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Paryžiaus konferencijos perspektyvos
Paryžius (AP). Sovietų delegacijos Pary- 

Bhk konferencijos parengiamasis dalinys jau 
pfanadienį po pietų atvyko l Paryžių.

Londonas. (Dena) Britų užs. reik, ministe- 
4 Beviną į Paryžių lydės užs. reik, ministe
rijos ekonominio skyriaus vedėjas Hall-Patch 
ir atitinkamas štabas patarėjų iš finansų ir 
maitinimo ministerijų. Britų užs. reik, mi- 
nisterijos sluoksniuose manoma, kad šį kartą 
^rys didieji” greitai atliks pasitarimus apie 
Europos dabartinį būvį. Jų pagrindinis užda
vinys būsiąs nustatyti kaip Europos kraštai 
gili padėti patys eau ir ūkiniai paremti vieni

Berlynas (N de F). Londono politiniai ste
bėtojai stato klausimą ar gaH dabar susiren- 
lantieji Paryžiuje diplomatijos ir ūkio spe
cialistai išdirbti tvirtus ir pastovius planus 
ir ar Sovietų S-gOg dalyvavimas reiškia tai, 
tad vėl bus atnaujintos diskusijos dėl Mask
vos konferencijos ūkinių ir politinių nuomo
nių skirtumų. Labiausiai yra svarstomas 
Mausimas kokias dabar sąlygas statys Mo
lotovas. Savo sutikime konferencijoje daly
vauti Molotovas jau yra pabrėžęs, jog jis no 
ii išaiškinti kas yra pasiekta laike neseniai 
Įvykusių Bevino ir Bidaulto

Londone girdisi reiškiant 
konferencija turėtų vykti ne 
n skubotumo tendencija.

Paryžiaus spauda sveikina
Btnisterių susitikimą, bet kartu kreipia dė
mėsi ( tai, kad Sovietų S-ga, tur būt, statys 
stygas ir reikalaus garantijų.

Londonas (AP). Konservatyviškas britų 
laikraštis „Observer” Marshallio planui ski
ria 3gą straipsni, kuriame be kita ko rašo-

ma: „Jei Europos tautos nepačiups joms pa
siūlytų šansų, tai užsitrauks baisią ir užtar
nautą bausmę. Marshallio planas išjudins 
Europo kraštų ūkį ir sudaTys pagrindinės są 
lygas pastoviai Europos taikai. Visuotinas 
ūkio planavimas padarys tautas taip priklau- 

‘somaą viena nuo kitos, kad net turės susilieti 
su jų suverenitetais. Šio plano pasekmėje Eu
ropos kraštai turės pasirieti valiutų ir muitų 
unijos, taip pat gėrybių, patarnavimų ir dar
bo pasikeitimas turėtų būti laisvas ir nevar
žomas. Bet tas yra pasiekiama ne anksčiau 
kaip per dešimtį metų”. Taip pat ir „Sun
day Times” vedamajame straipsnyje prita
ria Europos muitų unijai, 
Anglija ir Prancūzija, nes 
galima išvengti gresiančios 
trofos.

kuriai vadovautų 
tik tuo būdu esą 
ūkiškosios katas-

Sunkus Balkanų komisijos darbas
Londonas (DPD). Anglų laikraštis „Man

chester Guardian” aprašo JT Balkanų komi
sijos darbusp.kuri nagrinėjo Graikijos skun
dus prieš jos kaimynines valstybes. Laikraštis 
nurodo,. kad komisija buvo atdarytą 1946 m. 
gruodžio 19 d. ir kad savo darbą ji pradėjo 
1947 m. sausio 30 d.

Laikraštis rašo: „Komisijos nariai nė ne
svajojo, kad tiek vargo reikės padėti kol su
darys savo darbų pranešimą.” Komiškoje da
lyvavo D. Britanijos, Sovietų S-gos, JAV, 
Prancūzijos, Lenkijos, Australijos, Belgijos, 
Sirijos ir Brazilijos atstovai.- Komisija turėjo 
73 posėdžius, kuriuose visuomet iškildavo ap
gailėtinos diskusijos tarp Sovietų S-gos ats
tovų iš vienos pusės ir tarp kitų kraftų ats
tovų iš kitos pusės. Komisijos pranešimas, 
kuriame yra nustatyta Jugoslavijos, Bulgari
jos ir Albanijos kaltė, Saugumo Taryboje

Sovietai dalyvauja Kinijos kare

pasitarimų.
nuomonę, kad
su delsimo, bet

trijų užs. reik.

Nankingas (NdeJ). Dr. Sun Fo, Kinijos 
ministerio pirmininko pavaduotojas, vienoje 
kalboje kreipėsi į Jungtinių Amerikos Vals
tybių vyriausybę ragindamas ją keisti savo 
politiką Kinijos atžvilgiu. Jis pasakė, kad . 
jei Kinija praras Mandžiuriją, tai kils pa
vojus pasaulio taikai, o be to, tas labai pa
kenktų Jungtinių Tautų egzistencijai. Oru- 
jos Mongolijos karinės pajėgos be rusų pa
ramos nebūtų drįsusios įsiveržti į Kinijos te
ritoriją.

Nepriklausomas laikraštis „Hsin M>n Pao” 
rašo, kad Dr. Sun Fo išreiškęs nuomonę, jog 
Kinijos vyriausybė neturėtų ilgiau viltis pa
sieksiant susitarimo, bet turėtų imtis visų 
priemonių, kad ginkluotoji opozicija būtų su 
mušta. Jei Jungtinės Amerikos Valstybės Ki-

nijos išsižadėtų, tai Kinija liktų išduota ru
sų interesams. Sovietų S-ga 1945 metais su 
Kinija* sudarytąją sutarti tuo būdu sulaužė, 
kad nevykdo Dairen ir Port Arthurd uostų 
perdavimo, o tuo tarpu komunistams abiem 
tais uostais leidžia naudotis.

dar tebėra neaptartas. Pakomisija, kuri yra 
likusi Salonikuose dabar gana aktyviai pasi
reiškia. Gegužės mėn. 20 d. ji nutarė ištirti 
du pasienių konfliktus, apie kuriuos pranešė 
graikų-vyriausybė. Siame atsitikime bulgarų 
partizanai buvo pasidarą Įsitvirtinimus Grai
kijos teritorijoje. Pakomisijos nariai prašė 
bulgarų vyriausybę leisti lankytis Bulgarijos 
teritorijoje, bet jų reikalavimas buvo atmes
tas. Pakartotinas prašymas taip pat liko be 
pasekmių.

Laikraštis šitaip baigia:
„Akivaizdoje tokių pasipriešinimų pakomi

sijos atliekamoji pareiga didina Jungtinių 
Tautų garbę. Pakol pinigai, ginklai ir kita 
parama plaukia per Graikijos sieną, pilieti
nis karas Graikijoje nesustos. Užbaigimas 
pilietinio karo Graikijoje Sovietų-S-gai būtų 
geriausias būdas (rodyti savo pasiryžimą ben 
dradarbiauti su Vakarais, o taip pat tai būtų 
didelis atpildas tiems, kurie dar tiki i Jungti
nes Tautas”.

Vafingtonas (AP).„I% to kai atstovų rūmai 
331 balsu prieš 83 balsus perbalsavo prezi
dento Trumą no uždėtąjį veto dėl Taft-Hartley 
darbo įstatymo, dabar ir senatas 68 balsais 
prieš .25 balsus pasisakė už įstatymą. Tai bu
vo 6 balsai daugiau, kaip kad reikėjo prezi
dento ’vetąvimui panaikinti. Tuo būdu nauja
sis įstatymas jau įsiteisėjo.

Naujorkas (AP). Kelioms valandoms pra
slinkus po senato balsavimo, mažiausiai 31 
anglių kasykloje darbininkai, protestuodami 
prieš šį įstatymą, sustreikavo. Pramonės pro
fesinė sąjunga reikalauja savo prezidentą P. 
Murray visose Jungtinėse Amerikoj Valsty
bėse pakelbti 24 valandų protesto streiką. 
Plieno pramonės profesinių sąjungų pirminiu 
kas ragina paskelbti protesto streiką, kuria
me dalyvautų 9O°/o visų organizuotų darbiniu 
kų.

Henry Wallace per radio paskelbė savo pri
tarimą prezidentui Trumanui, kad jis vetavo 
Taft-Hartley įstatymą ir pažymėjo, kad šis 
(atatymas reiškia didelę nelaimę amerikoniš
kam gyvenimo charakteriui.

Protesto streikai JAV
bus trumpiausiu laiku nustatyti ribas „ku
riose JAV gali teikti tos rūšies paramą ne- 
prasilenkdamos su išmintigumo ir saugumo 
principais. Komisija yra sudaryta iš ūkio sri 
ties >r profesinių sąjungų atstovų. Antroji ko 
misija, kuriai vadovauja vidaus reikalų mi
nisteris Krugas, turi, patikrinti ir ištirti kraš 
to resursus.. Trečiajai komisijai pavesta nu
statyti paramos įtaką Jungtinių Amerikos 
Valstybių ūkiui.

Pramoninė policija
Frankfurtas (AP) Vietoje JAV kariuome

nės darbo ir sargybų tarnybos, kurią dabar 
atlieka 30.000 lenkų ir pabaltiečių, amerikie
čių kariuomenės aprūpinimo sandėliams sau
goti bus sudaryta, taip vadinama „pramoni
nė policija”, i kurią bus priimami ir vokie
čiai. '

Trumanas sudaro komisijas
Vašingtonas (DPD). Europos paramos ak- 

tijai paruošti prezidentas Trumanas sudarė 
3 komisijas. Pirmosios komisijos uždavinys

Stambi dovana
Anglų laikraštis „News of the World” pra 

neša, kad Australijos ministeris Londone 
John A. Beąsley perdavė britų iždo kancle
riui Daltonui 20 milijonų svarų čekį, kaipo 
Australijos prielankumo išreiškimą britų 
tautai. Laikraštis pranešimą baigia šiais 
džiajs: „Thank you, (Australia”.

