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Trumano kalba ir atgarsiai OLOTOVAS: „VISI SULAUŽĖ POTSDAMO SUSITARIMĄ"
Prašydamas kongreso pritarimo suteikti 

Graikijai ir Turkijai 400 moL dolerių pasko
los, prezidentas Trumanas pasakė:

„Rimtumas tos padėties, prieš kurią dabar 
(tori pasaulis, verčia mane pasirodyti ben
drajame kongreso posėdyje. Reikalas eina 
apie mūsų užsienio politiką ir apie nacionalį 
•augumą mūsų gyvenimo.

Vienas iš pirmųjų mūsų užsienio politikos 
tikslų yna sutverti apystovas, kuriose mes ir 
kitos tautos galėtų laisvai ir be prievartos 
gyventi. Toks buvo mūsų pagrindinis karo 
tikslas prieš Vokietiją ir Japoniją. Prieš 
kraštus, kurie norėjo savo pageidavimus ir 
savo gyvenimo būdą kitoms tautoms primesti,, 
meg laimėjome pergalę.

šiuo metu daugelio pasaulio valstybių tau
toms prieš jų pačių norą buvo primestas to
talitarinis režimas. Dėl, priešingos Jaltos su
sitarimams, prievartos ir prieš Įbauginimus 
Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriausybė jau yra 
pakartotinai protestavusi. Aš turiu konsta
tuoti, kad nėžiūrint Į tai daugelyje kitų 
kraštų panašūs dalykai dedasi.

Dabartiniame pasaulio istorijos momente 
beveik kiekviena tauta turi tarp dvieju gy
venimo galimybių pasirinkti. Labai dažnai 
rinkimai vis dar nėra laisvi. Vienas gyveni
mo būdas remiasi daugumos norais, pasi
žymi laisvomis institucijomis, reprezentatyvi
omis vyriausybėmis, laisvais rinkimais, ga
rantijomis asmens, žodžio, bei tikybos laisvių 
ir laisvę nuo politinio pavergimo. Kitas gi 
gyvenimo būdas deda pagrindu mažumos no
rus, kurie jėga daugumai yra uždedami. Šis 
būdas remiasi teroru bei pavergimu, spaudos 
bei radio kontrole, iš anksto nulemiančiais 
rinkimais ir asmens laisvės pavergimu. Aš 
esu tos nuomonės, kad mes turime laisvoms 
tautoms padėti savo likimą jų pačių priemonė
mis lemti. >

Pasaulis nėra statiškas ir status quo nėra 
šventas, bet mes negalime daleisti jokių pa
keitimų, kurie prievartos metodais ir aplin
kiniais politiniais prasiveržimais pažeistų 
Jungtinių Tautų Chartą.

Daugels tūkstančių vyrų, komunistų apsi- 
gk’uoti ir teroristinio sąmokslo skatinami, 
š iądien gresia graikų valstybės būviui. Grai
kų vyriausybė nepajėgią situaciją išlyginti. 
Jei norima, kad Graikų armija atstatytų 
vyriausybės autoritetą, jai reikalingi tiekimai 
ir ginklavimas. Britų vyriausybė, kuri iki 
šiol šelpė Graikiją, negali daugiau besuteikti 
nei finansinės, nei ūkiškosios paramos. Savo 
|sipareigojimus daugelyje pausaulio kraštų, 
įskaitant ir Graikija, D. Britanija yra pri
versta siaurinti, arba ir visai jų išsižadėti.

Jei Graikija patektų ginkluotos mažumos 
kontrolėn, tuo tuojau pasireikštų sunkumai 
kaimyninėje Turkijoje. Pakrikimas ir nera
mumai galėtų išsiplėsti visuose artimuosiuose 
Rytuose. Jei mes Graikijai ir Turkijai ne
padėsime šioje likiminiai sunkioje valandoje, 
tai dabartiniai įvykiai tiek Vakarams tiek *r 
Rytams turės toli siekiančios reikšmės. Mes 
turime veikti tuojau ir ryžtingai. Mes kryps- 
tame rauja linkme. Šito aš Tamstoms nere
komenduočiau, jei alternatyva nebūtų dar 
labiau sverianti. Laisvosios pasaulio tautos 
žiūri | mus, ar mes jas paremsime siekiant 
išlaikyti savo laisvę. Jei me3 dabartinėje 
mūsų vadovaujamoje pozicijoje parodysime 
svyravimus, tai mes pastatysime j pavojų pa
saulio faiką ir tikriausiai užtrauksime pavojų 
savo pačių tautai. Skubus įvykiu vystymasis 
mums uždeda sunkią atsakomybę.”

Nežinant gerai, kas dedasi tarptautinės po
litikos užkulisiuose, šiandien dar negalima 
nustatyti, kas iš tikrųjų vertė prezidentą Tru- 
maną atidėti savo atostogų kelionę j Kari- 
bijos jūrą tuo metu, kada jau visi lagaminai 
buvo paruošti kelionei. Atrodė, kad ši ži
nia yra visai nereikšminga, kai kovo 8 d. 
Baltieji Rūmai pranešė, jog prezidentas stai
ga savo kelionę atidėjo. Jei prisiminsime, 
kad tuo pačiu metu kai kurios žinių agentū
ros buvo pagavusio9 duomenų, kad Balka
nuose vyksta kokie tai kariuomenių pergru
pavimai, tai gal čia abu šie Įvykiai turi šio
kį tokį ryši, nes dėl vien nusistatymo teikti 
paramą Graikijai ir Turkijai vargiai buvo 
reikalinga taip triukšmingai apeliuoti Į pa
saulio viešąją opiniją ir kelti vešumon visas 
tikrąsias šitl dienų negerovių priežastis.

ši jo kalba yra nepaprasta. Jis kalbėjo 
neišpasakytai dn»" . O tai buvo todėl, kad 
jis prieš tai turėjo keletą pasitarimų su sa

vo kabineto ir su kongreso nariais. Kongre
se jo kalba keletą kartu buvo nutraukta atsto
vų plojimais. O tas jau parodo, kad tai yra 
balsas netik JAV prezidento, bet ir visos 
amerikiečių tautos. Iš tono ši jo kalba yra 
visai panaši Į tas kalbas, kurias sakydavo 
kongrese D. F. Rooseveltas, kol dar JAV 
nebuvo Įstojusios Į karą. Skirtumas yra tik
tai tas, kad Roosevelto kalbos visuomet bu
vo nukreiptos prieš fašizmą, o Trumanas ke
lia savo balsą prieš totalizmą, kuris savo 
juodais darbais jau pradeda perdaug visiems 
įgristi.

Kaip tiktai J. Bymesas pasitraukė iš savo 
pareigų, jau buvo galima jausti, kad JAV 
užsienių politikos štabe vyksta stambūs per
grupavimai, nors oficialiai ir buvo skelbia
ma, kad užsienio politikos linkmė nesikeis. 
Tuos spėliojimus dar labiau sustiprino tas 
faktas, kad, Byrnesui pasitraukus, viceminis- 
teris D. Achesonas, kuris visuomet buvo 
griežtesnės politikos šalininkas, liko savo 
vietoje. Išstatymas Į pirmąsias eiles J. F. Dul 
leso ir išsiuntimas jo Į Maskvą pirmuoju 
Marshallio patarėju, bene bus tiktai pirmuo
ju ženklu nuolaidų politikos galui.

Nėra abėjonės, kad ši prezidento Truma
no kalba yra didelis paskatinimas Marshal- 
liui ir Dullesui tvirčiau laikytis. 'Kartu tai 
yra aiškus Įspėjimas visiems tiems, kurie šią 
JAV politikę vadina „doleriniu imperializ
mu”. Po šitokių Trumano pareiškimų atro
do, kad Maskvos konferencijos reikšmė ge
rokai nublunka, nes jis pats vienas išsprsndė 
visus svarbiausius ginčytinus klausimus. Jis 
kalbėjo aiškiai prieš terorą, prieš iš anksto 
nulemtus rinkimus, prieš laisvių varžymą ir 
prieš mažumų pastangas užmesti savo valią 
daugumai. Tos visos negerovės >r yra v’so 
pikto priežastimi. „Jei mes dabar savo va
dovaujamoje pozicijoje susvyruosime, mes 
pakenksime pasaulio taikai” — tai yra visų 
tarptautinių problemų galutinis sprendimas.

Maskva šiuo klausimu dar esminiai nepasi
sako. Politbiuras dar neapsisprendė, kaip į 
tai reaguoti. Bet turint galvoje tai, kad JAV 
yranusistačiusios į Graikiją ir Į Turkiją siųs 
ti karini ir civilini personalą „paremti tų 
kraštų atstatymą ir prižiūrėti paskolų sunau
dojimą”, galima spėti, kad Maskva tą viską 
patylom nepraleis.

Bet tikėkime Winstono Churchillio žo
džiams, kuriais jis Įvertino prezidento Tru
mano kalbą: „Paskutiniuoju laiku aš nema
čiau nė vieno žygio, kuris labiau sustiprin
tų galimybes išlaikyti laisvės ir pasaulio tai
kai.” Churchillis jau seniai sielojasi Euro
pos saugumu. Daug priekaištų jis yra pa
daręs savo vyriausybei dėl jos menko akty
vumo. Bet Trumanas aiškiai deklaravo Ang
lijos silpnumą. Jei dabartinis Trumano pla
nas bus Įgyvendintas, t. y. jei JAV užims 
naujas pozicijas Viduržemio jūros baseine, 
tai tas turės didelės strateginės reikšmės 
ateičiai. Ir bendrai, jei JAV savo nusista’ 
mus stengsis labiau paremti karine jėga, tai 
Europos kelias Į laisvę gali būti sutrumpin
tas. VI. Bs.

Screeningo reikalai
1947 m. kovo mėn. 5 d. Tarptautinio Biuro 

delegacija buvo atsilankiusi Frankfurtan a/M, 
Į Vyriausiąją Amerikiečių Zonos būstinę 
(Headquaters), USFET, pas G 5 viršininką 
pulk. Michelson. Delegacijos narių tarpe bu
vo ir lietuvių LTB atstovas.

Pasikalbėjus su atitinkamais pareigūnais, 
patirta, kad Unrra prieš keletą dienų vėl 
pradėtąjį screeningą nutraukia. Vietinės dis- 
triktų Unrros nebuvo prieš tai laiku pain
formuotos ir dėlto yra Įvykę nesklandumų. 
Dabar Amerikiečių Zonos Unrra Vyr. Di
rektoriaus Edwards parėdymu, betkoks Unr
ra vardu vykdomas screeningas nutraukia
mas, ir jeigu Unrraos Įstaigos randa vieną 
ar kitą asmenĮ jų nuožiūra reijįalingą scree
ningo, tai ji privalo kreiptis j kariškas Įstai
gas, kurios atitinkamą asmenĮ ar jų grupę 
patikrins.

Tačiau nereikia pamiršti, kad Unrros scree 
ningą sustabdžius, kariškų Įstaigų screenin
gas nėra sustabdomas. Todėl, jeigu kai ku
rios stovyklos, kaip kad Pasing, ir būtų ga
vusios atitinkamus raštus, sulig kuriais Unr
ros screeningas vėl atnaujinamas, ir kad Unr 
ros potvarkiai atitinka State Departament pa 
rėdymus, nuo 3 kovo nebegalioja. LTB

Londonas. Užsienio reikalų ministerial 
Maskvoje tebesitaria Vokietijos ūkio ir re
paracijų klausimais. Bidault savo kalboje at
sisakė sutikti su centrinės Vokietijos ūkio 
vadovybėms įsteigimų, kol Vokietijos sienos 
vakaruose dar nėra tvirtai nustatytos. Jis 
reikalavo padidinti Ruhro anglies iškasimą 
ir tam tikrą jos procentą nuolat skirti eks
portui, be to plieno pramonę iš Ruhro krašto 
perkelti Į Lotaringiją siunčiant ten anglį vie
toj geležies rūdą vežu9 Į Ruhrą.

Molotovas savo kalboje tvirtino, jog ne 
vien Sovietų s-ga, bet ir visi kiti yra sulaužę 
Potsdamo susitarimą. D. Britanija sulaužiusi 
dėl pasilaikymo sau' vienai teisės kontroliuoti 
Ruhro anglies ir plieno pramonę, Prancūzija 
dėl sauvališko prisijungimo Saaro srities. 
Amerika dėl ūkiško prisijungimo britų zo
nos. Jis reikalavo tuojau panaikinti ūkišką 
britų amerikiečių zonos sujungimą, Ruhro 
pramonę pavesti 4 kontrolei ir padidinti 
plieno gamybą iki 11 mil. to, t. y. iki to 
paties aukščio, kokio kadaisia reikalavo bri
tai, bet sovietams leisti 7,5 mil. to. Nors 
britai su amerikiečiais nuduoda, kad repara
cijos jiems nerūpi, bet tikrenybėje jie jas. esą 
jau pasiėmę daugiau 10 milijardų dolerių 
sumai. Šią sumą sudarąs jų pagrobtas vokiš
kas auksas, užsieninės investacijos, prekybos 
laivynas ir patentų vertė. Bevinas su Mar- 
shalliu griežtai atrėmė šituos iš piršto 
išlaužtus tvirtinimus, pastebėdami, jog 
anglų ir amerikiečių paimtos paten
tų vertės yra parduotos ir rusams nelaukiant 
ir iki šiol nesulaukus,' kad rusai tuo pat at
silygintų. Abu ministerial griežtai atsisakė 
sovietams pripažinti jų reikalaujamas 10 mili
jardų dolerių reparacijų.

Londonas. Diskusijose dėl Vokietijos repa
racijų ir ūkinės vienybės reikalu Bidault pa
sakyta kalba iššaukė nepasitenkinimą visose 
delegacijose, neišskiriant nei prancūzų dele
gacijos, nes jo išdėstytos pažiūros yra pase
nusios, išeinančios vien iš egoistinių Prancū
zijos interesų ir nė iš tolo nesiderinančios ne 
tik su Vokietijos gyvybiniais interesais, bet ir 
su kitų partnerių nusiteikimais. Jo siūlomas 
Vokietijos apkarpymas ir nupramoninimas 
Prancūzijos naudai (reikalavo priskirti Saa
ro kraštą ir Vokietijos plieno pramonę dides
ne dalim perkelti Pra’ncūzijon) kvepia Versa
lio klaidų niekam nepriimtinu pakartojimu.

Aponuodamas Molotovui D. Britanijos mi-

Naujienos is visu kontinentu^
Londonas. D. Britanijoje pavasario pot

vynis pasiekė 1886 metų katastrofos ribas. 
Susisiekimas daug kur nutrauktas. Iš dau
gelio vietų pranešama apie ko ne visų pa
šarų ir maisto išteklių nuplovimą.

Londonas. Tuoj po Velykų D. Britanija 
numato Londone sušaukti ypatingų 4 didžių
jų ministerių Įgalctinių konferenciją Itali
jos kolonijų, šiuo tarpu valdomų D. Britani
jos, likimo reikalu. Pakvietimai jau išsiųsti 
ir JAV sutikimas dalyvauti gautas.

Londonas. Belgijoj socialdemokratas Spaa- 
ka8 sudarė naująjį ministerių kabinetą, iš 8 
socialdemokratų, 9 krikščionių socialistų ir 
2 nepartinių, kuriame jis pats be ministerio 
pirmininko pareigų pasilaiko ir užs. reikalų 
miniBterio portfeli. Komunistai ir liberalai 
Į naują kabinetą nebuvo pakviesti.

Londonas. Virš 50 Britanijos Žemųjų Rū
mų atstovų pasirašė rezoliuciją ir ją pasiuntė 
Maskvon Bevinui, reikalaudami, kad šis pa
darytų visus reikalingus žygius, kad Sovietų 
s-ga iki šių metų galo paleistų likusius vo
kiečių belaisvius.

Naujorkas. Arabų — amerikiečių naftos 
bendrovė peruošė planą, kuriuo 227 mil. do
lerių pajamų skiriamos skatinimui Saudi- 
arabijos naftos produkcijos, o taip pat nu
tiesimui vienos geležinkelio linijos įrenigimui 
gilaus uosto Dammane prie Persijos įlankos 
kranto ir įrengimui 1700 km. ilgio transara- 
biniai naftai persiųsti vabzdžių.

Asuncion. (NF) Paragvajaus sukilėliai Ame
rikos radio pranešimu, atrodo, kautynėse ima 
viršų. Priekiniai sukilėlių daliniai 2.000 vyrų 
stiprumo randasi 110 km atstume nuo sosti
nės.

Visame Paragvajuje paskelbtas apsiausties 
stovis pratęstas 30 dienų.

Sukilėliai yra pagrobę upių laivus ir nu
mato puolimą Išilgai Paraguay upės.

Londonas. Per šiaurės Vokietiją ir Ber
lyną praūžė audra 12 balų stiprumo. Nuversti 

nisteris Bevinas griežtai atmetė sovietų pre
tenzijas i perdideles reparacijas, ypač i re
paracijas iš bėgamosios gamybos. Tačiau 
pirm viso ko reikalinga atkurti Vokietijos ūki
nė vienybė. Britų — amerikiečių zonų su
jungimas esąs pirmas žingsnis į ją todėl nuo 
jo nebūsią atsisakyta. Ruhro sritis esanti da
lis zonos ir tokia liksianti iki ūkinę 
vienybę Įgyvendinus pranyksiančios bet ko
kios zonų sistemos. Jis sveikino Molotovo 
norą pakelti Vokietijos pieno gamybą, tik šis 
pakėlimas negalįs būti rišamas su reparaci
jomis iš bėgamosios gamybos.

Atsakydamas i šią Bevino kalbą ŠĮ kartą 
Molotovas laikėsi jau daug šalčiau ir nuo
saikiau. Jo nuomone, nežiūrint nuomonių skir 
tumų, susitarimas galimas ir būtinas. Tačiau 
Sovietų Sąjunga reparacijų reikalavimą sta
tanti sąlyga ūkinei vienybei Įgyvendinti. Re
paracijų sąskaiton turėtų pereiti sovietų ži
niai ir nenumatytos išmontuoti Įmonės.

Marshallis pastebėjo, jog ir reparacijų ėmi
mo pretekstu vokiečių pramonės atstatymaa 
ilgainiui galėtų sudaryti pavojų taikai.

Ypatingi ministerių pavaduotojai irgi ly
giagrečiai tebesitarią sutarties su Vokietija 
paruošimo klausimais nutarė tam reikalui su
daryti 4 komisijas:

1) Politinę ir konstitucinę,
2) sienų nustatymo,
3) ūkinio sutvarkymo ir reparacijų,
4) antimilitarizmo ir demokratizmo. vTačiau 

sovietai nesutinka, prieš visų kitų norą, kad 
tose komsijose dar kas nors kitas be didžiųjų 
dalyvautų.

R iri JAV uždrausti komunistu 
partija^ ~ ‘

Vašingtonas. (UP) Svetimų agentų veiklai 
nustatyti JAV komisijo8 'pirmininkas J. P. 
Thomas pranešė, jog artimiausiu laiku jis 
pradėsiąs kongrese skaityti du šios komisijas 
paruoštus įstatymo projektus, iš kuriu vienas 
numato uždrausti komunistų statymą kandi
datais į rinkimus, o taip pat skleidimą komu
nistinės pasaulėžiūros mokyklose ir universi
tetuose bei siuntimą komunistinės literatūros 
paštu. Antrasis Įstatymo projektas draudžia 
priklausyti komunistų partijai. Drauge su 
atstovu Thomu ir JAV darbo ministeris Le
wis B. Schwellenbach pasisakė už komunistų 
partijos uždraudimą.

amerikiečių radio stoties Bremene stiebai ir 
daugelis stovinčių griuvėsių Berlyne.

Londonas. JAV paskelbtas Įstatymo projek
tas dėl skubaus 100 mil. dolerių paskolos su
teikimo Graikijai ir Turkijai.

Londonas. Britų ministeris pirmininkas At
tlee per radio kalbėjo apie vyriausybės ūkio 
planą, kurio reikalingumą iškėlė kaip darbi
ninkų taip ir žaliavų stoka. Planas numato tu
rimų išteklių kraštutinį išnaudojimą. Gyveni
mo standartą reikia ne tik išlaikyti, bet ir pa
kelti. Prievartos niekur nebus naudojama iki 
atskirų uždavinių veiksmai bus suderinami su 
bendru interesu. Svarbiausias tautinio ūkio 
sritis, kaip anglies, elektros ir susisiekimo vy
riausybė yra suvalstybinusi. Plane numatyta 
priemonės butų trūkumą pašalinti ir žemės 
ūkį pakelti.

Londonas. Pasaulinės maitinimo Įstaigos 
pranešimu iš šių Į ateinančius metu3 pasauly
je bus jauičamas didelis kviečių trūkumas ir 
todėl daug kur dar nebus galima išlaikyti 
minimalų 2.000 kol. normą.

Londonas. Vokietijos SPD vadas dr. Schu- 
macheris Berlyne pasakė kalbą, kurioje kriti
kavo SĖD (komunistų partijos pasislėpusios 
po socialistinės vienybės vardu) laikyseną, 
Vokietijos ateities atžvilgiu, šią partiją jis 
vadino nacionalkomunistais, siekiančiais Vo
kietijoje Įvesti valstybinį kapitalizmą ir to
talitarinę " diktatūrą. SĖD vadų reikalavimas 
visoms partijoms pasirašyti bet kokias taikos 
sąlygas, o jų nepasirašiusias uždaryti, esąs 
provokacinis ir SĖD partijos niekad nebū
siąs primtas jei taikos sąlygos būsiančios ne
įvykdytos.

Londonas. Vyriausia Vokietijos kontrolės 
taryba nutarė nuo balandžio 16 d. 3 vaL ryto 
visoje Vokietijoje įvesti vasarog laiką, t. y. 
pavaryti laikrodžius viena valanda pirmyn.

Londonas. Arabų Lyga svarsto 100.000 ara
bų įsileidimo Į Palestiną finansavimo galimy
bes. Tie arabai turėtų atsverti numatomų Įsi
leisti 100.000 žydų skaičių.
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ANGLIJA IR DARBIEČIŲ VYRIAUSYBĖ M“9“ emigravimas - nėra atsisakymas nuo 
kovos del tėvynės laisves

Tuo metu, kada Anglijos karalius sau ra
miai svečiuojasi šiltojoje Pietų Afrikoje, 
Londone nemažiau šilta darosi dėl begalės 
rūpesčių ir darbo jo karališkajai socialisti
nei darbiečių vyriausybei. Maisto trūkumas, 
anglių trūkumas, darbininkų trūkumas —vis 
tai yra sunkios vidaus problemos, kurių ne
gali išspręsti dabartinė darbiečių vyriausy
bė. Nemažiau yra sunkios ir užsienių prob
lemos: Indija, Egiptas, Palestina, Vokietijo
je okupuotoji anglų zona, o paskutiniuoju 
laiku ir Graikijos problema pasiekė skanda
lingas ribas. Joms spręsti reikia ypatingo 
ryžtingumo, o valstybės priešakyje stovintis 
ministe s y i mininkas pasidarė negirdimas 
ir nematomas žmogelis.