žo-

Kūjis ir piautuvas vii! sovietu zonos
Bostonas (Dena). Krikščioniško- laikraščio 

„Christian Science Monitor” Europos vyr. 
korespondentas rašo, kad kūjis ir pjautuvas 
kaip su replėmis laiko suėmę Vokietijos so
vietinę zoną ir yra klausimas ar tas sugniau 
žimas kada atsileis. Daugelis vokiečių mano, 
kad tas niekuomet jau negali beįvykti. Vis- 
tiek, jei keturi didieji ir susitartų dėl Vokie
tijos vienybės metodų, Vokietija ir toliau su
darytų iššaukimą demokratijai. Rytų zona 
esanti visiškai susovietinta ir sudaro bazę ko 
monistinėms pažiūroms ir metodams daryti 
įtakos gyvenime. Prieš šį iššaukimą anglai ir 
amerikiečiai esą bejėgiai. Jų vienintelė viltis 
esanti padaryti Vakarų Vokietiją moraliniu, 
dvasiniu ir materijaliniu išeities punktu de
mokratinėms idėjoms. Vakarų valstybės daug 
lėčiau palenkė okupuota^ zonas saviems ide
alams negu Sovietų S-ga, o tai Įvykę todėl, 
kad demokratijos principų esą negalima su 
kūju įkalti žmonėms į galvas.

Berlynas (AP). Kaip atitinkami amerikie
čių stebėtojai praneša, atleistieji sovietų ar
mijos kareiviai rusų zonoje vokiečių fabri
kuose vokiečių technikų yra apmokomi. Šiuo 
būdu, liekančių krašte rusų skaičūts nėra tiks 
liai žinomas. Daugiausiai jų yra mašinų ir 
optikės pramonėje.

Kaip amerikiečių sluoksniai pabrėžia, 
sai šiuo siekia dviejų skirtingų tikslų, 
vienos pusės Rusija, apmokydama savo žmo
nes geriausiais pasaulio technikais, nori pa
šalinti specialistų trukumą, kurį ji dar vis 
jaučia. Oi iš kitos pusės ši priemonė deri
nasi su keturių valstybių planu sumažinti aku 
pacines kariuomenes Vokietijoje, turint gali
mybę, eant reikalui), atleistuosius tuoj pat 
vėl pašaukti. Pagaliau, įjungdami savo dar
bo jėgas, rusai lengvai gali sekti vokiečių 
fabrikuose vykstančius įvykius ir nuotaikas.

Tuo tarpu keturių valstybių derybos dėl 
okupacinių kariuomenių sumažinimo yra per 
trauktos, nes rusai yra už tai, kad bendroj 
anglų amerikiečių karinės pajėgos turi būti 
lygios jų karinėms pajėgoms, tuo tarpu ang
lai stovi už visų okupacinių pajėgų
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REIKIA KOLCHOZU
Berlynas (DPD). Sovietų karinė 

Brandenburgo ministeriui pirmininkui 
šė, kad iki 1947 metų pradžios 1.500 nauja
kurių apleido jiems žemės reformos skirtus 
ūkius. To priežastim nurodama trūkumas tro' 
besiu, inventoriaus ir gyvulių. Sovietų ka
rinė valdžia esanti ėmusis priemonių, kad 
ateityje tas nebesikartotų.

valdžia
prane-

Vėl kovos Sinkiange
Centrinė kinų žinių agentūra praneša, 

kad prie Peitašano, SinkiaAgo provincijos 
šiaurės rytuose, po penkių dienų pertraukos 
kovos -vėl prasidėjo. O. Mongolijoj kariuo
menė vėl puolė Peitašaną. Žvalgybiniai lėk
tuvai; kurių bazės randasi O. Mongolijoje, 
kasdien atskrenda stebėti kiniečių vyriausy
bės karinių pajėgų.

Yra dauį žymių, kurios rodo, kad O. Mon 
golija ruošia plataus masto (siveržimą‘į, tarp 
Mongolijos ir Tibeto esančią, Sinkiango 
provinriją. '

Londonas (BBC). Oruja Mongolija atmetė 
kiniečių protesto-'notą dėl įsiveržimo J Kini
jos teritoriją. Mongolija savo atsakyme pri- 
mepa, jog miestas Kinijoje, kurio puolime 
mongolai nepagrįstai kaltinami, teisimai tu
rįs priklausyti Mongolijai. ' < . .

Karas .Manįvijoje
Kiniečių vyriausybės karinės pajėgos, gink 

luotas sunkiaisiais ginklais, atvyko į ■ Tient- 
siną. Lygiagrečiai kiniečių vyriausybės ka
riuomenė pradėjo 4r tęsia pasiruošimus da
ryti puolimą prieš komunistų pozicijas šiau
rinės Kinijos provincijoje Hopei. - Komunis
tai ruošiasi pulti Mandžiurijos uostą Jing 
Kon, nes yra pastebėta kavalerijos sutriki
mas. '

Nankingas. (UP). Kinijos min. pirm, pava
duotojas Sun Fo pareiškė, kad Mandžiurija 
galinti pasidaryti lopšiu naujo pasaulinio ka 
rot nes Sovietų S-ga* ten mėgina sudaryti 
naują marionetinę valstybę. Jis kaltina So
vietų S-gą už rėmimą Kinijos komunistų ka 
riuomenės.' Komunistų kariuomenė esanti ap 
ginkluota gerais japonų ginklais, kurie pa
teko rusams į rankas ir kuriuos jie perda
vė savo idėjos draugrfij — komunistams. 
Komunistų kariuomenėje esą daug dalinių, 
kurie sudaryti vien iš korėjiečių, apmokin- 
tų rusų okupuotoje Korėjos dalyje.

Kinija nori paskolos
Nankingas (Dena). Šanchajaus laikraštis 

„Shun Pao” rašo, kad Kinijog pasiuntinys 
Vašingtone veda pasitarimus su JAV vyriau
sybe dėl suteikimo Kinijai tokios paskolos, 
kokia buvo suteikta Graikijai ir Turkijai.

* Naujos konstrukcijos turbininis lėktuvas 
— naikintuvas JAV pasiekė 1012 km. greitį 
valandoje.

Kandidatai t JAV prezidentus: Thomas E. 
Dewey (dešinėje) ir Haroldas Stassenas 

n ' ' {kairėje)

Pries imigracija į JAV \
Vašingtonas (Dena). Jungtinių ^Amerikos 

Valstybių senato imigracijos komisijos pir
mininkėj Chapman Revercomb sekmadienį 
kalbėjo per radiją ir pasisakė prieš keitimą 
dabar veikiančių imigracijos kvotų, kol nėra 
galutinai ištirta pavienių tautų emigracijos' 
politika. Jis prileidžia, kad toks ištyrimas 
gali parodyti, jog įsileidimas* daugiau imi
grantų yra pageidautinas, bet kartu pabrėžta, 
kad atranka turėtų būti daroma griežtu mas
tu. -Esą reikalinga tiek ilgai laukti, kol bus 
įsitikinta, jog kvotos gali būti pakeiktos žy
miai nepakenkus amerikiečių tau.os didėjan
čiam stiprumu^ *

Londonas (BBC). Belgijos vyriausybė pa- 
-sirašė stitartį ir su brituĮ zona dėl 15,000 DP 
įsileidimo į Belgijos anglies kasyklai. Bosią 
įsileidžiami, drauge su šeimomis, vyrai tarp 
21 ir 40 metų amžiaus. ,

Generolo Keating pareiškimas,
Berlynas (Dena). Karinio gubernatoriaus 

Vokietijoje pavaduotojas gen. F. A. Keating 
„Dena” atstovai pareiškė, jog Vokietijoje pa
sklidą gandai apie tai, kad amerikiečių karių 
šeimos neužilgo būsiančios išvežtoj j JAV, 
yra nepamatuoti. Tie gandai esą nesąmonė ir 
jų tikslas esąs iššaukti nesusipratimus tarp 
sąjungininkų. Jis pažymėjo, kad nei karinė, 
valdžia, nei karinės pajėgos nesiruošia ap
leisti Berlyną.

T R U JI P A 1 =
* Argentinos prezidentas Peronas kalbėda

mas per radiją ispanų tautai pasakė, kad Is
panijos ir Argentinos vyriausybės atstovauja 
vienodas kryptis. (Stt. Z.)

* Austrijos vyriausybė įteikė formalines no 
tas Vengrijos, Rumunijos, Jugoslavijos ir 
Bulgarijos vyriausybėms, kuriose reikalauja
ma sustabdyti žydų plūdimą į Austriją. Stt. Z.

* JAV senato lėšų komisija papildomai pa 
skyrė 176,5 mil. dolerių „sustiqjinimui ir iš
lyginimui laivyno”. (Stt Z.)

* Australijos ministeris pirmininkas Chif- 
ley, paskelbė, kad liepos mėnesyje Australijos 
sostinėje Canberra įvyks, imperijoj konferen
cija taikos sutarčiai su Japonija aptarti.

* Komisija paskelbė pranešimą dėl kara
liaus Leopoldo laikysenos vokiečių atžvilgiu. 
Pranešime sakoma, kad karalius visuomet vei 
kė savo, protėvių pavyzdžiu ir kad Belgijos 
saugumas bei gerovė buvo jo aukščiausiu 
tikslu. (AP).

* Ispanijos vyriausybė paskelbė, kad 6 lie
pos (vykstančiame tautos balsavime dėl įpė
dinystės įstatymo iš 28 milijonų gyventojų 
turės teisę balsuoti tik 117.922. (Dena)

* Sovietų S-gos atstovai JT generalinio 
štabo komisijoje, protestuodami prieš svars
tymą klausimų, kuriuos iškėlė Australijos ats 
tovas pulk. W. Hodgson paskutiniame Sau
gumo Tarybos posėdyje, išėjo iš komisijos 
posėdžių salės. (Dena).