Tokioms aplinkybėms esant Anglijos kon
servatorių opozicija su Winstonu Churchilliu 
priešakyje kas kart vis darosi aktyvesnė. Vi
sur ir visomis progomis Churchillis nesigai
li priekaištų dabartinei vyrausybei. Vasario 
28 d. Londone įvyko konstitucinio klubo po
litinės tarybos konferencija. Tai konferenci
jai adresuotame laiške Churchillis šitaip 
rašo:

„Imperija yra baigiama išeikvoti. Šiuo 
metu neturėtų būti vietos politiniam neran
gumui. Perdaug ilgai jau tęsiasi ūkio srities 
žmonių abejingumas politikoj reikaluose. Jie 
turėtų nedelsdami atlikti savo pareigą, nes 
kitaip jie atsidurs daug blogesnėje būklėje 
negu dabar. Mūsų krašto ūkio ir finansinei 
struktūrai, dėl blogos įstatimdavystės ir dėl 
netinkamo socialistinės vyriausybės adminis
travimo gresia rimtas pavojus. Aš manau, 
kad kiekvieno žmogaus pati skubioji vieša 
prievolė yra imtis priemonių, kurios nuo, 
mūaų jėgų priklauso, kad ta vyriausybė grei
čiau būtų nuversta.”

Bet iš tikrųjų atrodo, kad ta vyriausybė 
nė kiek anksčiau negali būti nuversta, kaip 
per sekančius rinkimus. O nauji rinkimai, 
rodos, bus tiktai 1950 metais.

F^rieš porą savaičių Churchillis Įteikė Že
muosiuose Rūmuose dabartinei vyriausybei 
reiškiamo nepasitikėjimo pareiškimą. Tame 
pareiškime opozicija irgi sunkiai kaltina vy
riausybę:

„Atsižvelgiant Į vis dar didėjančią sunkią 
ūkio krizę ir turint tikslą jos nugalėjimui 
kekvieną praktišką priemonę paremti, Žemie
ji Rūmai apgailestauja, kad tikrasis dalykų 
stovis taip ilgai kraštui buvo slepiamas. Rū
mai neturi jokio pasitikėjimo vyriausybei, 
kurios priemonėj iki šiol padėjo tik tam, 
kad nacionalinius sunkumus padidintų ir 
kurios užsimojimai ateičiai yra nepakanka
mi ir žalingi.”

Praėjusią savaitę, kada Žemuosiuose Rū
muose buvo debatai dėl opozicijos nepasiti
kėjimo pareiškimo, Churchillis išvadino vy-

'Dar vienai pavačarid
ROBERT NATHAN 

"S Vertė V. TRUMPA .... ....  S
„Aš tiek pat beviltis”, tarė nelaimingas Mr. 

Rosenbergas, „kaip ėriukas”.
Ir jis pridūrė, purtydamas galvą: „Nesu 

auklėtaj tokiam gyvenimui”.
„Aš taip pat”, atsakė Mr. Otkaras, „bet 

jis man patinka. Laisvė yra mano kraujuje, 
Mr. Roeenbergai; mano senelias atvyko čia, 
ieškodamos laisvės. Tikėjo jos Į Dievą, bet 
neleido niekam jo mulkinti; ir galėjo sulaužyti 
Įstatymą, jei jis manė, kad tas reikalinga. 
Stebiuos savo seneliu, Mr. Rosenbergai; su 
juo nebuvo nesusipratimų- Tikiu ir aš, kad 
ateities kartos pritars šių dienų prasikaltė
liui, net jeigu jis ir yra „priverstas pavogti 
kiaulę ii viešojo zoologijos sodo, kad ne
mirtų badu.”

„Tegu jie giria, ką nori; kąs čia bendro su 
manim”, tarė Mr. Rosenbergas. „Esu smui
kininkas, o ne prasikaltėlis; tenoriu taikos it 
vietelės, kur galėčiau groti, Staį kelias, kuris 
veda Į karjierą, o ne rūpinimasis, ką galvos 
ateinančios kartos”. Jis padavė lėkštę Mr. 
Otkarui. „Duok dar truputį sriubos, buvo 
sunki diena”.

„Nėra daugiau sriubos. Puodas tuščias.”
„Ai”, sušuko Mr. Rosenbergas, „blogai”. 

Ir dūsaudamas jig ruošėsi Mr. Sweeny atvy
kimui, kuris turėjo ateiti smuiko pamokai.

Mr. Sweeny suprato, kad neapsimoka nieko 
kritikuoti. Būdamas paprastas gamtos sutvė
rimas jis priimdavo viską, kas pavėlindavo 
po nosimi. Kaip šlavikas jis kasmet balsuo
davo už esančią valdžioj partiją ir paves
davo savo reikalus profsąjungoms, kurių 
valdininkus jis palaikydavo savo algos da
limi. Dabar jis teturėjo vieną norą tapti 
smuikininku.

Negalima iš širdies reikalauti argumentų. 
Mr. Sweeny, nors buvo per drovus, ir dėlto 
nešnekus, sieloje tačiau nešiojosi muziką. 
Galbūt tai nebuvo muzika tikra to žodžio 
prasme, nes tik viena meliodija, kurią jis 
liuolat galėjo pakartoti, buvo God save 
the King. Muzika ar ne. kiekvienu atveju 

riausybę nusikaltėliais prieš tautą ir prieš 
valstybę, nes ji savo socialistinėmis priemo
nėmis visą kraštą {vėlė į didelius sunkumus. 
Norg darbiečiai rinkimuose gavo tik 37’/« 
balsų, kalbėjo Churchillis, jie mėgina Įvesti 
krašte savo partinę diktatūrą. Socializmas, 
kuris ardo laisvą gyvenimą, kartu parali- 
žuoja britams Įgimtą verslingumo dvasią. Jo 
nuomone, duonos racionavimas esąs nebe
reikalingas. Protingomis, iš anksto apgalvo
tomis priemonėmis buvusios kuro krizės 
sunkumus buvo galima išvengti. Anglų tau
ta nedaug ką yra geriau maitinama, negu 
Belgijos, Danijos ir Olandijos gyventojai, 
kurie iškentėjo ilgų metų Hitlerio terorą. 
Tie 450.000 tonų kviečių šiandien Anglijai 
būtų labai reikalingi, kuriuos darbiečių vy
riausybė išdovanojo, vadovaudamasi tokiais 
motyvais, kurie Rūmams niekuomet nebuvo 
paaiškinti. Churchillis baigė savo kalbą šiais 
žodžiais:

„Per nepilnus du metus iš savo didingos 
ir garbingos pozicijoj pasaulyje mūsų kraš
tas nusmuko Į priespaudą, kurioje ir dabar 
dar randasi. Žvilgsnis Į ateitį yra dar ma
žiau raminantis”. ,

Jo Įneštas pasiūlymas išreikšti vyriausybei 
nepasitikėjimą kovo 12 d. Žemuosiuose Rū
muose 374 balsais prieš • 198 buvo atmestas.

Savo paskutinėje kalboje, pasakytoje JAV 
kongrese, prezidentas Trumanas irgi pana
šiai Anglijos atžvilgiu išsireiškė:

„Britų vyriausybė, kuri Graikijai iki šiol 
padėjo, negali toliau nei ūkiškos nei finan
sinės paramos teikti. Didžioji Britanija yra 
priversta visuose pasaulio dalyse savo Įsi
pareigojimus siaurinti arba ir visai jų at
sisakyti.”

Tuo tarpu, kiek atsimename, Bevinas yra 
nekartą viešai pareiškęs, kad Anglija laiko 
Graikiją savo geriausiu sąjungininku ir jos 
niekuomet neišsižadės. O tai yra todėl, kad 
Anglijos dabartinė vyriausybė laviruoja tarp 
Rytų ir Vakarų. Šių dienų anglų vyriausy
bės politika primena 1938 m. padėtį.

Šiuo metu Anglijos vyriausybė ir Rūmai 
pasikvietė į svečius sovietų Aukšč. Tarybos 
delegaciją. Delegacija svečiuosis ištisas ke
turias savaites. O Londono radio BBC aną 
dieną pranešė, kad Į delegacijos sudėtį Įeina 
ir „Sovietinėj Latvijos respublikos Min'ste- 
ris Pirmininkas”. Bs

DP perleis prezidento nuosavybes
Naujorkas. Domininkonų respublikos ' Hai

ti saloje informacijos ministerijos pranešimu 
pagal naują gyventojų Įsileidimo planą nu
matoma priimti apie 100.000 DP. Pirmie
siems imigrantams numatyta perleisti prezi
dento Rafael Trujillo nuosavybes.

Mr. Sweeny buvo pasiryžęs groti smuiku. 
„Niekas nežino”, galvojo Mr. Rosenbergas, 
„kodėl”.

Dabar jis stovėjo žvakes šviesoje, netvirtai 
laikydamas smuiką po smakru. Smičius vaikš
čiojo stangriai ir keistaij kampais per sty
gas; išduodami garsai buvo baisūs, bet lai
mingai silpni. Mr. Otkaras išėjo laukan; nors 
buvo vėsu, bet tai buvo geriau. Jis atsisės
davo ant suoliuko arba vaikščiodavo pirmyn 
ir atgal; jis galvojo 'apie lovą su amūrais, ir 
apie įrankinės žeminę prieglaudą ir bandė 
būti patenkintas.

Mr. Rosenbergas taip pat stengėsi būti pa
tenkintas. Jij stovėjo prieš Mr. Sweeny, 
kaip baili višta, kapodama jo pirštus. „Žiū
rėk, rankos kampas — taip. Eina — taip. 
Piršti eina žemyn — taip. Pabandyk vėl iš 
naujo”.

„Ach”, tarė Mr. Sweeny. Prakaitas buvo 
ant jo kaktos kaip rasa. Troškimo agonija 
sutraukė jo muskulus: ausyse jis girdėjo 
linksmiausias melodijas ir jo pirštai sustojo 
judėją, kai jis klausėsi.

Mr. Sweeny girdėjo tam tikros rūšies mu
ziką. Tačiau Mr. Rosenbergas tegirdėjo stygų 
draskymą. Jis sėdėjo ant lovos ir susimąstęs 
krapštėsi. Tamsioj žvakės šviesoj mažas kam
barys atrodė pilnas šešėlių. Ir Mr. Rosen
bergas galvojo apie didelius mokytojus Auerį, 
Ysaye, Joachimą, kurių mokiniai koncertavo 
visame pasaulyje, atverdami žmonių širdis 
džiaugsmui ir kilniausiam skausmui. „At
leiskite man”, jis murmėjo tiems kilniesiems 
šešėliams, „kad tokiuo būdu užsidirbu sau ir 
savo smuikui pastogę”. >

Tačiau Mr. Sweeny jig drąsino su nuduo
damu entuziasmu: „Kantrybės, ir jūs vieną 
dieną pagrosite mažą dalykėlį”.

Tiek ir tenorėjo išmokti Mr. Sweeny. Pa
sibaigus pamokai jis išeidavo: jis ėjo tylė
damas gerai nušluotomis miesto gatvėmis ir 
sapnavo apie laimę.

Pasilikęs vienas Mr. Rosenbergas pagrieb

LTB Vyr. Komitetas praėjusių metų bir
želio mėn. kreipėsi Į visus komitetus, spaudį 
ir visą tremtinių bendruomenę, kviesdamas 
visus pradėti domėtis mūsų pastovaus Įsi- 

• kurdinimo reikalu. Tuo nė kiek nenorima at
sisakyti nuo bendrosios kovos dėl Tėvynės 
laisvės.

Tenka pasidžiaugti, kad Į tai labai gražiai 
atsiliepė mūsų spauda ir ne vienas tremtinys. 
Kiekviename mūsų laikraščių numeryje ran
dame nemaža informacinės medžiagos ar tai 
apie Įvairių šalių gyvenimo sąlygas, ’ar tai 
ir apie galimybes tremtiniams Įsikurti, Bū
tų geistina, kad ir ateityje mūsų spauda šitą 
taip opų tremtiniams reikalą dar plačiau pa
nagrinėtų. Praverstų, kad komitetai, organi
zacijos ir pavieniai asmenys šiuo klausimu 
savo samprotavimus prisiųstų Vyr. Komite
tui.