* Egipto vyriausybė kreipėsi į Saugumo Ta 
rybg prašydama išrišti ginčą su britais dėl 
1936 m sudarytos sutarties. -

JUNGTINBS TAUTOS ŠVENČIA 2-JŲ 
METŲ GYVAVIMO SUKAKTI

Briuselis (Dena). Dviejų metų Jungtinių 
Tautų- Chartos pasirašymo sukakties proga, , 
’ :-*e'io 26 d. didžiųjų valstybių šefai kalbė
jo per radiją. 1 i ,

1
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Gyventoju prieauglis Europoje ir Sovietuose darbininkų pakaitalo. Oi visoje vakarų Eu
ropoje neilgai laukus prie 4 darbininkų atli
kimo darbo tegalės stoti tik trys. Kad šia

Paliestas klausimas yra aktualus, bet 
kas liečia Sovietų S-gą, mes esame 
šiek- tiek kitokios nuomonės. Red.

Jau mirusios Tautų Sąjungos ekonominė, 
finansų ir tranzito sekcija 1944 metais išlei
do knygą apie gyventojų problemą Europo
je ir Sovietų Sąjungoje („The future popula
tion of Europe and the Soviet Union”). Ido-/ 
mu pažvelgti j šios knygos turinį ir susipa-
žinti su samprotavimais apie Europos gyven
tojų ateitą.

Kadangi gyventojų prieauglis įvairiose tau 
tose nėra vienodas, tad šie "duomenys, darant 
samprotavimus apie tautų ateitį, yra itin 
reikšmingi. Ir minėtoje knygoje paskutinio 
meto tautose' prieauglis imtas pagrindu iš
vadoms apie Europos ateities gyventojus. 
Pirmiausia kalbamoji knyga Europą dalo ats 
kirais blokais. Į šiaurinės Europos bloką įei
na Estija, Švedija, Suomija, Latvija, Norve
gija ir Danija. Jei visos sąlygos nebūtų pa
lotosios, — samprotaujama minėtoje knygoje, 
— kokios šiose šalyse buvo 1930—35 metais, 
tai šis tautų blokas didžiausio gyventojų skai 
čtaus pasiektų apie 1950—1955 metus, nes 
gaJgtų skaityti apie 20,5 milijonų gyventojų. 
Tačiau 1970 metais gyventojų skaičius bū
tų sumažėjęs iki 19,5 nfilijonų. Pav., Latvi
jos, gyventojų skaičius 1950 metais būtų per
šokęs 2 milijonus, gi 1970 metais ši Jauta 
teturiStų L91 milijono gyventojų. Pagal kny- 
gęįe pateiktus samprotavimus iš visų šiauri
nės Europos tautų bloko liūdniausia ateitis 
lataoanti Estiją, kur gyventojų išmirimo pro
cesas jau prasidėjęs. Teoretiškais skaičiavi
mais remiantis, jei net ir nebūtų pakitusios 
gyvenimo sąlygos, kokias estai turėjo 1930 — 
1935 metais, ši tauta 1970 metais teturėtų tik 
1 milijoną gyventojų.

Sfearės vakarų blokan minėtasis veikalas 
skiria Angliją, Airiją, Škotiją su bendkn 50,6 
mH. gyventojų teoretiškų skaičiumi 1945—50 
metais. Tačiau šią tautų blokas 1970 metais 
teturėsiąs 46,8 mil gyventojų.

Princesei Elzbietai suteiktas Londono garbės 
piliečio titulas. Mūsų atvaizde princesė per 

iškilmes kalbos metu

Vakarų Europos centriniu blokan priskir
tos Austrija, Čekoslovakija, Prancūzija, Vo
kietija, Belgija, Olandija', Vengrija ir Švei
carija. Vadovaujantis moksliniais apskaičiavi
mais, turinčiais atramą iki šiofiniame gyven
tojų prieauglyje, jo kilimuose ir kritimuo
se, šio bloko tautos 1950 metais turėtų tu
rėti 166 milijonus gyventojų, gi 1970 metais 
tik 159 mil. Didžiausias gyventojų sumažė-
jimas pranašaujamas Prancūzijai, kuri nuo 
1940 metais turėto 41,2 mil. gyventojų 1970 
metais būtų nusileidusi iki nepilnų 37 mil. 
Iš šio bloko tautų tik vienai Olandijai pra
našaujamas gyventojų didėjimas, kuri 1970 
metais galėtų skaityti apvalų 10 mil.

Pietų Europos blokan įeina Italija,- Ispani
ja ir Portugalija. Joms visoms pranašauja
mas gyventojų prieauglis. Visos trys šios 
valstybės 1940 metais turėjo 77,5 miL gyven
tojų, tačiau 1970 metais jų gyventojų skai
čius būtų pasiekęs 86,5 miL

Rytų Europos blokan įeina Lietuva, Lenki
ja, Rumunija, Jugoslavija, Graikija. Šioje 
grupėje, kaip ir pietų Europos grupėje, nesą 
nė vienos išmirštančios tautos. Lietuva, kuri 
minėtos knygos duomenimis (jie nepakanka
mai tikslūs. Aut.). 1940 m. turėjo 2,46 miL 
gyventojų, 1970 metais turi duomenų savo

gyventojų skaičių padidinti iki 2,66 mil. Oi 
Lenkija 35,2 mil. gyventojų skaičių 1970 m. 
galinti pakelti iki 41,4 mil.

Visuose minėtuose Europos blokuose 1940 
metais buvę 399 milijonai gyvetojų, kurių 
bendras skaičius iki 1960—1965 metų gali 
pakilti iki 421 milijono, bet gi 1970 metais 
nusileisti iki 417 milijonų.

Tuo tarpu Sovietų Sąjungos gyventojų ju-
dėjimas rodąs kitokį vaizdą. 1940 m. SSSR 
turėjo 174 mil. gyventojų, 1955 m. ji galinti 
turėti 216 milijonų gyv„ gi 1970 m. — 251 
miL gyventojų.

Gyventojų skaičiaus kilimas arba nykimas 
svarbų vaidmenį turi ne vien atitinkamos 
valstybės ūkinei struktūrai, bet ir daugeliui 
kitų labai sudėtingų šalutinių reiškinių. Gy
ventojų didėjimo arba nykimo įtaka turi ne
įsivaizduojamai tolimus ir svarius atgarsius 
tautos gyvenimui. Nekalbant apie tai, kad 
gyventojų mažėjimas mažina tautos svorį ki
tų tautų atžvilgiu, pagrečiui mažėja galimy
bė jos apsigynimo pajėgumo, bet ypač pami
nėtinas gyventojų mažėjimas ūkiniam gyve
nimo sektoriui. Vadovaujantis teoretiškais 
apskaičiavimas minėtoje knygoje nurodoma, 
kad, pvz„ Anglijoje, netrukus trys laisvos 
darbo vietos tegalės susilaukti 2-jų naujų

Londonas laukia princesės
Seniau angiai sakė: „Tai įvyks balandžio 

21 d.” nes tą dieną princesė Elizabeta tapo 
pilnametė. Po to spėliojimus perkėlė į gegu
žės 24 d., kada visa Britanija švenčia Impe
rijos dieną. Bet ir ši data pasirodė netikra, 
nes dar nėra įvykusios oficialios* sosto 
įpėdinės sužieduotuvės su Graikijos princu 
Pilypu, kurį dabar vis dažniau vadina jo nau
jąja pavarde — leitenantu Mountbattenu. Tai 
yra jo motinos^pavardė, kuri buvo anglė ir 
karališkosios šeimos giminė.

'Gal būt, jog princo Pilypo naujosios pa
vardės atsiradimas atitinka D. Britanijos pi
liečių daugumos pageidavimus, kad besima
sis karalienės vyras būtų'anglas. Princas Pi
lypas jau 15 metų gyvena D. Britanijoje ir 
dabar staiga įsigijo britų pilietybę. Kita prie 
žastis minima ta, kad gandams dėl laukiamo 
susižiedavimo vis daugiau didėjant, pas ka
ralių atvyko parlamento narių delegacija ir 
mėgino įrodyti, kad dabartinė tarptautinė pa
dėtis ir politinės sąlygos Graikijoje nėra pa
lankios Vindsoro rūmų suartinimui su šio 
neramaus krašto sostu. Pasikalbėjime dalyva
vo ir pati princesė Elizabeta. Tuomet Įpyku
si ji pareiškė, kad ves tą, kuri P»*> pasirinks, 
nesvarbu ar vyriausybė akceptuos jos pagei
davimus, ar ne.

šis Atsitikimas labai gerai vaizduoja D. 
Britanijos sosto įpėdinės būdą. .Dažnai ją ly
gina su jos dėde, dabartiniu" Vindsoro herco
gu. Princesė pati neslepia, kad ji mėgsta sa
vo dėdę ir maloniai praleidžia visą laisvą lai
ką su juo, kai jis kada nors atvyksta į Lon
doną. Anglai, kurie savo metu irgi labai do
mėjosi Edvardo VIII keistenybėmis, daug ra
šo ir kalba apie Elizabetą, nes pripažįsta - jos 
originalią asmenybę, ši princesė-yra origina
lesnė kaip kitos.

Ji nėra tokia revoliucionierė kaip Vindso
ro hercogas, bet ir ne| tokia pilietiška kaip 
jos tėvas. Ji su malonumu sportuoja, nors tas 
nepatinka jos , motinai. Žmonės kalba, kad

šalia leitenanto Pilypo fotografijos, jos kam
barį puošia garsiųjų amerikiečių filmų žvaigž 
džių nuotraukos. Bingo Krosbio įdainuotos 
plokštelės dažnai skamba karaliaus rūmuose, 
nors to ir nemėgsta senutė karalienė Marija. 
Vaikystėje Elizabeta buvusi labai užsispyrusi 
ir garbėtroška, bet senutė ją pagydė nuo šių 
negerovių.

Kai kurie reiškiniai rodo, kad vedybų ilgai 
nereikės laukti. Anglų karališkoje šeimoje 
priimta, kad sužieduotuvė, tęsiasi tik kelis 
mėnesius. Oficialiame komunikate nieko nemi
nima apie Pilypo dažną lankymąsi karališ
kuose rūmuose, bet nuo londoniškių tai sun
ku paslėptu Žurnalistai, kurie atydžiai seka

linkme gyvenimas eina, tai vaizdžiai parodo 
jau dabar pasireiškiąs darbo jėgos trūkumas 
vakarinėse valstybėse.