Tenka konstatuoti, kad pamažu tremtinių 
Įkurdinimo reikalu pradeda išsijudinti visas 
pasaulis. Jau ne tik pasaulinė spauda, vi
suomenė, bet ir valstybės vyrai pasisako apie 
galimybes priimti imigrantus. JAV Įsileidžia 
pagal kvotą, ten eina kova dėl kvotos padi
dinimo; Anglija Įsileidžia moteris slauges, 
ten pramonininkai reikalauja Įsileisti kelis 
šimtus tūkstančių naujų darbo jėgų. Belgija, 
JAV spaudžiama, verbuoja angliakasius. Tie
sa, šitoks pavienių žmonių didesnėmis arba 
mažesnėmis grupėmis, Įsileidimas mūsų ne
patenkina. Mes esame išblaškomi. Mūsų sie
kis yra ieškoti vietif ir kelių, kad Įsikurtu- 
mėm galima; didesnėmis masėmis. Ligi šiol 
nė vienas kraštas šita prasme dar nepasisakė.

LTB Vyr. Kdmitetas yra nuomonės, kad 
dabar visai jau pribrendo reikalas sustiprin
ti akciją dėl mūsų tremtinių pastovesnio Įkur
dinimo, nes aiškiai mato, kad mūsų tremti
niams iki gyvo kaulo Įgriso DP stovyklų 
gyvenimas. Todėl pradėta belstis Į Įvairių 
valstybių duris. Susirišome su visomis Lietu
vos atstovybėmis, su svarbesnėmis lietuvių 
organizacijomis ir net pavieniais asmenimis 
Įvairiuose kraštuose. Visą gaunamąją medžią 
gą per leidžiamąsias Informacijas pasisteng
sime pateikti ir bendruomenei. Buvęs iki šiol 
daugiau studijų klausimas dabar turi tapti 
stiprios akcijos klausimu. Kviečiame visus 
lietuvius tremtinius, o lygiai ir visame pa
saulyje gyvenančius šioje akcijoje padėti Vyr. 
Komitetui, nes reikalas liečia mažiausiai 
70.000 tautiečių.

Be memorandumų pasiųstų Prezidentui 
Trumanui, JAV Kongreso Pirmininkui, yra 
padėkota dar Kanados Žemės ūkio ministe- 
riui, kurij labai energingai siekia Įsileisti 
kaip galima daugiau žemės ūkio, miškų ir 
kitokių specialybių imigrantų, jų tarpe ir DP. 
Drauge prašome sudaryti sąlygas lietuviams 

davo savo smuiką ir užmiršdavo Mr. Swee
ny, {rankinę ir judančius šešėlius, viską.

Jis grodavo Bachą, norėdamas pakelti nuo
taiką. Didysis vokietis, kuris nieko nepra
žiopsojo savo gyvenime, reikalauja iš išpildy
tojo tiktai atydumo ir pagarbos; užtat jo 
muzika, kurioje nėra nieko panašaus Į savęs 
pasigailėjimą, suteikia drąsos tiems, kurie 
sugeba ją išpildyti. Mr. Rosenbergas, bai
mingai stebėdamas savo pirštus, negirdėjo 
nakties garsų lauke, žingsnių ant tako už 
krūmų šlamėjimo, tolimo ragų garso, auto
mobilių ūžimo. Jis negirdėjo staigaus šūvio 
zoologijos parko link, bėgimo, auganičo 
triukšmo ir šauksmų „Stok, vagis!” ir „Poli- 
cija!”.Kurį laiką jis tegirdėjo švelnią muzi
kos kaskadą, einančią nuo jo smičiaus ir 
stiprų ir greitą pirštų barškėjamą ant stygų

Bet kai triukšmas priartėjo, jis abejingai 
sustojo, laikydamas smičių prieš save. Pro 
šalį bėgo žmonės; balsai tai kilo tai mažėjo; 
žmonės susidūrė vieni su kitais tamsoje, 
kažkas, vagis ar plėšikas buvo gaudomas 
parke. Sviesdamas savo smuiką ant lovos Mr. 
Rosenbergas išskubėjo laukan prisijungti prie 
medžioklės. „Stok vagis!", 'šaukė jis, užlip
damas ant kulnų prieš jį stovinčiam žmogui; 
ir čia pat pridurdamas: „Atsiprašau. Kas 
atsitiko?”

„Užmušė moteriškę”, atsakė jo kaimynas. 
„Supiaustė Į gabalus ir paėmė brangenybes. 
Kaip manai?”

„Ne”, šaukė Mr. Rosenbergas. „Ar gal 
būt?”

„Žmogžudys ...” _.
„Policija ...”
Kaip šmėklų gauja minia bėgo prie ežero, 

po to dar smarkiau atgal. Tamsūs neaiškūs 
pavidalai pasišokinėdami bėgo jo link; per
pildytas šūvių’ ir riksmo ir kojų zovados 
oras švilpė jo ausyse. Mr. Rosenbergo kojos 
pavargo; jis ėmė dusti, jis nepajėgė bėgti 
kartu su minia, kurios rikmą jis girdėjo 
nykstant tolumoje. Su paskutiniu užkimusiu 
kvarkimu „Stok vagis!” jis susmuko ant suolo 
prie krūmų kero. Tuo pat metu jis pajuto 
truktelėjimą už kojos ir išsyirdo balsą; jis 
suprato, kad tai buvo Mr. Otkaro:

„Tylėk, tu kvaTys”.
„O Dieve ka ,tu dara!?"
„S'^vuos nuo žmonių, kurie nori užmušti 

mane”. 

tremtiniams įsikurti Kanadoje. Vyr. Komite- 
tas mano, kad šie du kraštai mūsų tremti
niams būtų priimtiniausi įsikurti. LTB.

Dėl imigracijos lt Australija
Mūsų Įgaliotas Ministras Balutis apie ga- 

limybes imigruoti Į Australiją rašo:
Aš žinau, kad nemažas skaičius lietuviu 

DP norėtų vykti į Australiją; mes gavome 
daug pasiteiravimų apie imigracijos į Aus
traliją galimybes. Mes žinome, kad kai ku
rie Australijos valdžios Įtakingi asmenys imi
gravimu nori padidinti gyventojų skaičių. 
Aš taip pat žinau, kad Australijos įtakin
giems asmenims buvo Įteikta keletas pareiš
kimų, rekomenduojant ypatingai Baltijos DP, 
kaip puikią tokiai imigracijai medžiagą. Ta
čiau šie visi planai dar negali būti Įvykdyti 
dėl sekančių pažasčių:
1) turi būti pakeisti dabartiniai, labai apri- 

boją imigracijos Įstatymai; naujasis imi- 
gracijos Įstatymas, leidžiąs didesniam skai 
čiui imigruoti, turi būti Parlamento pra
leistas, — ir tai užim3 nemaža laiko. Kol 
tai bus atlikta, gali būti svarstomi tik pa
vieniai individualūs atvejai, daugiausia 
liečią Australijos gyventojų gimines. Ir 
kiekvienu tokiu atveju, giminė, gyvenan
tį Australijoje, turi paduoti prašymą ir 
gauti sutikimą Australijoje pirma; negu 
viza bus išduota Europoje. Kaip aš anks
čiau minėjau, yra galimybių imigruoti I 
Australiją, bet tai bus kiek vėliau, ne da
bar;

2) jei šiuo metu ir būtų leidžiama didesniam 
skaičiui imigruoti Australijon, yra dar kitų

sunkumų, kurie negali likti nepastebėti, — 
tai didelis transporto, priemonių trūkumas.

Dėl angliakasiu vykimo i Belgija
Augsburge Įvyko Tarptautinio Biuro po

sėdis, kuriame buvo svarstoma darbininkų Į 
Belgiją verbavimo klausimas ir II-jo scree- 
ningo reikalai.

Paaiškėjus iš vienos pusės, kad belgai są
moningai vengia ryšio su centrinėmis DP or 
ganizacijomis ir bando verbuoti darbininkus 
per paskirus asmenis, iš antros gi — tremti
niai susilaiko nuo važiavimo, nutarta kreip
tis Į USFET, siūlant darbininkų verbavitrią 
vykdyti per komitetus, be to, prašyti USA 
karinę vadovybę paveikti Belgijoj Vyriausy
bę ta prasme, kad ne tik darbininkų žmonės 
su vaikais galėtų įvažiuoti Į Belgiją, bet ir 
kiti šeimos nariai, pav., seni tėvai, nes prie
šingu atveju pasiliks seni ir nepajėgūs dirb* 
ti, kuriuos turės šelpti Armija. Taip pat pra
šyti sudaryti sąlygas kultūrinei veiklai, ir 
kad būtų leista Įvažiuoti bent minimaliniam 
skaičiui inteligentų.

Mr. Rosenbergas iš siaubo pasitraukė at
gal. „Ką!” sušuko jis; „Tai Jūs? Žmog
žudys?”

Ir pakilęs jis ruošėsi bėgti. Tačiau Mr. 
Otkaras j( nuramino.

„Nebijok”, tarė jis lįsdamas iš krūmų. 
„Nieko nenuskriaudžiau”. Ir ištraukdamas ii 
kišenės du kiaušinius jis išdidžiai sušuko: 
„Štai ką aš padariau”.

Mr. Rosenbergas atsidūso. „Taip, kiauši
niai. Jūs vėl apsivogėte”.

Mr. Otkaras buvo susitaršęs, ir didelis 
randas pasirodė ant jo kaklo. Tačiau jis buvo 
laimingas. „Kai jūs davėt pamoką Mr. Swee
ny, prisiminiau, kad neturime rotoj nieko 
valgyti. Ir turėdamas laiko, nutariau eiti Į 
zoologijos sodą aplankyti paukščių kiemo. 
Žiūrėdamas į karvę ir Į asilą ir Į vištidė, kur 
vištos jau buvo nuėjusios tūpti, nutariau pa
sižiūrėti J vidų. Jau perlipau tvorą ir pa
griebiau storą viščiuką, kai mane pastebėjo. 
Skubėdamas sprukti turėjau paleisti viščiuką 
ir pakeliui pamečiau apsiaustą. Kas toliau, 
atsitiko, žinote. Galiu tik pridurti, kad jūsų 
balsas minioje galima buvo lengvai atskirti, 
kai jūs šaukėte „Žmogžudys!”

„Atleiskite, visai negalvojau, kad tai jūs".
„Esu nuvargęs”, tepasakė Mr. Otkaras. 

.Eime namo”.
„Leiskit tik atsikvėpti. Ir tuo tarpu galbūt 

geriau leiskite man nešti kiaušinius, nes jeigu 
ateis jūsų suareštuoti, gali tekti jums vėl 
bėgti”, tarė Mr. Rosenbergas.

V. Skyriuj
Sweeny gyveno menkame butelyje netoli 

upės, iš kur girdėjosi laiveliu ir garlaivių 
garsai, kurių pliauškėjimas švelnus ir pašiau 
tingas kalbėjo jiems naktį vandenyno balsu. 
Jie, rodos, pasakojo, kad ten toli yra Žemių, 
yra kraštų už jūrų. Marijai Sweeny jie kal
bėjo apie ateitĮ. Simpatinga ir nemokyta ji 
tikėjosi keliauti tik po mirties ir Į dangų.

Dienos metu ji kilnojo liftą. Taupomųjų 
Kasų banko namuose. Iš pradžių, kol j: dar 
buvo nepripratusi prie darbo, ji negalėjo apie 
nieką galvoti, tik apie statų ir siaurą kelią 
kuriuo jos mažas keturkampis vežimėlis švel
niai judėdamas kilo Į dangų, kad paskum it 
vėl nusileistų. Tiesiog virš debesų, virš Įstai- 
<ro«. banko ir žemė. draugijų buvo dangini 
O ’ - ’ jot v-’-:,- ’."/ -a’įtų vi. kilti aukštyn.

Ji žinojo, kad ji būtų mielai ten priimta,

2
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KEMPTENlECIUt KONCERTAS
Kovo 14 d. Memmingeno Miesto Teatre 

Įvyko Kempteno lietuvių kolonijos ansamblio 
vadovaujamo muziko Petro Armono, koncer
tas. Didelę ir Įvairią programą atliko miš
rus ir vyrų chorai ir dainininkės Kauno 
Didi. Teatro operos solistė Pranė Radzevi
čiūtė ir Šiaulių Operėtės Teatro solistė p. 
Armonienė. Akomponavo dr. Reithinger; 
pranešėja p-lė Kaųkoriūtė.