Toliau knygoje rašoma, jog Sovietų Sąjun
goje einama gyventojų spartaus gausėjimo 
linkme ir jau dabar prie šimto darbininkų at
liktų darbų galima statyti iki 150. Tuo tarpu 
ateityje, apie 1970 metus, kada Anglijoje ir 
Prancūzijoje 100 darbininkų vieton tegalima
bus pastatyti 60—70 darbininkų, Sovietų Są- , 
junga 100 darbininkų vieton galės statyti iki 
170 darbininkų.

Knygoje prieinama išvados, jog gyvento
jų prieauglis, — jei jis turi tendencijos link 
ti mažėjiman, — yra galimas palaikyti įsta
tyminėmis priemonėmis. Duodama pavyzdžių, 
kurie parodo, jog eilei valstybių gyventojų 
prieauglio smukimą pavyko sulaikyti racio- 
naliomis priemonėmis. Tokiais pavyzdi., 
esanti Švedija ir kt. tautos.

Kalbamoje knygoje plačiau nekalbama apie 
gyventojų mažėjimo priežastis, kurios būna 
labai gilios ir nesisieja vien su moralinio 
pobūdžio saitais. Būna gyventojų tautose tna 
žėjimų, kuriuos reikia imti dėmesin, kaip 
gręsianti pavojų tautos mirimui. Tokie pa
vojai pasiseka pašalinti tik labai pozityvio
mis priemonėmis, ir tai ne visuomet. J. Tyla

vestuvių
populiariąją princesę, tirto, kad speciali ko
misija nutarusi vestuves suruošti Vestmins- 
terio katedroje ir jau sudarė svečių sąrašą 
Jie žino taip pat, kad karališkosios šeimos 
giminės iš visų britų salos kraštų ruošiasi va
žiavimui į Londoną.

Visas Londonas žino, kad prieš kelias sa
vaites pas karalienę Mariją, jos 80 metų gi
mimo dieną, į vaišes buvo susirinkę tik ar
timesnieji giminės, bet jose dalyvavo taip pat 
ir princas Pilypas. Todėl didesnieji anglų 
laikraščiai jau ruošia spaudai princesės ir 
Pilypo Mountbatteno biografijas. Dabar lon- 
doniškiai vėl mini kokią tai datą liepos mėlt, 
nors tai atspėti niekas tikrai negali.

Princesė Elzbieta savo tėvo karaliaus JurgioVI gimimo dienos iškilmėse š. m. birželio 12d.

____ Vy t. Al a n t a s___________________ __________________

PRAGARO POŠVAISTĖS
2. Ištrauka iš romano

Restorane, belaukiant padavėjo, Dzediilio- 
nis prisikimšo savo pypkutę ir papsėdamas 
kalbėjo toliau: U.

— Taigis, aš norėjau tamistą įspėti. Nuo 
tokių žmonių, kaip Guiga, reikia laikytis ato
kiau, nes nė pats nepasijusi, kaip jis. ir tave 
į kipšo tarbą įsuks. Tamista esi mokytas, ne
be vaikas, daugiau už mane žinai ir man 
buvo gaila žiūrėti kaip tas velnio sūnėnas 
vakar tamistą aplošinėjo kortomis. Gal tamis 
ta tų, markių ir per daug turi, man tas ne
rūpi, bet vistiek doram žmogui pyksta širdis 
matant, kaip pinigas per suktybę pereina į 
kito kišenę.

— Tamsta manai, kad Guiga suka? '
— Tamista dar klausi! Aš su juo gyvenu 

trys savaitės ir dar nebuvo vąkaro,(kad jis 
neišloštų. Apie kortas ir aš nusimanau, ta
mista. Kai niūsų p.abaščiui trūkdavo part- 
nieriaus, mane pakviesdavo. O kaip mūšų 
prabaščius lošia, tai oho ho. Ir tai žiūrėk, 
kartais išlošdavo, o kartais ir pralošdavo. Do 
rai lošiant,. visada taip ąsama. O kaip Gifiga 

.visiems kišenes apvalo, aš klausiu? Tik vel
nią užantyje glostydamas, ne kitaip. — Jįs 
gudriai šyptelėjo duodamas suprasti, kad 
žmones jis gerai pažįsta. ’

— Ar tamsta tiki, kad velnias gali iš tik
rųjų padėti? — nusišypsojau.

— Ei, tamista, kaip aš netikėsiu, jei pats 
velnią esu malęs.

— Tamsta matei velnią? — paabejojau.
— Matai tamista, jūs, mokyti žmonės, ne

betikite nei į Dievą nei į velnią. Kuo jūs ti
kite, nežinau. O anot mūsų prabaščiaus, juk 
žmogus yra toks Dievo sutvėrimas, kuris vis 
dėlto į ką nors turi tikėti. Mano motina bu
vo varginga kaimo bobutė, bet jau jos tikė
jimas tai buvo karštas. Tokį pat karštą tikė
jimą ji ir man įkvėpė. O matai, tamista, kas 
tiki į Die/ą, tas turi tikėti ir į velnią. Kažin 
kaip tie du dalykučiai painiojasi vienas su 
kitu. Vyriausia valdžia priklauso Visagalio 
majestotui, žinoma, bet ir Liuciferio sostas 
ne iš karnelių nupintas. Jei Dievas norėtų, 
galėtų mažylio piršto spragtelėjimu tamsybių 
kunigaikštį kaip grybą iš jo sosto išversti .

— Kodėl jis to nepadaro? ją
. — Kodėl? — Jis vėl gudriai šyptelėjo, iš

kratydamas pypkutę į peleninę. — Matai, ta
mista, čia ir esama visos gudrybės: kodėl?

— Bet tamsta žinai? — nusišypsojau.
— O kaipgis, labai gerai žinau. Ilgą laiką 

ir man buvo neaišku, bet šis karas viską 
išaiškino.

— Karas?
— Taigis, tamista, karas. )
— Jei spręsti iš karo, tai atrodo, kad Die

vo majestotas nebegali suvaldyti pragaro ga
lybių ...

— Ką, tamista, tai piktžodžiavimas... D:e- 
Įvas -'visagalis, sakau gi. Ką jis nofi, tą pa

daro. Be Dievo valios ir plaukas nuo galvos 
nenukris.'

— Gali būti, bet šiandien krenta ne plau
kai nuo galvų, bet pačios galvos kasdien 
tūkstančiais rieda nuo pečių ...

— Bausmė, bausmėj už mūsų nuodėmes, 
tamista! — karštai sušuko Dzedulionis. — 
Žmonės išdido, ištvirko, pamynė po kojomis 
Dievo įsakymus. Kai žydai ėmė garbinti 
auksinį veršį prie Sinajaus kalno, ar ne Dievo 
ranka paleido į juos akmeninį bloką, kur buvo 
surašyti jo paties Įsakymai? Ar ne dangaus 
ugnis sunaikino Sodomą ir Homorą už išt
virkimą? Ar ne Dievas siuntė visuotinį tvaną 
išdidybe susirgusiai žmonių giminei nubausti? 
Dievo gailestingumas neturi ribų, bet ir jo 
kerštas neturi ribų. Dievas kantrus, bet kai jo 
kantrybė išsenka, tai blokai ima riedėti nuo' 
kalnų, dangus ima lyti ugnimi ir vanduo už
lieja žemės paviršių ... i

— Dievas pyksta, o velnjas derlių doroja ...
— Kaip tat?
— Ar tamsta manai, kad po šio karo žmo

nės pasidarys geresni? Sv. rašte daug viso
kių bausmių surašyta, bet ar žmonių giminė 
nuo to pagerėjo? Ar' Dievo, bausmė nebus 
kaip bausmė kalėjimo, iš kurio nusikaltėliai 
dažniausiai išeina dar aršesni velnio draugai?

— Velnias! Ką čia velnias, jis yra tik Die
vo valdininkas ypatingiems reikalams. Kai 
pasaulyje prisirenka per daug amaro, tai Die
vas pasiunčia velnią jį išmėžti. Juk dėl to 
kipšas ir dvokia, kad nešvarius darbus dirba. 
Mes pergyvename antrojo Sodomo ir Homoro 
žuvimą, tamista ...

— Kažin? Man rodos, tokių sukrėtimų mes 
jau daug pergyvenome ir dar nežinia kiek

pergyvensime. Bet mes ne apie tai kalbėjome. 
Tamsta sakaisi esąs fnatęs velnią. Būtų įdo
mu išgirsti, kaip tai atsitiko. t

— Taigis, tamista, kad mačiau. Mažam 
man močia sakydavo: Mataušiuk, saugokis 
velnio pagundų, būk doras žmogus. Ji mane 
mokė mylėti ir garbinti Dievą ir neapkęsti 
kipšo. Bet matai, tamista, juo žmogus šva
resnis, juo labiau prie jo kimba nelabasis. Jo 
tikslas nekaltą sielą įtraukti į savo žabangas, 
nes gi ištvirkėlį jis vistiek jau laiko savo 
rankose: tokie jam nebeįdomūs. Motinos sė
jama sėkla krito į našią dirvą, ir aš iš pat 
mažens buvau ištikimas ir karštas Dievo tar
nas. Bet gi pragaro galybės nesnaudžia ir 
amžinai spendžia savo pinkles ..

Dzedulionis nutilo ir kurį laika susimąstęs 
žiūrėjo į tuščią alaus stiklą, tartum rankio
damas savo atsiminimus iš tolimos praeities.

— Taigis, tamista, mano motina buvo gri- 
telninkė, ir aš nuo pat jaunų dienų turėjau eiti • 
tarnauti, — tęsė jis toliau. — Turėdamas 23 
metus, pristojau pas ūkininką už berną. Kartu 
su manimi tarnavo tokia septyniolikametė 
pusmergėlė, Anėlytė. Graži buvo velniūkštis: 
rankutės tokios dailios, mažos, šelmiška šyp
senėlė ir krūtinėlė gaivališkai kalasi pro 
nažutkėlę. Et, tamistėle, kai velnias nieko ne
gali padaryti ar būna kur kitur užimtas, tai 
griebiasi sijono pagelbos, O atsispirti prieš 
sijoną, matai tamistėle, turint 23 metus, da- 
lykutis sunkesnis, kaip kipšui ragą nulaužti 
Kartą šeimininkas išvažiavo į miestą ir mums 
pažadėjo lauktuvių, jei mes pabaigsime šieną 
vežti. Mes su Anėlyte nėrėmės iš kailio, bet 
visgi kai nuvažiavome paskutinio vežimo ėmė 

inti, o kol prisikrovėme, kol ką, ir visai su
temo. (B. d.)
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Kūiikykime Lietuvos kultūros židinius
PROF. K. PAKŠTAS KVIEČIA AMERIKOS LIETUVIUS PADĖTI MUSŲ KULTORIN1N KAMS

1945 m. vasarą *) jau turėjau kelis tuzi
nu^ vardų Lietuvos profesorių, sugebėju
sių pasprukti nuo sovietinės likvidacijos to
liau į Vakarus. Žinojau, ‘kad jie ten kenčia 
nepakeliamą skurdą. Žinojau, kad New 
Yorke yra kaip ir laikinas pabėgėlių uni
versitetas, Amerikos aukomis paremtas ir 
priimąs karo sunaikintų šalių profesorius ir 
studentus, duodąs stipendijas ir kuklias ai- 

| gas. Faktinai, jis labiausia globojo žydus, 
šiek tiek prancūzų ir lenkų, o po truputė
li ir kitų tautų. Įstaigos prezidentu arba 
rektorium buvo p. Alvin Johnson, danų kil
mės ir policisto išvaizdos žmogus. Nu- 
prendžiau užeiti pas ji ir paprašyti para
mos ir globos bent kokiai mažai dalelei lie
tuvių moksliniakų ir studentų. Turėjau 
minty bent tuziną profesorių ir bent šimtą 
studentų atgabenti Amerikos labdaringųjų 
Įstaigų paramą.

Ponas Johnson išklausė mano sumanymą. 
Patiekiau kelioliką vardų žymesnių profe
sorių. Jų tarpe p. Johnson nerado nei vie
nos pasaulinės garsenybės... Jis paaiškino 
man, kad kai kurios mažosios tautos yra 
davę pasauliui didelių žmonių ir kultūri
nių nuopelnų, bėt tokių tautų skaičiuje jis 
nerandąs lietuvių tautos... Baigdamas, jis 
dar pridūrė:

— Your are forgotten tribe (Jūs esate už- 
ihlršta kiltis) ...

Sekė kiti to paties tikslo vizitai sunkiau 
prleinamon Rockefellerio Fundacijon ir ki- 
tosna (staigosna. Ten pasikalbėjimai buvo 
mažiau atviri, mandagūs, diplomatiški, bet 
lygią! nevaisingi.

„Forgotten tribe" — skaudūs, bet atviri, 
nors ne visai teisingi žodžiai. Jau du metu 
jie mane persekioja. Ir verčia dar labiau 
galvoti apie mūsų tautos likimą, apie jos 
kultūrinę asmenybę. Su žodžiu „forgotten" 
aš sutinku, jis manęs neįžeidžia. Didžiųjų,, 
peštynių laikais stambūs gaidžiai juk nesi
dairo t mažus viščiukus, jų net nemato ir 
nepastebi. Visuotino pykčio gadynėje tai gal 
ir natūralu. Bet aš užsigavau žodžiu „tri
be" — kiltis. Kiltimis vadiname mažutes 
tauteles be grožinės literatūros, be aukštojo 
mokslo ir be noro gyventi nepriklausomu 
politiniu gyvenimu. 1

*) Amerikos lietuvių laikraštyje „Vytis” 
Nr. 5, 1947 m., prof. K. Pakštas rašo apie 
neatidėliotiną reikalą skubiai padėti mūsų 
kultūrininkams, kurio straipsnio Įdomesnes 
ištraukas čia pespausdiname mūsų skaityto
jams. Red. i

Ne u st ad t o Lietuviu Stovyklos Rezoliucija
, Išvykstančiųjų į D, Britaniją Neu- 

stadto lietuvių 77 asmenų grupės 1947- 
m. birželio 16 d. revoliucijos pilnas 
tekstas.

Atidengdami naują lapą tremties gyvenime 
išvykdami i D. Britaniją savanoriais darbinin 
kais, mes, žemiau pasirašę Neustadto Lietu
vių Stovyklos gyventojai šventai pasižadame 
iškankintai Tėvynei ir Lietuvių tautai:

1. Bet kuriomis ateities gyvenime sąlygo- 
' mis nepamiršti Lietuvos ir lietuvių tautos

reikalų, visuomet, visur ir visomis aplinky
bėmis dirbti pagal išgales, o reikalui išlikus 
ir kovoti dėl Lietuvos laisvės ir lietuvių tau
tos labo. To "tikslo siekdami, mes pasižada
me būti sąžiningi, darbštūs, lojalūs mus Pr>- 
glaudusiai valstybei ir jos visuomenei, neprie
kaištingai vykdyti šalies , įstatymus ir derin
tis prie jos visuomenės tradicijų bei papro
čių, neprarasdami betgi, savo lietuviško bū
do, savitarpio gyvenime šventai saugodami 
savas tradicijas, tautinę garbę, tautinį veidą. 
Pasižadame visur ir visuomet kad ir smulk
menose elgtis taip, kad mūsų elgesys ne tik 
nežemintų mūsų, kaip lietuvių, vardo, bet kel
tų kitų pasigerėjimą ir prisidėtų prie Lietu
vos ir lietuvių tautos vardo iškėlimo. Su
prasdami teisingos informacijos reikšmę, mes 
stengsimės kitataučius teisingai ir nešališkai 
informuoti apie Lietuvos ir lietuvių tautos 
būklę, jos vargus, kančias ir troškimus bei 
teisę gyventi laisvai, laisvų tautų tarpe. 
Šventai saugodami širdyse meilę gimtąja! 
žemei, kur ilsisį protėvių kaulai, kur kiek
viena pėda apšlakstyta žuvusių ir nukankin
tų brolių, seserų krauju, mes pasižadame ne 
pakęsti savanaudiškumo, nepasiduoti troški
mams siekti asmeninės gerovės svetimuose 
kraštuose ir laikui atėjus grįžti J gimtąją 
šalį, dirbti jai ir kovoti dėl jos, nepaisydami 
kokios joje tada bebus ūkinės sąlygos ir kiek 
sunkaus darbo ji iš mūsų bepareikalaus.

Būdami laikinojoje emigracijoje, mes pasi
žadame būti ištikimais lietuviškosios bend- 
ruomeiės nariais, ją remti pagal išgales ma
terialiai, moraliai ir savo darbu.

2. Įvertindmi kultūrinių reikalų reikšmę, 
Bflpcasdami kultūrinio gyvenimo ir jo pasi-

Tik nepriklausomybės realizavimas 1919 
—1920 m. atrišo musų dvasios sparnus. Ne
tverdavai žmogus iš džiaugsmo, matydamas, 
kaip paprasti mažamoksliai kaimiečiai or
ganizavo! miesteliuose mokyklas ir net gim
nazijas (kolegijas), nešė joms savo aukas ir 
duokles, kaip jie gyvai troško savo jaunus 
vaikus išleisti i mokytojus, kunigus, advo
katus, inžinierius, gydotojus ir j kitas lig- 
šiol beveik neprieinamas profesijas. Per ke
letą laisvės metų vargingi kaimiečiai lietu- » 
vių kilčiai sugrąžino gautos vardą, o jų per 
skurdą išmokslinti vaikai sukūrė modemiš
kai tautai Jprivalomas institucijas ir kultūri
nius turtus. Lietuva pasipuošė universitetu, 
opera, drama, muzėjais, gausiais chorais, 
sparčiai augančia literatūra ir menu Labai 
suprantama kad pirmąjį desėktą metų in
stitucijos ir musų dvasinė kūryba turėjo 
labai daug silpnybių.

Lėtai ji auga ir reikalauja gero klimato, 
kurį mes vadiname laisve ir lėšomis. Kul
tūra lėtai auga. Tad nesistebėkime, kad per 
20 metų mes dar nedavėm pasaulinių gar
senybių. Bet tokių garsenybių jau šimtus 
metų gyvena tuzinai net stambių nepri
klausomų valstybių ar tautų, bet jų mes 
vis dėlto nevadiname kiltimis. Per 20 me-

Baltijos valstybės turingos dideliu simpati*«
LATVIJOS VYSKUPAS J. RANCANS MEMMINGENO STOVYKLOJE * JO PASIKALBĘ jut AS SU VADOVAu/.NCIAIS VALS-

Joninių dieną Memmingeno Aerodromo 
stovyklą aplankė Jo Ekscelencija Latvijos Ka 
talikų vyskupas Jazepa Rancans. Ne tik kaip 
aukštas • bažnytinės hierarchijos narys žino
mas vysk. Rancans: jig yra buv. Latvijos Ne
priklausomos valstybės vienas vadovaujančių 
asmenų, paskutiniojo Latvijos seimo vice
pirmininkas. Ir dabartiniame tremties gyve
nime vysk. R. išsiskiria iš daugelio Latvijos 
vadovaujančių asmenų savo proto aštrumu, 
sumanumu, apdairumu ii* mokėjimu teigiamai 
susiorientuoti naujose darbo'rir -vargo sąly
gose. i-’--. .

Pastaruoju metu vysk. Rancans, be įvairių 
latvių kolonijų Vak. Vokietijoje, aplankė ei
lę valstybių, kur kalbėjosi su jų vadovau
jančiais vyrais ir tų kraštų R. Katalikų baž
nyčios vadovais. Jis pabuvojo Italijoje, Pran. 
cūzijoje, Anglijoje, Airijoje, , Šveicarijoje, 
Belgijoje. Vatikane jis buvo paties Popiežiaus 
Pijaus XII jo privačioje audiencijoje priim

tas, kurios metu Ekscelencija vyskupas pada- 

reiškimų ypatingą reikšmę dabar, drauge, 
nežinodami kokios sąlygos kultūrinį darbą 
dirbti laukia mūsų naujame kelyje, mes pri
tariame jau keliais atvejais iškeltai minčiai 
steigti tremtyje Kultūros Fondą ir to Fon
do steigimui pagal išgales aukojame.