Koncerte buvo išpildyti lietuvių autorių 
koriniai ir operų — operečių arijos bei iš
traukos.

Gausus mišrus choras pajėgus išpildyti ir 
sunkesnius chorinius kūrinius, k. a. J. Tallat- 
Kelpšos „Meno daina”, St. Šimkaus „Vėjo 
dukra”, J. Žilevičiaus „Anoj pusėj ežero”, ar 
valsą iš Ch. Oounod operos „Faustas” ir pn.

Choro medžiaga vidutinė: geresni sopra
nai ir bosai, silpnesni tenorai, kurių ir pro
porcingai mažoka. Šiaip vietomis choras vi
sai puikiai suskamba.

Vyrų choras negausus ir silpnokas; blan
kus platesnės cantilenos ir pianissimo vieto
se (j. Naujalio „Lietuvos grožybės”), ta
čiau efektingų ir dėkingų kūrinių išpildymas 
(dalinai unissoninė op. „Faustas” Kareivių 
daina) ir šiam vienetui laimi pasisekimą.

Dirigentas P. Armonas prisilaiko akade
miško nuosaikumo; jo interpretacijoje nerasi
me savo išieškotų Įmantrių efektinnių prie- 
urgų, — ji9 kūrinius patiekia taip, kaip au
toriaus užmanyta.

Operos solistė Pr. Radzevičiūtė pasirodė 
pilnoje savo aukštumoje. Subtiliu muzikalu
mu ir giliu Įsijautimu ji atkūrė nelaimingos 
Madame Butterfly (G. Puccini) ariją ir k.

Armonienė gražiai padainavo su choru Vi
lijos dainą iš Fr. Leharo operetės „Linksmoji 
Našlė” ir k.

Būtų geistina girdėti choro lietuvišką, re
pertuarą apvalytą nuo banalių ir svetimybė-' 
mis dvelkiančių kūrinių, o operini — dau
giau techniškose vietose ir detalėse apšlifuo
ti

Pilna salė klausytojų svečiams nešykštėjo 
gausių ir užtarnautų katučių.

Memmingeno Lietuvių Visuomenės Univer
siteto rėkt. dr. Marcilionis ansambliui išreišJ 
kė padėką.

Kempteno ansambli ir jo atsiektu3 laimėji
mus galima drąsiai statyti daugeliui mūsų 
Stovyklų gražiu pavyzdžiu. Linkėtina jam ir 
toliau ryžtingai dirbti ir tobulėti.
- Po koncerto Įvyko ansamblio dalyvių pri
ėmimas, kuriame dalyvavo ir koncerto gar
bės svečiai, Memmingeno Landratas Dr. 
Lauter ir miesto burmistras Fey. Buvo pasa
kyta nuoširdžių kalbų. Landratas savo svei
kinimo kalboj pažymėjo, kad jis su malonu
mu klausosi jau antro lietuvių koncerto ir 
konstatuoja aukštą lietuvių muzikos lygį. 
Vokiečių tautos likimas turis daug bendro su 
tremtinių likimu ir todėl jis labai atjaučiąs 
mūsų padėt|. Landratas linkėjo, kad visi mū
sų' troškimą; išsipildytų. Jozda
■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i  
nes tėvas Duffy taip jai sakė. Ir Mrs. Sweeny 
Dievas buvo malonus ir gailestingas savo 
atvėrimams; jis nušluostė savo vaikų ašaras 
Ayinėlio krauju ir davė jiems amžiną gyve
nimą ir mažus sparnus, kaip paukščiui.

Bet ar jis tąpat padarytų ir Mr. Sweeny 
abejojo. Ir kai ji sužinojo, kad jos vyras ima 
smuiko pamokas, ji galvotrūkčiais nubėgo 
pat tėvą Duffy. Gerasis kunigas ją suramino. 
„Viešpats laikas nuo laiko mėgsta truput] 
Savo muzikos, Mrs. Sweeny. Ar nelaiko jis 
jau šimtus metų Š. Ceciliją su savim? Ne
manyk kitaip. Nusiramink, malda prie šven
tosios nepakenks", tarė tėvas Duffy.
-Visą kiaurą dieną Mrs. Sweeny plaukiojo 

švelniai dangaus link ir leidosi mandagiai že
myn, traukoma elektros srovės. Geriau pri
pratusi prie savo darbo ji pradėjo stebėti 
savo keleivius; kai kurie jų buvo labai reik
šmingi. Tarp jų buvo Mr. Sheridanas, banko 
pirmininkas. Jis ateidavo kasdien dešimtą ir 
išeidavo ketvirtą valandą. Jis buvo mažas, jo 
akys susodintos per arti viena prie kitos, ir 
iątehsyvaus mąstymo išraiška paliko jo kak
toje nuolatinę raukšlę. „Niekados nepamany
tumėte, kad jis banko pirmininkas”, kalbėjo 
Mrs. Sweeny savo vyrui; „bet jis daug ken
čia, laimink ji Dieve, kaip tik dėl to”.

Kas liečia žmogaus grožĮ, Mrs. Sweeny la
biau vertino archangelų paveikslus, pieštus 
Mykolo Angelo, kurių reprodukcijos kabėjo 
ant Gerojo Piemenėlio bažnyčios sienų, kur 
ji eidavo mišių ir išpažinties. Vis dėlto ji 
laikė savo sartaupas Sheridano banke, mat 
ji norėjo turėti pinigus arti savęs ir dėl to, 
kad Mr. Sheridanas turėjo tokią mokslišką 
išvaizdą. Jis turbūt daug mąsto, kalbėjo ji 
pati sau, kad taip atrodo. Ir kai pasakydavo 
jai gerą-rytą lifte, ji pajusdavo, kad jos san
taupos buvo saugioje vietoje ir kad jos svei
kina ją.

Deja, rūpesčiai o ne mokslas buvo Mr. 
Sheridano raukšlės ant kaktos priežastis. Bet 
Mrš. Sweeny to nežinojo.

Kad patirtum palaimą, turi arba viską ži
noti arba nieko. Mrs. Sweeny žinojo labai 
mažai, ir dėl to ji buvo laiminga. Ji ateidavo 
Į darbą rytą ir grĮždavo namo prie savo 
apyvokos nakčia; ji niekados nesidėjo be 
darbo ir buvo visuomet truputi pavargusi; 
tačiau ankstybosios sekmadienių ir šventa-

PABALTIJO TAUTU, USA ZONOJE BESIRANDANČIU 
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susirinko pirmo susirinkimo, išsirinko valdy
bą iš 5 asmenų ir atstovę | Pabaltijo USA 
zonoje tremtinių Moterų Konferenciją.

Latvių Tremtinių Moterų iniciatyva buvo 
sukviesta kovo 8—9 d. Esslingene Pabaltijos 
Tautų Moterų konferencija. Buvo kviečiamos 
delegatės iš visų stovyklų (iš 500 asmenų — 
viena atstovė). Lietuvių konferencijoje daly
vavo gausiausia — 37 tuo tarpu latvių 21 ir 
esčių 17.

Apnakvintos lietuvės buvo IMCA — IWCA 
lageryje, posėdžiai ir paskaitos vyko latvių 
kavinėje „Lido”, dekoruotoje charakteringais 
Rygos, Joninių ir kitais vaizdais bei orna
mentika.

SeštadienĮ 10 vai. — konferencijos atidary
mas. Po to kalbėjo visų trijų tautų moterų 
atstovės. Iš lietuvių pusės dr. Žilinskienė, 
kuri auditoriją jautriai nuteikė labai tiksliai 
ir sodriai rupiešdama mūsų dabartį ir taip 
dar palyginant netolimą laisvą vakarienę.

V/ Jonuškaitė tik jai vienai charak
teringu ir puikiu išpildymu padainavo keletą 
liaudies dainų. Buvo sveikinimų, sveikino R. 
Kryžius, Imca — Iwca atstovas, keli dva
siškiai.

Popietiniame posėdyje buvo svarstomas ir 
priimtas Pabaltijo USA zonoje Tremtinių 
Moterų Sąjungos laikinas statutas. Įnešus, 
pasiūlius lietuvėms kai kurių pataisų, Statu
tas buvo priimtas, išsirinkta Pabaltijo Mo
terų Taryba, kurion Įėjo iš kiekvienos tauty
bės po 8 atstoves. (DP ir ne DP turi lygias
Kur prlsiglausim?

Šimto tūkstančių ežerų kraštas — Kanada 
— randasi šiaurėje-už Šiaurėj Amerikos. Ka
nados šiaurinėj Sienos susisiekia su poliarine 
juosta — Lediniuotuoju vandenynu, rytuose 
su Atlanto vandenynu, pietuose su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis ir vakaruose su Ra
miuoju vandenynu bei Aliaskos pusiasaliu, 
kuris, kaip žinome, priklauso J. Amerikos 
Valstybėms. J ' ......

.Kanada yra kraštas, kuris savo dydžiu ly
gus - Europai, bet gyventojų teturi tik apie 
10 milijonų (Europa — 531.800.000 gyven
toju, viename kv. klm. 53 gyv„ o Kanada tik 
1,1 gyventojas) .Kanados Šiaurėje dideli plo
tai dar laukia prijungimo prie Kanados, nes 
jie, beveik, žmogui nepažĮstami. Dar ir dabar 
Kanadoje, kaip ir pirmasiais savo kolonizaci
jos metais, svarbiausi susisiekimo keliai yra 
jūra, ežerai ir upės. Ir kitaip negali būti, 
nės Kanadoj vien tik ežerų yra po 100.000. 
Žinoma, žiemą visi šie keliai ilgiems mėne
siams užšąla. '

dienių mišios nukreipdavo jos mintis nuo 
kūniškų reikalų ir šėtonas negalėjo krėsti 
šposų su tomis nusidarbavusiomij ir pavar
gusiomis rankomis.

Po vakarienės, suplovusi bliūdus ir puoduj 
ji atsisėsdavo — dažniausiai pirmą kartą tą 
dieną — Į supamą kėdę šalia stalo, ant kurio 
stovėjo lempa su raudonu ir žaliu abažūru ir 
fikuso vazonėlis. Mr. Sweeny apsiavęs kojines 
sėdėjo priešais su laikraščiu rankose; jis 
traukė pypkę, žiūrėję paveikslų ir skaitė pa
vadinimus, o Mrs. Sweeny tuo tarpu sukryžia
vusi rankasi suposi.

„Marija”, tarė Mr. Sweeny, padėjęs pypkę 
J šalį.

„Aš”, atsakė ji.
„Laikraštis rašo, kad jau yra sniego vaka

ruose”. Ir jis Įsmeigė akis l pypkės gumbą 
pasižiūrėti, kaip nyko pelenai.. „Būtų laikas 
ištraukti mano batus”.

Mrs. Sweeny atsiduso. „Aš vos galiu tikėti, 
kad ateina žiema. Taip vaisku ir ramu. Jums 
reikia vilnonių šiais metais, Mykolai; seni 
visiškai sudėvėti. Galėčiau suadyti, jeigu turė
čiau laiko. Aš sakau, užjaučiu vargšus kai 
ateina šalčiai. Kas rašoma daugiau?”

Mr. Sweeny skaitė patylomis: „Oro specia
listų numatoma šalta žiema. Žąsys buvo 
pastebėtos skrendant J pietus per Karoliną. 
Kansuose ...

Mrs. Sweeny sudrebėjo. „Nieko, paskaityk 
ką nors linksmesnio”.

„Nėra nieko linksmesnio”, tarė Mr. Sweeny.
„Paskaityk bažnytines žinias”.
Mr. Sweeny atsivertė religini skyrių. Po 

trumpos pauzos jis pastebėjo: „Čia rašoma, 
kad Vyskupų Metodistų Biuras nubalsavo su
rinkti penkiasdešimt tūkstančių dolerių meto
distų misijoms Kinijoje”.