3. Atjausdami laikinai pasiliekančių Vo
kietijoje nedarbingųjų mūsų bendruomenės 
narių rūpesnį ir nerimą .taipgi aukojame jų 
reikalams šį tą iš savo išteklių. \

Aukos renkamos atitinkamų komisijų, ku
rios jas persiųs reikiamoms Įstaigoms.

4. Siog rezoliucijos tekstas informacijos 
tikslu išsiuntinėjamas: V.K.T.K-tui, Tremti
nių Bendruomenės Centriniam Komitetui, 
Centrinei Baltų Tarybai Detmolde, Schleswig 
Jdolst. Apygardos Baltų Tarybai ir visiems 
lietuvių laikraščiams tremtyje.

Rezoliucijos originalas paliekamas Neu
stadto lietuvių stovyklos ko.mitete.

Naujo tipo Care paketai
Oficialiai pranešama, kad iki š. m. gegu

žės' 1 d. t amerikiečių administruojamą Vo
kietijos zoną vokiečių kilmės asmenims (į šį 
skaičių neįeina užsieniečiams siųsti paketai) 
buvo atsiųsta 397.000 care paketų. Care or- 
ganizacijos specialiai J Europos badaujan
čius kraštus siųstiems atstovai^ apsilankius 
ir vietoje susipažinus su esama būkle, priei
ta nuomonės, jog reikia keisti Europon siun
čiamų care paketų tipą. Nebus siunčiamos 
cigaretės ir kiti pramoginio pobūdžio daly
kai. Naujo tipo paketų turinį sudarys 10 sva
rų miltų, trijų rūšių maisto produktai vai- 
kams ir atitinkamas odos kiekis, iš kurio bū
tų galima pasiūdinti vieną batų porą.

Siūlo pasalinti DJ* persekloto’ns
Pabėgėlių gynimo komiteto (Refugees De

fence Committee) sekretorius* Davidas Mąr- 
tinas jteikė JAV užs. reikalų ministeriui 
prašymą, kad j IRO neįleistų komunistuo
jančių ir komunistų Unrros pareigūnų, ku
rie persekiojo apie 1 mil. tremtinių, norė- 
'dami priversti juos grįžti į rusų okupuotus 
kraštus. („Vienybė”) 

tų mums pavyko savo civilizacija ir ge
rove užimti kokią 12tą vietą Europos vals
tybių tarpe ir gal kokią tetą ar 18tą pa
saulio tautų šeimoje, kurioje ' priskaityda- 
vome prieš karą apie 80 laisvų valstybių.

Deportacijos l „vergų stovyklas sunaikino 
bent 25°/o mūsų kultūriškai vertingo ele
mento. Lfetuvoje pasilikusieji gyvena ka
lėjimo režime ir apie laisvą mokslą, laisvą 
knygą ten negali būti ir kalbos. Bet apie 
5O’/o musų profesūros, rašytojų ir meno 
kūrėjų atsidūrė bent kiek laisvesnėje Eu
ropos daly, kur juos persekioja badas, šal
tis, visiškas nudriskimas ir rytojaus ne
tikrumas. Pabėgusių profesorių ir docentų 
skaičius siekia apie 150. Gal apie tiek bus 
menininkų ir rašytojų. Apie 40 profesorių 
yra susispietę Baltijos Universitete Ham
burge, o kiti išblaškyti keliose Europos ša
lyse. Mane pasiekė žinia, kad šie mūsų 
kultūros darbininkai faktinai badauja ir 
visiškai skursta. Jeigu mes jų nustosime, 
tai mūsų kultūrinis lygis gali sugrįžti į 19to 
amžiaus sutemas. Mūsų kultūra bus ats
tumta 50 metų atgal. Tuomet mes tikrai 
tapsime kiltimi, naujais „čigonais.“ Todėl 
visų mūsų fondų, visų veikėjų ir susipra
tusių lietuvių Amerikoje pirmiausias rū- 

TYBES VYRAIS * SILT! ŽODŽIAI LIETUVIAMS
rė Sv. Tėvui platesnį pranešimą apie baltus 
tremtinius ir kalbėjosi su juo apie bažnyčios 
padėtį okupuotuose Baltijos kraštuose. Pasi
kalbėjimo metu jis susidarė pilną vaizdą, 
kad Popiežiui šiandieninė Baltijos kraštų 
būklė yra labai aiški.

„Aš laikausi principo, kad mažosioms tau? 
toms būtų suteiktos pilnos teisės gyventi ir 
dirbti” — pareiškęs jam Sv. Tėvas. — 
„Vienok jos turi turėti labai daug kantrybės 
melsti Dievą, kad laimėtų teisingumas” — 
baigdamas audienciją pasakęs bažnyčios gal
va. Popiežiaus nuncijai, kur tik jie yra akre
dituoti, visur giną mažųjų, jų tarpe ir tri
jų Baltijos fatifų, teises.

Pažymėtina esanti ir mums palanki Pran
cūzijos vienos žymiausių partijų (Bidault) 
laikysena.

Londone j’S kalbėjosi su Katalikiškosios 
Anglijos vadu kardinolu Oriffit. Tai yra vie
šas gynėjas Baltijos valstybių interesų Ang
lijoje. Anglijos vyriausybės sluoksniai esą tos 
nuomonės, kad pagaliau vieną dieną ir Bal
tijos kraštų sprendimo reikaluose prieita bus 
prie aiškumo.

Airijoje vysk. Rancans padarė vizitą vals
tybės vyriausybės vyrams ir jteikė memoran 
dūmą apie Įsileidimą į Airiją Baltijos kraš
tų tremtinių ūkininkų, nes gi Airijoje gyve
nimo ir darbo sąlygos Baltijos tremtiniams 
esančios labai priimtinos. Šia proga vysk. 
Rancans pažymėjo, kad Airija buvo viena iš 
tų nedaugelio valstybių, kurios jau 1940 me
tais pareiškė Sovietų Sąjungai protestą prieš 
Baltijos valstybių inkorporavimą jėga Į SSSR 
Šitą mums labai malonų faktą audiencijos 
metu priminęs vyskupui R. pats Airijos vals- 

' tybės Teisingumo ministras.
Ir Belgijoje vyskupas turėjęs eilę pasikal

bėjimų. Tai kraštas su labai aukštu gyveni
mo standartu ir labai pakilęs ūkiškai.

Susumuojant jo kelionių rezultatus, susida
rąs įspūdis, kad Baltijos valstybės visuose 
kraštuose tiek vyriausybių, tiek dvasiškuos 
sluoksniuose, turinčios labai daug simpatijų, 
išskyrus .gal keletą išimčių iš kraštutinių 
kairiųjų srovių pusės.

Savo kalboje vysk. Rancans ypač akcenta
vo, kad fremtiniai, tiek latviai, tiek lietuviai 
su estais, laikytųsi tremtyje ir emigracijoje 
Kristaus mokslo ir savo gyvenimą derintų su

Didelės prekių vertybės Delnieidiorsfe
Unrros vyriausios būstinės organas „Unrra 

DP News” savo š. m. gegužės 17 d. nume
ryje praneša: „Delmenhorste prie Bremeno 
maždaug 4 ha žemės plote randasi Unrros 
sandėliai. Juose sukrautas įvairus turtas, ku
ris bus išdalintas be atlyginimo išvietintie- 
siems asmenims. Žio turto Vertė yra tokia 
didelė, kad pagal Unrros vyr. būstinės ma
nymą jo užtektų beveik visų Vokietijos karo 
skolų padengimui reichsmarkėmis.

Svarbesnės prekės yra šiuose sandėliuose: 
120 milijonų cigarečių, apie 500 to šokolado, 
83 to saldainių (candy), įvairių tekstilės pre
kių, medžiagų ritimai ir pasiūtų rūbų at
sargos. Minėtų cigarečių ir šokolado atsargų 
yra labai daug, nes tos atsargos susidarė, dėl 
amerikiečių jūrininkų streiko, kuris užtęsė jau 
prieš 18 mėnesių Unrros pasiųstų prekių 
pristatymą.

Sąrašėliuose randasi viskas — pradedant 
naujagimių bonkutėmis ir vonelėmis, bai- 

pestls turi būti perkelti i saugesnę, sotesnę 
vietą Lietuvos aukštojo mokslo ir meno 
židinį ir bent dali studentijos. Be šitų vyrų 
ypatingai bus sunku atstatyti nepriklau
somą Lietuvą. Mūsų visų šūkis turėtų būti 
išlaikyti aukštumoje savo tautos šviesą, 
neleisti užgesinti Lietuvos žiburius. Savas 
universitetas daugiau kaip vėliava Ir him
nas simbolizuoja gyvą, kuriančią, kovojan
čią tautą. Jis atstovauja sąmoningą tautinę 
sielą. Gerojo Dievulio išrinktosiomis tau
tomis bus tos, kurios Jo duotu protu Ir gi
liais jausmais labiausia sugebės nutolti nuo 
gyvulio ir nuo laukinio žmogaus. Jei Cen
trinės Europos sutemos bus ir labai ilgos, 
tai vis vien lietuvių tauta negali atsisakyti 
savo didžiosios misijos: protingai ir jaut
riai atstovauti krikščioniškąjį humanizmą 
ir teisingumą skriaudų ir melagystės potvi- 
nio metu. Kaip norite vartykite šitas min
tis, vis vien sugrįšite prie Lietuvos kaimie
čių, poetų ir filosofų šėpai atrastos tiesos: 
„durnių ir bažnyčioje muša." Gelbėdami 
nekaltai skriaudžiamus senus mūsų kultū
ros pranašus fr kūrėjus mes palengva 
atsikratysime paniekinimo ir net vergijos.

Vis labiau įsitikiname, kad be laisvės 
karo nebus laisvos Europos. Ogi karo metu 
žymi dalis Vakarų Europos gali būti So
vietų laikinai okupuota. Tad dėkime visas 
pastangas bent žymią dalj kultūros darbi- • 
ninku perkelti l saugesnius kontinentus ir 
tuomi apsaugoti juos nuo mirties.