„Tegu Dievas jiemj už tai atleidžia. Ar 
nieko nėra apie katalikus?”

„Ne”, tarė Mr. Sweeny. Jo akys nukrypo 
ant kito straipsnio truputį žemiau. „Straips
nelis apie Veilso princą”. Jis pakeltas admi
rolu. Melionas pasveikno princą — rašoma. 
Melionas tai mūsų ambasadorius Anglijoje, 
Marija, Senas žmogus”.

„Tęsik, dar paskaityk”.
„Liko tik žmogžudystės”, tarė Mr.

Sweeny. (B. d.) 

teises). Be to, sudarytos penkioj sekcijos po 
vieną atstovę iš kiekvienos tautybės. Darbo 
(Saulaitienė), Jaunimo (Aid. Augustinavi- 
čienė), Kultūrinė (E. Vasiliūnienė), teisės 
(Rudytė), Socialinė (Jasaitienė).

Tikslas, kuriuo šis moterų susibūrimas imta 
organizuoti, sunku trumpai aprėžti. Gyveni
mas Pats to reikalauja. Dirbama moterų jau 
buvo ir anksčiau tik tas darbas neturėjo savo 
rėmų ir perdaug jis buvo neryškus, neorga
nizuotas. Taigi pabaltijiečių moterų asmeniš
kas ir visuomeniškas suartėjimas, susibu
riant l draugijas, planingai Veikiant ir pir
mąja pareiga imant auklėti ir globoti, su
einant i kontaktą su jaunimu, vaikais, duo
dant jiems visa, kas juos išlaiktytų aukštu
moje tiek fiziniu, tiek dvasiniu, tiek socia
liniu požiūriu. Žiūrėti praktiškai gyvenimui l 
akis, mokytis pačioms ir mokyti jaunimą ama
tų, pritaikomojo meno, organizuoti įvairius 
kursus, vaikų da-želius, kur jų dar nėrą, 
remti šeimas materialiai ir mora'.'ai, kiek tai 
bus (manoma. Išnaudoti visas progas pakilti 
aukščiau moksle ir žiniomis, visur ir visada 
stengtis išlaikyti mūsų etnografinio pobūdžio 
kūrybą, tautinę dvasią bei charakterį, skie
pyti tėvų žemės meilę, gaivinti jos papro
čius ir meną. Suprasti ir išmokti, kas reika
linga, charakteringa ir privalu žinoti kiek
vienai lietuvei, latvei, estei. Turint galvoje 
galimą emigraciją — kas skiepys tautini ele
mentą ir puoselės tą mūsų tautos gemalą jei 
ne moteris, daugumoje motina. Ji turi išlai
kyti jaunimą visų vertybių aukštumoje, pa-
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Kanada - 100.000 ežeru, kraštas
Ūkiniu atžvilgiu Kanadą galima padalinti l 

4 zonas: 1. Atlanto pakrantės, ši sri
tis randasi tarp šv. Lorenzo Įlankos ir JAV. 
Šios srities pakrantėj yra išraižytos gjjiais 
fiordais, pusiasaliais ir salomis. Naujosios 
Škotijoj pakraštyje uostaj Halifax yra 
vienintelis visoje Kanadoje neužšąlas. Nau
josios Škotijos pusiasalis ši vardą gavo iš 
50.000 Škotijos naujakurių. Del švelnaus 
klimato ši sritis yra viena iš turtingiausių 
pasaulyje sodais. Gi Atlanto pakrantės yra 
garsios savo žvejyba ir miškais. Naujoj Ško
tijoj randama ir 'anglių. —« ■—

2. Quebec ir Ontario sritis pasižymi 
gana dideliu ūkinių įvairumu. Turtinga že
mėj ūkiais, sodininkyste, gyvulininkyste ir 
pionininkyste. Prie Didžiųjų ežerų gyventojai 
labai sėkmingai verčiasi žvejyba.

3. Prerijų srityje persvarą turi Įvai
rūs pasėliai ir 4.-prie Ramiojo Vandenyno 
pakraščiai žymūs žvejyba ir miškų ūkitL^--

Ariamos žemės Kanadoje yra tik 2,6%. 
Trys ketvirtadaliai ariamos žemės yra užsė- 
jama pasėliais. Kanada, kaip žinome, yra 
didžiausia kviečių eksportierė (1940 mt. buvo 
užsėta 11.625.000 ha ir gavo derliau^ 
150.066.000 dvigubuj centnerius, kaip pav. 
Vokietijoj buvo užsėta tik 2.411.170 ha, arba 
Lietuvoje — 202.000 ha su 566.000 dvgb. 
cntn. derliaus).

Gyvulininkystė Kanadoje yra pastatyta la- 
bai aukštai, ypač karvių ūkis. Iš virš 8 mili
jonų karvių, maždaug pusė priklauso Que- 
beko (Kvebeko) ir Ontarijo provincijoms. 
Sodų ūkis, gerais metais duoda iki 3 mili
jonų ■ dvigubų centnerių derliaus obuolių.

Miškai, šalia kitų ūkio šakų, Kanados 
ūkyje vaidina labai dideli vaidmenį. Apie 298 
milijonai ha miškų, tai neišmatuojamos veri 
tės turtai. Už tat celiuliozės ir popierio fa
brikai yra didžiausi visame pasaulyje.

Kanada yra ir didžiausia žuviej preky
bininkė. Ramiojo vandenyno pakraščiai yra 
gausūs lašišos, torelių, ruonių ir kL žuvimis. 
Prieš šj karą žuvininkyste vertėsi per 85 
tūkstančiai žmonių. Karo metu šis skaičius 
pakilo beveik dvigubai. Labai apsimokantis 
verslas yra kailių prekyba.

Žemės turtai Kanadoje dar nėra pilnai 
apskaičiuoti, nes nevisi žemės turtai - yra 
ištirti. Jau dabar nemažai iškasama: geležies 
rūdos, žibalo, nikelio, asbesto, aukso (1939 
mt. gavo 158.478 kg. aukso), sidabro ir cino 
Paskutiniu metu Kanada pagarsėjo radio 
aktyviųjų medžiagų išgavimu, kurios atrastos 
prie Didžiųjų Meškų ežerų (1938 mt. buvo 
rasta tik 29 grm. radiumo).

Paskutinis dešimtmetis ir ypač šio karo 
metai Kanadoj pramonę, o ypač sunkiąją, 
gerokai pakėlė ir išplėtė.

Siaurės Kanada yra perpus kaip Europa 
dydžio. Daugiausia tundrų kraštas. Tai dar 
labai mažai ištirtas kraštas, laiks nuo laiko 
bemaž lankomas su briedžiais eskimų. Šiau
rėj elnių bandos ir kt. šiaurės gyvuliai yra 
pagrindinis eskimų mitybos ir susiekimo Bal
tinis. Kanados vyriausybės susisiekmo prie
monė — avijacija.

Gyventojų negausuj skaičius rodo, kad 
Kanada yra dar ateities kraštas. Tai kraštas 
dar tik savo vystymosi pradžioje. ,z •

Truputis istorijos; Nuo -1867 mt. 
Kanada yra D. Britanijos dominija. Tais me

i C‘. traukusi ji savin, 'suĮdominusi ir nuolat stovė
dama jo sargyboje.

Pabaltijo USA zonoje Tremtinių Moterų 
Sąjungos pirmininke išrinkta dr. Žilinskienė. 
Konferencijoj pabaigoje buvo išnešta kęle- 

. tas rezoliucijų jr. pasiųsta keletą telegramų.
Sesės latvės pirmą konferencijos vakarą 

suruošė arbatėlę, kur maloniai nuteikė su- 
-~važiavusias latvių ,ir estų operų solistai bei 

solistės. ,
Reikia laukti, kad Konferencijoje dalyvavu

sios atstovės, grįžusios išjudins moteris ir, 
kad visose stovyklose bus Įsteigtos mot. 
D-jos, išvystytas veikimas, kas ir buvo pa- 
geigauta suvažiavime.

Memmingeną atstovavo Aid. Augustinavi- 
čienė (Fliegerhorsto stovyklą) ir Danutė 
Augienė (miesto bendruomenės moteris).

„The Baltic Review” Švedijoje prašosi 
pagalbos

Norėdami šiuo metu Švedijoje gyvenantiej, 
pabaltiečiai atremti prieš juos varomą pilną 
melo ir šmeižtų propogandą, jau kuri8 laikas, 
kai leidžia bendrą pabaltiečių laikraštĮ — 
„The Baltic Review”. Šio žurnalo tikslas ne 
tik atremti propogandai, bet suteikti pass 
liui tikslią informaciją apie tų kraštų tikrą 
ją dabartinę padėtĮ. Tik to laikraščio leidė
jas — Humanistinė Pabaltijo kraštų eąju 
ga, D. Britanijos lietuvių savaitraštyje „Išei
vių Draugas” nusiskundžia, kad jai trūksta 
pinigų ir asmenų galinčių parašyti gerų 
straipsnių. Kreipiasi laikraštis ] D. Britani
jos lietuvius, prašydamas padėti surasti laik
raščiui kaip galima daugiau prenumeratų ta 
laikraštĮ platinti reikšmingose politinėse sfe
rose. Taip pat prašoma straipsnių JfcMfe 
kajai daliai. .

tais buvo sudaryta saftmgfričj WMyCS 
dominija iš 9 provincijų ir 2 teritorijų. Vy>< 
domoji valdžia priklauso D. Britanijos kai* 
liūs, Iturij savo (sakymus vykdo per genera
linį gubernatorių. Įstatymų leidžiamoji galia 
priklauso parlamentui iš 245 astovų renkamų 
5 metams. Senatas sudarytas iš 96 atstovų 
renkamų iki gyvos galvos. Kanadoje angliškai 
kalbančių yra 51,8 %, prancūziškai 28,2 % 
(beveik visi priklauso- Quebeco prov.), eski
mų — 11,8%, vokiečių — 4,5% ir kt.

Sostinė Otawa su 126.872 gyventojais.
urii rvi» ;■( " A-R.

Lietuviškos dainos 
konkursas

Amerikos lietuvių muzikinis gyvenimas to
lygiai rodo savo judrumų Dideli tenykščio- 
je gausioje išeivijoje vaidmenį turi gausybė 
chorų, kurie savo veiklą neabejotinai dauge
liui pastoja lietuviškos dūšioj apkerpėjimui 
kelią. Į

Lietuvių Vargonininkų Sąjunga Čikagoje, 
jausdama chorams naujų dainų bei giesmių 
trūkumą, š. m. vasario 24 d. paskelbė kon
kursą. Konkurso komisija (Antanas S. Po
cius, Justas Kudirka, Kastas Gaubia) savo 
atsišaukime sako: „-.kad praturtinus tinka
mais chorų veikalais muzikos lobyną ir kad 
mūsų gražioji daina, ugdydama tėvų, šalies 
meilę — plačiausiai pasklistų išeivijoje—”

Konkurso taisyklės:
— Konkurse gali dalyvauti lietuviai kom

pozitoriai ir kompozitorės ne fik Siaurės' 
ir Pietų Amerikoje gyvenantieji, bet ir iš- 
vietintieji, gyvenantieji įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

— Konkurso dalyviams paliekama laisvė 
pasirinkti dainos arba giesmės tekstą. Baž
nytinės giesmės tekstas turi būti Dvasinės 
Vyriausybės aprobuotas.

— Veikalas turi būti skiriamas chorui 
(mišriam arba vyrų).

— Veikalų tekstai po gaidomis turi būt! 
mašinėle parašyti, t p. pažymėti autorių 
vardai ir iš kokių šaltinių imti.

— Konkurso terminas baigiasi 1947 m. 
rugpiūčio 1 d. ->

— Veikalams premijuoti Konkursd komisi
ja pakvies I Jury tris muzikus — kompozi
torius: du lietuviuj ir vieną svetimtauti. Ju
ry nuosprendis galutinas.

— Konkurso komisijos ir Jury nariai kon
kurse dalyvauti negalės.

— Konkursui skiriama try9 piniginės pre
mijos: pirmoji 125 dol„ antroji 50 dol. ir 
trečioji — 25 dol.

— Konkursui veikalai siunčiami tokiu ant
rašu: ' ‘ ' i
ALRK Vargonininkų Sąjungos Konkurso 
Komisijai 3252 South Halsted Street 
CHICAGO 8, III, U.'«. A.

Pažymėtina, kad konkursui pinigines pre- 
mijaj paskyrė žinomas Amerikoj lietuv 
Juozas Balčiūnas, didelis lietuviškos dainos 
kėlėjas. Jis t. p. savo lėšomig išleis visus 
premijuotus veikalus, tuo paskleisdamas juos 
visur, kur tiktai lietuviai gyvena.

Tikėsimės, kad ir Vokietijoje gyveną lie
tuviai tremtiniai kompozitoriai gausiai daly
vaus šiame konkurse, tuo parodydami užjū
rio broliam? savo nepalaužiamą kūrybingu
mą ir didžią meilę gimtai dainai ir eiesmei

3



(MINTIS) Ne tas yra didis, prieš ką milijonai, prispausti vergijos, žemyn galvas lenkia, 

o dvasioje keikia. V. Kudirka.

„NĖRA TAIKOS BE LAISVOS LIETUVOS"
Gr. Hessepes lietuviai demonstruoja

Sv. Kazimiero Dieną , š. m. kovo 4 d., 
Meppene Įvyko didelė Gr. Hesepės lietuvių 
demonstracija, kurioje dalyvavo apie 600 lie
tuvių — vyrų, moterų ir vaikų. Demonstraci
ja buvo atlikta gana kukliai. Buvo nešama 
keturi transparantai su užrašais, reikalaujan
čiais Lietuvai nepriklausomybės. Pačiame 
ilgos voros priešakyje buvo nešama laisvo
sios Lietuvos vėliava. Ta proga buvo įteikta 
visų Or. Hesepės lietuvių pasirašytoji peti
cija Jo Karališkajai Didenybei D. Britanijos 
Karaliui. Peticijoje atvaizduojama tikroji lie
tuvių ■ tautos padėtis ir prašoma D. Britani
jos Karalių paveikti, kad Lietuvai taip pat, 
kaip ir kitoms tautoms, būtų taikoma visos 
laisvės, kurios yra Įrašytos Atlanto chartoje. 
Tuo tikslu prašoma sudaryti sąlygas, kad 
Lietuvoje būtų atlikti laisvi niekeno nekliu
domi rinkimai, kas yra įmanoma tik pašali
nus svetimos jėgos Įtakas.
i Priešais vietinės karinės valdžios Įstaigą 
demonstrantus pasitiko karinės valdžios vir
šininkas, anglų pulkininkas, kuris demons
trantams išsirikiavus jo nurodytoje vietoje, 
pakviėtė delegaciją Į savo Įstaigą, kur buvo 
(teikta pešticija ir perskaityta peticijos lydi
mieji raštai lietuvių ir anglų kalbomis. Pul- 
kihinkas išreiškė pasitenkinimą dėl geros lie
tuvių laikysenos ir pažadėjo daryti viską, kad 
toji peticija pasektų savo tikslą. Gavęs atsa
kymą iš aukštesnių Įstaigų, kurioms jis nu
mato tą peticiją persiųsti, jis pažadėjo apie 
tai pranešti tuojau lietuvių atstovams. Po to 
žygio dalyviai sugiedojo lietuvių ir anglų 
himnus.

Atlikus peticijų perdavimą, žygiuojantieji 
nuvyko prie I lenkų šarvuočių divizijos šta
bo. Ten demonstracijos atstovai buvo priim
ti tos divizijos vadų gen. Rudnicki. Atstovų 
Įteiktame pareiškime išreikšta padėka už I 
lenkų šarvuočių divizijos teiktą lietuviams 
tremtiniams moralinę ir materialinę paramą.
Atsakydamas generolas Rudnicki pažymėjo, 
kad lietuvių atsilankymas ir pareikšti per jį 
lenkų tautai linkėjimai ji giliai sujaudino. 
Jo rtuomone, Lietuva ir Lenkija visuomet tu
rėjusios bendrus priešus. Dabartinė tų tautų 
padėtis esartti taip pat tolygi.

Delegacijai paprašius, generolas Rudnicki 
sutiko pasirodyti demonstracijos dalyviams. 
Jam pasirodžius lauke, jo garbei buvo su
šukta tris kart „valio”. Generolas, žiūrėda
mas į

svalio”. Generolas, žiūrėda- 
pražygiuojančius lietuvius, pareiškė,

M e mm i n g e n a s
Nesenai Įvykęs Memmingeno miesto apy

linkės susirinkimas, vertindamas tragišką mū
sų Tėvynės būklę ir ateities netikrumą bei 
solidarizuodamas Tėvynėje likusiųjų ir Į Ry
tus ištremtųjų kančioms, nutarė neorgani
zuoti jokių pasilinksminimų bei šokių, kol 
Tėvynei grįš laisvė.

Kartu susirinkimas rekomenduoja pavie
niams bendruomenės nariams nuo viešų pa
silinksminimų bei šokių susilaikyti.

Tas pats susirinkimas, imdamas dėmesin 
plintančias tremtinių tarpe Įvairias negero
ves, Įgaliojo apylinkės komitetą imtis savo 
nuožiūra visų galimų preventyvinių ir repre- 
syvinių priemonių dažnėjančioms negero
vėms užkirsti kelią.

— Paskutiniu metu pasitraukus iš miesto 
apylinkės komiteto pirmininkui J. Krivickui 
ir vicepirmininkui J. Valantiejui, komitetas 
papildytas naujais žmonėmis ir dabar jo su
dėtis yra tokia:

J. Gaižutis — pirmininkas, St. Kalvaitis—
vicepirmininkas, A. Gverzdys — sekretorius, 
inž. A. Vaitiekūnas — iždininkas ir J. Va
liukėnas — narys.

Vaikų diena Memmingene
Lietuvių Moterų Tremtyje Sąjungos Mem- 

mingeno miesto skyriaus pastangomis kovo 
10 d. buvo suruošta Vaikučių Diena, kuri 
pradėta pamaldomis. 14 vai. „Waldhorno" 
salėje vaikučiams buvo paruoštos kuklios 
vaišės. Skyriaus pirmi akė Juknevičienė ati
daromajame žodyje apibudino į 
tikslą. Kun. dek. Grigaitis pamokomais žo
džiais mažuosius paskątino visada stengtis 
būti geresniais. Programą, paruoštą D. Au
gienės, atliko mažieji, kurią sudarė deklama
cijos, pasakos ir vaikų choras. Tai pirmas 
Liet. Moterų Tremtyje S-gos Memmingeno 
miesto skyriaus prasmingas pasirodymas. 

kad jis matydamas pasiryžėlius,, susiburti tūs 
tokiam žygiui, dar daugiau tiki teisingumo 
ir lietuvių bei lenkų tautų galutiniu laimėji
mu. Delegacijos išreikštus linkėjimus lenkų 
tautai generolas Rudnickis paprašė patiekti 
raštu, kad galėtų apie tai painformuoti len- 
kų vyriausybės galvą Londone.

Sekančios dienos numeryje lenkų laikraštis 
„Dzienik Zolnierza” Įsidėjo platų straipsnį, 
„Nėra taikos be laisvos Lietuvos”, kuriame 
iškeliama demonstruojančių lietuvių siekimai 
dėl Lietuvos išlaisvinimo.

Apie tos demonstracijos Įvykius trumpai 
parašė ir vokiškasis laikraštis „Neues Tage- 
blatt”, pažymėdamas, kad lietuvių transpa- 
rentuose buvo reikalaujama laisvės, nes be 
laisvos Lietuvos nesą taikos. A. L.

Pabaltiečiai šaukiasi pasaulio teisingumo!
Šiuo metu pasaulio akys nukrypo Į Mask

vą, kur, pasaulio galiūnų konferencijoje, bus 
sprendžiami pasaulinio masto reikalai. Ten 
bus tariamasi dėl Vokietijos ir Austrijos atei 
ties, kur, žinoma, bus svarstomas ir kitų 
Europos valstybių sienų klausimas bei jų li
kimo problemos.

Ryšium su konferencijos pradžia, kovo 
mėn. 10 dieną, Bamberge gyveną visų trijų 
Pabaltijo valstybių išblaškytieji asmenys pa
skelbė vienos paros bado streiką.

Žinoma, blaiviom akim žiūrint Į pabaltiė- 
čių ryžtingumą, jaučiasi graudūs šio veiks
mo padarniai, bet ką padarysi — tuo norima 
atkreipti dėmesĮ Į tų žmonių Tėvynių liki
mą. Tuo norėta pakartoti jau daugelį kartų 
išreikštą beldimąsi Į pasaulio sąžinę ir dar 
kartą priminti, kad tie kraštai neteisingu bū
du yra pavergti, uždedant jiems tragiškai 
žiaurią okupacijos leteną, su visais baisiai
siais jos padariniais, kaip: nekaltų žmonių 
žudymu, jų trėmimu Į šaltąsias Sibiro taigas, 
kur jų laukia tik bado mirtis, arba kalinimu 
ar kitokiu prievartavimu savame krašte.

Is lietuviu^ veiklos Anglijo*
Londone sudaryta Pabaltijo Taryba 
m. sausio mėn. Londone sudaryta Pa. š.

baltijo Taryba. JOs tikslas koordinuoti visų 
D. Britanijoje esančių Pabaltijo tautų reika
lus. Išrinkta jau valdyba. Iš viso Į tarybą Įei
na nuo kiekvienos tautos po 3 asmenis. Ar
timiausiu laiku Taryba numato suruošti Pa-

Saukiamas Memmingeno Moterų Dr-jos 
susirinkimas

Kovo 23 d. 15 vai. „Waldhorno” salėje 
šaukiamas Memmingeno m. ir apskr. Moterų 
D-jos visuotinas susirinkimas.

Darbotvarkėje:
L P. D. Augienės pranešimas iš Pabaltijo 

Moterų Suvažiavimo;
2. Revizijos Komisijos rinkimas;
3. Įvairių aktualių klausimų svarstymas.
Visos Memmingeno m. ir apskr. apylinkės 

bendruomenės moterys kviečiamos susirinki
me dalyvauti.

Memmingeno m. ir apskr. Moterų 
Draugijos Valdyba

Sv. Tėvo Pijaus XII-jo pagerbimas 
Dinkelsbuehl stovykloje

S. m. kovo 16 dieną, kaip visame tikin
čiajame katalikų pasaulyje, taip ir šioje trem 
tinių stovykloje buvo prideramu orumu ap
vaikščiota Sv. Tėvo Pijaus XII-jo Karūna
cijos 8 metų sukakties minėjimas — šventė. 
Tą dieną 11 vai. viet p K. bažnyčioje sto-
vykios klebonas kun. Leščinskas atlaikė in- 
tencines Sv. Mišias ir pasakė turiningą pa
mokslą.

16 vai. „Banhof—Hotel” salėje, gausiai da-
lyvaujant tikinčiajai visuomenei, buvo pra
vestas Akademinis \Minėjimas, kurĮ atidarė 
mok. Giedraitis, pasakydamas Įžanginę kal
bą. Paskaitą ’tema: „Popiežius Pijus XII ir 
Lietuva”, paruoštą Dr. P. Mačiulio, skaitė 
Šalkūnaė. 3-ju punktu ėjo meninė dalis: 
stud. Ad. šalaševičiūtė padeklamavo p’orą B. 

paruošimo Brazdžionio eilėraščių: „Pakelėj” ir „Valan
dos”, o stud. P. Cerkauskas ■— Aug. Vai
čiūnienės‘„Taika”, AkademinĮ minėjimą už
darė mok. Giedraitis savo baigiamąja kalba. 