Jo moralės ir doros dėsniais. Ypač labai 
kenkią tremtiniams ir jų Nepriklausomybės 
judėjimui įvairūs tremtinių tarpe pasireiškią 
nesutikimai ir kai kurių žemos moralės as
menų nusikaltimai.

Vyskupas R. palaikąs glaudžius ryšius ir- 
su visais Latvijos diplomatais užsienyje. Taip 
neseniai jis gavęs laišką iš Latvijos pasiun
tinio Jungtinėse Amerikos Valstybėse Dr. 
Bilmanio. Savo laiške pasiuntinys pažymįs, 
kad tiesa, Amerikoje esą galima rasti laitai 
daug simpatijų Baltijos valstybėms, tačiau 
vis dėlto JAV neatrodo turinčios norą dėl 
mūsų kraštų likimo eiti l ugnį....

Tame pačiame laiške Dr. Bilmanig yra la
bai geros nuomonės apie vyriausius Dėtuvių 
tremties organizacijų ir dėl Lietuvos laisvės 
kOvojančius organus. Esą lietuvių organai, 
ypač kas liečia jų asmeninę praeiti >r jų 
veiklą nacių okupacijos metu, sudaryti be jo 
kių priekaištų. To, deja, negalima esą pa
sakyti apie tokias pat latviškas įstaigas.

Savo pranešime, kurio klausėsi keli šim
tai latvių ir keliasdešimt lietuvių ir estų, 
vysk. Rancans ypač akcentavo Baltijos tau
tų vienybę. (Viename privačiam^ pasikalbė
jime jis pasisakė esąs nuomonės, kad atė
jus momentui jos turėtų būti sujungtos tarp 
savęs federacijos ryšiais). Tik vieningai ir 
labai vieningai kovodamos, Baltijos tautos 
galinčios laimėti nepriklausomybę, šia pro
ga kvietė susirinkusius sušukti garsų „Lai- 
dzivo” Latvijai, čia pat prisimindamas nuo
širdų ir lygiai nelaimingą Latvijos garbin
gą kaimynų Lietuvą, drauge su Estija. Vys
kupo kalba palydėta gausiomis ovacijomis.

Memmingene (Aerodromo stovykloje) ga
nytoją iškilmingai sutiko lietuvių ir 
visuomenė, lietuvių, latvių ir estų 
uniformuoti daliniai, liet, gimnazijos 
tojai ir mokiniai, liet, vaikų darželis, 
sveikino latvių komiteto pirmininkas, 
katalikų atstovas, liet, komiteto pirm p.'Kon- 
drotas, liet, parapijos klebonas kan. prof. 
Steponavičius ir kiti. Sis aukštas bažnyčios 
hierarchas apsilankė ir žemoje, tamsioje pa
lėpėje — koplyčioje, kur pasakė ganytojišką 
kalbą latvių ir lietuviu(l) kalbomis.

Lietuvius lir latvius Ekscelencija žavėjo sa
vo kuklumu, paprastumu ir nuoširdumu.

" K. Pelėkit 

latvių 
skautų 
moky- 
Svečią 
latvių

giant šachmatų staleliais ir siuvamomis ma
šinomis. Tarp kitko čia yra 1.200.000 barzdai 
skusti peiliukų, beveik vienas milijonas įvai
rių paprastų aprangos vienetų, 35.000 dantų 
šepetėlių,-902.000 įvairių sagų, 3.5 km mo
terų aprangai medžiagos, vienas milijonas 
vaikų knygų ir sąsiuvinių, 7.000 barzdai 
teptukus, 870 avies kailių kailinių, 1.350 
šachmatų komplektų, 80 arbatai katilų, 
152.000 dantims pastos tūbelių, 924 spynos.

Sandėlių turto didesnę dalį Unrra užpirko 
JAV, D. Britanijoje ir anglų dominijose. Li
kusia turtas gautas kaipo aukos >š įvairių 
globos organizacijų Amerikoje ir Europoje.

Per šiuos milžiniškus sandėlius turtas teka 
nenutrūkstama srove. Kiekvieną mėnesį iš- 
vietintiems asmenims išduodama, pav.: 12—15 
mil. cigarečių, DP vaikams kas mėnesi iš
duodama po 8 uncijas šokolado ir 8 uncijas 
saldumynų. Žalia to išduodama pagal reikalą 
ir kai gaunami pareikalavimai iš Unrros 
zonų ir sričių vyr. būstinių”. (Ltv. Z.)
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Maskvos radijas prabilo lietuviškai Darbo Kanados niekuose
Dėl lietuvių tautą ištikusios tragedijos 

birželio 15-oji diena viso laisvojo pasaulio 
lietuvių buvo minima kaip r i m t i es ir s u - 

y a ik aupimo diena. Maskvos radijas tą 
dieną taip pat prabilo lietuviškai. Lygiai 10 
valandą (mūsų laiku) iš Maskvos pasigirdo 
lietuvių kalba paskatinimas grįžti į tarybinę 
Lietuvą, deja, tai buvo nei originalus, nei 
naujas pranešimas, o tik pakartojimas J. Pa
lemono (J. Paleckio slapyvardė) straipsnio, 
kurtį jau prieš porą mėnesių buvo įdėtas 
JAV lietuvių komunistų laikraščio „Laisvė” 
90 n-ryje. Tame paskatinime buvo paminėtos 
ir kėletos jau grįžusiųjų pavardės. Pav., grį
žęs Klaipėdos lietuvių veikėjas ir buv. seime
lio narys Kibrancas dabar dirbąs Šilutėje že
mės banko skyriaus vedėju. Kitas klaipėdiš
kis ir poetas, Salys Šemerauskas, ilgai klajo
jęs po Vokietija, vis nesiryždama® grįžti, o 
dabar jis jau esąs Klaipėdos suaugusiųjų 

' gimnazijos direktorius. TOkių, kaip Kibran
cas ir šemerauskas, esą tūkstančiai, kurie 
grįžę į Lietuvą, gavę žemės ar įsikūrę savo 
ūkiuose bei stoję dirbti prie savo profesijos 
darbo.

Tarp grįžusiųjų dar manimi: šoferis Anta- 
. nas Alttzae iš Želvos, Elžbieta Marcinkienė 

sa dukrele Irena iš Šiaulių, Dvaro g. Nr. 46, 
Zenona® Lukošius iš Švėkšnos, Lipinaičių 
šeima iš Vilkaviškio, Vincas ir Marijonas 
Baranauskai iš Marijampolės ir kt.

r štai būdingesnės to pranešimo citatos:
Grįžę į savo karo sugriautus ūkius, valstie

čiai atstato namus, statosi naujus trobesius, 
dirba apleistą žemę, įsigyja gyvulius. Ta
rybų valdžia tiekia jiems visokeriopą pagalbą 
— kreditais, statybos medžiaga,, sėklomis bei 
galvijais. Tūkstančiai bežemių ir mažažemių 
valstiečių gavo žemės. Šimtai sugrįžusių val
stiečių betarpiai dalyvauja valstybės valdyme 
kaip apylinkių ir valsčių vykdomųjų komitetų 
nariai bei pirmininkai.

Paskutiniu metu vis daugiau žmonių grįžta 
if sąjungininkų Vokietijos okupacinių zonų. 
Lietuviai, grįžę į gimtinę, pasakoja apie sun
kumus, kuriuos teko nugalėti, kol gavo gali
mumų palikti DP (perkeltųjų asmenų) sto
vyklas. Fašistų agentai, daugumoje atsitikimų 

" užimą stovyklų vadovybėj vietas, taikė mo
ralinį, o dažnai ir fizinį terorą asmenims, 
pareišknsiems norą grįžti į gimtinę. Tai kaip 
tik pasakoja Povilas Liaudanskis, grįžęs >4 
Norkeimo stovyklos (Hanover — Braun- 
švetg provincija, anglų okupacinė zona). 
PafvaŽIdVęs į Lietuvą jis paviešėjo pas• savo

Darbo sąlygos žemės ūkio darbininkams Anglijoje
Anglijoje jau paskelbtos darbo sąlygos, ku- 

rioj liečia dirbančiuosius Anglijos žemės 
ūkyje. Jose tarp kitko sakoma: darbininkai 
tarės gyventi stovyklose, po 2—3 žmones vie 
name kambaryje.

Dirbantieji, stovykloje gaus pusryčius, pie
tus ir vakarienę, bet to dar sumuštinius pa
siimti kartu į darbovietę. Jei darbovietė ar
čiau kaip dvi mylios (3,2 km), tai turi at
vykti pėsčias, bet jei toliau, tuomet išduos 
naudojimui dviratį arba nuveš mašina. Jei 
kelyje iš stovyklos iki darbovietės užtruktų 
daugiau kaip valandą, kelyje praleistą laiką 
(išskaitys į darbo laiką.

Darbo laikas nustatytas 48 
vaitėje ir alga — 80 šilingų 
tadieniais darbas užbaigiamas 
viršvalandžius, kurie numatyti 
bo sezone net iki rugsėjo mėnesio, mokama 
po 2 šilingus ir 6 pensus už valandą. Jei nuo 
darbininko nepriklausančių aplinkybių dir
bama mažiau kaip 48 valandos savaitėje, — 
turi gauti pilną savaitės atlyginimą. Iš at
lyginimo už maistą ir bendrabuti atskaitoma 
26—30 šilingų savaitėje.

valandos sa- 
vyrams. Šeš- 
13 vai. Už 
vasaros dar-

Apie DP sanatorija Amberge
S. m. gegužės mėn. 1 d. amerikiečių ka

riuomenė Amberge perdavė Unrrai gan di
delę ir gerai (rengta ligoninę. Unrra čia 
(rengė - DP džiovininkų sanatoriją ir, šiuo 
metu joje yra per 400 ligonių, kurių tarpe 
35 lietuviai. Vienas .lietuvis — Vincas Kai
rys- mirė š. m. birželio mėn. 16 d.