Taip dinkelsbuehliečių buvo pagerbtas Po
piežiaus Pijaus XII-jo Asmuo, kaipo mūsų 
užtarėjo,'' siekiant laisvės ir nepriklausomy
bė*. . Landando—Boa

Iš šalies stebint tų nelaimingųjų panaudo
tąjį pasyvios kovos ginklą — badą, yra sun
ku žiūrėti, kaip tie vargo prispaustieji žmo
nės atidėjo Į šalį tą dieną geradarės Unrros 
pristatytąjį maistą ir vėl ji grąžino Į tuos 
pačius Unrros sandėlius, bet tikimasi, kad 
šis jų gestas sudrebins paaulio didžiųjų šir
dis ir jie padarys viską, kad tie nelaimingi 
žmonės vėl galėtų grįžti į savo laisvus ir 
kraštus...

Juk ir kodėl gi žmogui pavydima laisvo 
kampelio, kodėl jam neleidžiama gyventi to
je pastogėje, kurioje jis gimė ir augo?...

Ir maldos žodžiai gi sako, kad: „Žvėrys 
turi urvus, paukščiai — lizdus, o žmogus — 
neturi kur galvos priglausti”... Tad kodėl 
gi pasaulis taip užkietėjęs, kad žmogui ne
duoda net to, ką ir žemesnysis pasaulis turi?

Šiuo metu gaunamas DP maistas iš viso 
neduoda progos žmonėms sočiai pavalgyti, 
tad šis pabaltiečių ryžtas tenka skaityti, tar
tum skęstančio laivo pagalbos šauksmas, tar
tum klaikus SOS balsas šėlstančioje jūroje..

Tos dienos proga, Bambergo lietuvių 3-čio® 
stovyklos koplytėlėje buvo atlaikytos pamal
dos ir paprašyta Aukščiausiojo, kad Jis at
budimų pasaulio sąžinę ir nelaimingiems 
žmonėms vėl leistų pasijusti laisvais žmon- 
mis, kad jiems vėl leistų grįžti į savuosius 
laisvus kraštus, kur jie galėtų dirbti ir kur- 
4i karo nuniokoto pasaulio labui ir žmonijos 
pagrindinių laisvės teisių apsaugai.

Teužkludo šis klaikus pabaltiečių šauks
mas širdis tų žmonių, kurių rankose šiuo 
metu randasi Pabaltijo, o taip pat ir viso 
pasaulio likimas!... ' Pranys Alšėnas

Teisingas ir mielas mums žodis
Tiesiog staigmena buvo Weideno vokie

čių visuomenei, kai buvo paskelbta, kad š. 
m. kovo 9 d. Weideno šv. Juozapo bažny
čioje bus šv. Mišios už kenčiančią lietuvių 
tautą ir kitus Baltijos žmones. Lietuviai pa-

baltijo tautų koncertą ir gausi >ą parodą. 
Koncertas numatomas suruošti apie balandžio 

, 24 d. (vj)

D. Britanijoje veikia Lietuvai Gelbėti 
Draugija

Londone veikianti Lietuvai Gelbėti Draugi
ja smarkiai suaktyvino savo veiklą. Pavyz
džiui, prieš Kalėdas Draugija kreipėsi Į vi
sus lietuvius, prašydama paremti materiališ
kai. Tenka pasakyti, kad tuojau atsiliepė Lon
dono lietuviai ir tuoj prisiuntė aukų. Sis fon- 
■is gaunamas aukas skirsto Lietuvos išlais- 
-'nimo ir tremtinių šalpos reikalams. Aukos 
skirštomos ir dalinamos labai atsargiai ir 
tik būtiniems reikalams, (vj)

Vasario 16 d. Londono lietuviai išleido 
laikraštį „Apžvalga”

Londono lietuviai ne tik iškilmingai pami
nėjo Vasario 16 d. sukaktuves, bet dar pa
siuntė dėl Lietuvos laisvės rezoliucijas D. 
Britanijos valstybės sekretoriui ir Westmins- 
terio arkivyskupui — kardinolui Oriffn. Mi
nėjimo programą paįvairino Londono lietu
vių choras, vedamas J. Pumerio padainavo, 
buvo padeklamuota, padainavo ir atskira mer
gaičių grupė. Minėjime dalyvavo Lietuvos 
Ministeris Londone B. K. Balutis, pasiuntiny
bės tarėjas V. Baleckas su šeima, bažnyčios 
klebonas kun. J. Sakevičius M. I. C., Lietu
vių Tarybos nariai gyv. Londone, keliolika 
lietuvaičių neseniai atvykusių iš Vokietijos, 
nemažai lietuvių karių ir daug Londono lie
tuvių kolonijos gyventojų. Ta proga Londo
no lietuvių sporto ir socialinis klubas išleido 
neperijodinį laikraštį „Apžvalga” kuriame tel
pa straipsniai anglų ir lietuvių kalbomis, (vj)

Atvykusių Į D. Britaniją lietuvaičių 
gyvenimas ir Įspūdžiai

Iki šiol iš Britų zonos Į D. Britaniją at- 
vykodirbti ligoninėse apie 300 lietuvaičių. 
Dar numatytais transportais žada dar išvyk
ti lietuvaičių nemažas kiekis. Svarbiausia, 
kad norinčias išvykti lietuvaites Unrros ko
misijos ne visur lengvai praleidžia. Pirmiau
sia žiūrima ar yra tikros pabėgėlės. Atvyku
sioms iš pat pradžių pasirodydavo labai sun
kios gyvenimo perspektyvos, nes būdavo at
skiriamos nuo artimųjų ir čia daugiausia tu
ri kalbėti vokiškai arba angliškai. Kai ku
rios susirūpino mokytis anglų kalboq ir turi 
specialias pamokas. Kaip jos pareiškia, D. 
Britanijoje lietuviai daugiausia yra anglia
kasiai ir jaunimas ne labai užinteresuotas lie 
tuvių kalbos mokėjimu. Maistas ir kitos gy
venimo sąlygos nėra blogos. V's^s pasiilgsta 
Vokietijoje esančios spaudos, (vj)
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prastai toje didžiulėje — centrinėje miesto 
bažnyčioje nepiasirodydavę: jiems buvo už
leista mažytė šv. Sebastijono bažnytėlė. Ta
čiau ir pastaroji, lietuviams stovykloje Įsi
rengus koplyčią, nesulaukdavo lietuvių mal
dininkų.

Sakytą dieną, jau gerokai prieš nustatytą 
valandą, gausus lietuvių būrys užėmė skirtas 
bažnyčioje vietas. Melodingas ir mistiškas 
„Pulkim ant kelių” ir kitos giesmės malo
niai nustebino tūkstantinę vokiečių minią. 
Tačiau daug didesnė vokiečiams buvo staig
mena, kai jų kunigas teisingais ir taip muMS 
lietuviams mielais žodžiais prabilo iš sa
kyklos. Net mes sužiurom į sakyklą: ar tik 
ne lietuvis, nors ir vokiškai, kalba į muš, 
nes nesitikėjom ir nelaukėm, kad kitatautis 
taip kalbėtų. O čia iš sakyklos jausmingai 
ir didžiu balsu liejos visa ir didi kenčian
čios Lietuvos dalia ir aimana, tryško griežti 
ir teisingai užtarnauti priekaištų žodžiai 
abiem mūsų tėviškės okupantams, sklido 
užuojauta ir paguoda visiems lietuviams: ir 
išblaškytims po tolimas Sibiro taigas, ir Vo
kietijos plotuose, ir tėvynėje priespaudą ne
šantiems. Galop užakcentuota, kad mažosios 
Baltijos tautos su nieku nekariavo, niekam 
karo, neskelbė, negrąsino ir nieko neužgro
bė, tačiau jų dalia ir likimas nė kiek negte 
resnis, kaip vokiečių ar kitų. „Prasidedan
čioje Maskvos konferencjoje bus sprendžia
mas tolimesnis ..vokiečių likimas, tačiau Bal
tijos tautos nežino, kada bus atitaisytos joms 
padarytos skriaudos.

Protesto ženklan baltiečiai š. m. kovo 10 
d. skelbia vienos dienos bado streiką ir at
sisako nuo jiems teikiamo maisto. Jie nieko 
kito šiuo metu negali ir tik šia kultūringa 
protesto priemone pasako, kad pasaulyje yra 
daug klausimų, laukiančių teisingo sprendi
mo”.

Vakare lietuvių stovykloje Hammerwege 
buvo didžiulis mitingas, skaitytos reikšmin
gos paskaitos, priimti nutarimai ir rezoliuči- 
jos. L. E-taa

Ir ligonys badavo
Gauting b. Muenchen. Š. m. kovo 10-d., 

kaip ir visur, Gautingo DP sanatorijoj būva 
82 pabaltiečių pacientų vienos dienos bado 
streikas, pavadintas maldos ir pasninko die
na, atsisakant tą dieną priimti bet kokĮ 
maistą. -i

12 vai. lietuviškose pamaldose be lietuvių 
dalyvavo estai ir latviai, kurie koplyčioje 
taip pat sugiedojo savo himnus. Pamaldose 
dalyvavo apie 100 asmenų. Buvo matyti »*■ 
maža senyvo amžiaus žmonių su ašarom aky- 
se, o vienas net apalpo.

Šia proga sanatorijos direktoriui buvo 
įteiktas visų trijų tautų įgaliotinių pasirašy- 
tas raštas.

Dalis lenkų ir ukrainiečių pabaltiečiug at
jautė ir pasninkavo kartu. Kai kam iš per
sonalo ir pacientų šis pabalt. žygis nepatiko.

Iš nakties atsiradę plakatai tuojau buvo 
nudraskyti, keletas pacientų buvo tardyta, o 
pats raštas buvo pasiūlyta atsiimti.
BALTŲ STUDENTŲ DEMONSTRACIJOS

Muenchenas. (NF) Estų, latvių ir lietuvių 
studentai Heidelbergo unversitete, o taip pat 
ir Bamberge gyvenantieji šitų valstybių išvie- 
tintieji ryšium su Maskvos konferencijos 
pradžia kovo 10 d. paskelbė bado streiką, kad 
atkreiptų pasaulio dėmesĮ į Baltijos valstybių 
likimą. Jų demonstracija buvo nukreipta 
prieš įjungimą trijų laisvų valstybių į Tary
bų s-gą, kas prieštarauja Atlanto Chartai Ir 
sudaro vidaus politines sąlygas, neleidžian
čias jiems grįžti į tėvynę.

PAIEŠKOJIMAS
Juozas Tumša, 2700 Roosevelt St., Detroit 

16, Mich., U.S.A, ieško brolio Mykolo Turn- 
šos, kilusio iš Panevėžio apskr., Miežiškių 
vlsč., Steponiškių vienkiemio ir pusbrolių 
Jurgio Juškos, Simono Juškos, Adomo Juš
kos, kilusių iš Panevėžio apskr., Miežiškių 
vlsč., Nainiškių kaimo.

Prašo atsiliepti šiuo adresu:
Mr. Juozas Tumša, 
2700, Roosevelt St-

Detroit 16, Mich., U.S.A. ' • 
arba

Miss M. Arlauskas,
6642, Third Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que., Canada

SKELBIMAI
Reikalingos rašomosios mašinėlės

Mašinraščio kursams labai trūksta rašo
mųjų mašinų. Kas turi rašomąją mašiną par
duoti, mainyti ar inuomoti, prašom pranešti 
šiuo adresu: Mainraščio kursai, (13a) Ans
bach, Hindenburg-Kaserne.

** Atsiųsta paminėti: ' -
Anglų kalbos gramatika, Vikt. Kaman

tausko, išleido „Atžalynas” Weilheim - Teck 
1947. Kaina nepažymėta.

Leidinys pritaikintas lietuviams besimokan
tiems anglų kalba. Išleistas gražiai.
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