Pastaruoju metu direktoriaus pareigas li
goninėje ėjo simpatinga ir lietuviams ypa
tingą užuojautą reiškianti amerikietė Miss 
Volsh. Anksčiau ši Unrros pareigūnė turėjo 
progos būti Scheinleldiečių tarpe ir čia vie
tos lietuviams paliko gerą prisiminimą. Prieš 
ją, kaip ligoniai pasakoja, ligoninės direkto
riumi buvęs žydas, kuris kiekviename ligo
nyje (žiūrėdavęs didelį komunizmo priešą. 
To pasėkoje, kiekvienu ajveju MP, palatose 
darydavo kratas ir ligoniams nebuvo jokio 
poilsio.

Šiup metu, Bischoftsgrueno sanatoriją per 
davus vokiečių administracijai, čia perkelta 
visi ten buvę DP ligoniai ir medicinos per
sonalas. Kartu atvyko ir ten buv, ligoninės 
dir. p. Petraška. Dabar tarp daugumą suda
rančio vokiečių personalo ir keleto kitų tau
tybių, ligoninėje bus 8 lietuviai.

Apskritai lietuviai ligoniai nesiskundžia 

seserį, artistę Voliūnienę, o paskui nuvažiavo 
pas motiną į Šiaulius. Nei nepažabotas šmei
žimas, nukreiptas prieš tarybų valdžią, nei 
grąsinimai, nei teroras nesustabdė žmonių, 
nutarusių grįžti namo ir vėl pradėti dirbti 
savo taikingąjį darbą. Visiems grjžusiems 
užteko duonos ir darbo gimtinėje. Jų niekas 
nepersekioja už tai, kad jie yra dirbę Vokie
tijoje arba karo metu buvo išvažiavę su vo
kiečiais. Gimtinė — motutė1 džiaugsmingai 
priėmė savo sugrįžusius vaikus.”

Įdomu, apie kokį terorą kalba Maskvos ra
dijas ir J. Palemonas? Tą dieną kaip tik de
rėtų kalbėti apie masinius lietuvių išvežimus 
1941 metais, kurie nesibaigia ir dabar, o taip 
pat ir apie tą sauvalės bei jėgos aktą, kuris 
■užgniaužė Lietuvos valstybės egzistavimą 
1940 metais. Deja, šiandie tenai balsą teturi 
Lietuvos duobkasiai ...

Minėtas Maskvos radijo pranešimas pro
tarpiais buvo pa(vairinamas lietuvių liaudies 
dainų plokštelėmis. Po šito pranešimo tuojau 
sekė pranešimas latviams jųjų kalba, kurio 
turinys taip pat yra išėjęs iš panašaus su- 
kirpėjo rankų. Taigi, ir Maskva nepamiršo 
paminėti birželio 15 dienos • • • K. A.

Ir mes liuJėjome
Klein Buelten. Ir mažpje Klein Buel- 

teno lietuvių stovykloje 1941 m. birželio mėn. 
14—22 dienos nepraėjo užsimiršime, Birželio 
15 d. stovyklos gyventojai praleido maldoje 
ir liūdesyje. Rytą susirinkę stovyklos bažny
tėlėje ir nesant kunigo, vieni pasimeldė pra
šydami Aukščiausiojo palengvinti išbarstytų 
po rytų tundras ir dykumas lietuvių kančias. 

I Po pietų susirinko pradž. mokyklos salėje iš 
I klausyti tai dienai skirtų pranešimų. Čia J. 

Mikalauskas skaitė trumpą paskaitą: „Lie
tuvių vargai nuo tėvynės iki tolimojo Sibi
ro” ir iš „Studentų Varpo” perskaitė A. Va- 
lucko straipsnj „Vorkuta”. P-lė Kemežytė 
skaitė tai dienai pritaikintą eilėrašti, <a E. 
Žlabys savo kūrybos novelę „Liepų Keliu”. 
Skirstėsi visi nusiminę, o daugelis, kuriuos 
vienu ar kitu būdu lietė išvežimas, net su 
ašarotomis akimis. J. M. Rainis

Is Watenstedt’o gimnazijos
Gimnazijos direktoriaus, dipl. teisininko P. 

Stankevičiaus vadovaujama Maironio vardo 
lietuvių gimnazija Watenstedt’e sunkiose 
tremties sąlygose išleido jau dvi abiturientų

Kur bus pasiektas geras susipratimas tarp 
ūkininko ir darbininko, galima, kad darbinin 
kui pasiūlys butą vietoje. Už tai ūkininkas 
negali atskaityti daugiau kaip 3 šilingus ir 
4 pensus per savaitę. (Latv., Nr. 45)

Spaudos badas.
Anglijon nuvykusiejr mūsų skautai neturi 

ko skaityti. Todėl Tuntininkai, pažįstami ir 
kiti bičiuliai siųskime skautiškąją ir kitą 
spaudą savo broliams. O išvykstantieji iš 
anksto užsiprenumeruokime laikraščių, kad 
netektų kęsti spaudos bado. A. Kr.

gra- 
kry- 
kito-

Pašventintas skautu kryžius.
Džiugo Vietininkijos skau ‘ i Įsirengė 

žią stovykloje aikštelę: pastatė aukurą, 
žiu ir vėliavai stiebą. Sekmadieniais ir 
mis svarbesnėmis mums dienomis čia pake
liama ir nuleidžiama mūsų tautinė vėliava. 
Šiomis dienomis kleb. kun. Starkus pašven
tino skautų kryžių ir pasakė atitinkamą pa
mokslą ragindamas skautus būti pareigin
gais. Be to, kalbėjo pietinės anglų zonos ra
jono vadas rašytojas Giedrius ir Vietininkas.

|ik jaučia šiokį tokį maisto trūkumą ir pa
vėlintai gaunama lietuviška spauda, a

Ne su kokiu malonumu tenka pažymėti, 
kad Ambergo kalėjime sėdi 3 lietuviai. .Jie 
už „prekybą” turi kalėti nuo 7 iki 8 mėn., 
savo laiku Ansbacho lietuvių nutarimu, dėl 
savo tautiečius žeminančių veiksmų, paša
linti iš bendruomenės tarpo. S. M.

1947 m. birželio 2 d., dirbdamas miške, 
tragiškai žuvo

Juozas Gardž>ul>
sūn. Kristaus ir Ievos, gim. 1904. IV 23 d., 
Glukuose. Palaidotas š. m. birželio 4 d. Bi- 
bėracho katalikų kapinėse. Asmens doku
mentai ar smulkus turtas randasi vietos ko
miteto žinioje. Giminės ir suinteresuotieji 
gali kreiptis Į Biberacho L.T.B. Komitetą: 
Biberach (Riss), Gymnasiumstr.. 29,

Slezvigo - Holšteino provincijoje neseniai 
buvo registruojami pabaltiečiai ir ųkri'tiie- 
čiai, gyvenantieji DP stovyklose, savanoriš
kiems miškų darbams į Kanadą. Šia registra
cija buvo gyvas susidėmėjimąs ir daugelis 
norinčiųjų nebuvo net registruoti, nes šiems 
darbams imami tik nevedę viengungiai vyrai, 
jau anksčiau dirbę miškuose ir bendrai pa
jėgūs dirbti sunkų fizinį darbą. Pirmosios 
registracijos metu imta iš visos provincijos 
tik 400 savanorių, kurių tarpe užsiregistravo 
apie 100 lietuvių. Pravedus registraciją, iš 
stovyklų visi savanoriai nuvežti j Liubeką. 
Čia visą savaitę stropiai tikrinama sveikata 
ir dar pravedamas politinis'patikrinimas. Su- 
siregistravo daugiau, negu pageidaujama pir
majam transportui, todėl atranka daroma di
delė ir daliai teks vėl grįžti į DP stovyklas. 
Tikrinimas dar nebaigtas, todėl galutinai ne
paaiškėjo, kiek pirmajan transportan J Kana
dą pateks lietuvių. ”

Į Liubeką pas savanorius buvo atvykę tie 
biznieriai kanadiečiai, kurių žinioje savano
riai dirbs. Savanoriams buvo paskelbtos se
kančios darbo ir gyvenimo sąlygdj Kanado
je, šiaurinio Ontario srityje. ..........  

laidas. Atsisižvelgiant į vykstantį anglų zo
noj tremtinių savanorišką vykimą į Angliją, 
šie mokslo metai numatyta sutrumpinti.' <

Kultūrinė veikla gyva ir įdomi. Gimnazi
joj gausu literatų, kurie leidžia neperiodinį 
sieninį laikraštėlį „Tremtinys Moksleivis”. 
Sporto srityje taip pat neatsiliekama. Nese
niai įvykusiame Braunschweigo apylinkės 
krepšinio turnyre gimnazijos penketukas už- 
sirekomandavo kaipo darnus vienetas, laimė
damas 1-mąją vietą. Gimnazijas direktorius 
— puikus ir sukalbamas žmogus. Stovyklos 
Komiteto Pirmininkui p. Markevičiui" išvykus, 
dabar užima Apylinkėj Komiteto Pirmininko 
vietą ir sumaniai tvarko stovyklos reikalus. 
Tenka pridurti, kad p. Stankevičius dirba su 
skautais, ir, tariant teigiamai, jaunimo yra 
mėgiamas. Nesusipratimų įvyksta nedaug.

Be to, gimnazijos mokiniams -yra įvesta 
rytmetinė mankšta. Nors stovyklos gydyto
jas, atsižvelgdamas į menką kolorijų kiekį, 
ne visai tam pritarė, mokiniai ją atlieka su 
dideliu malonumu,.,* ,

Sveikame kūne — iveilti sieįa.
r (A. j.)

Skar'-; ė s ’ vilo susirinkimas*'
Šio mėn. 18 d. Augustdorfe įvyko skautų 

tėvų susirinkimas Buvo padaryta įdomių 
pranešimų ir iškelta daug svarbių : skautų 
auklėjimo klausimų. Gaila tik, kad tėvai labai 
neskaitlingai tesusirinko. . \

ĮSIGYKIME PRISIMINIMUI DP ŽENKLELI
Tremtinio dienoms prisiminti yra paga

mintas DP ženklelis, kuriame pavaizduota 
mūsų kelionė į Vakarus ir pasiilgimas gim
tojo krašto. Dalts ženklelių buvo’ pagaminta 
derinyje su juoda ir bronzine spalva. .Dau
gumai pageidaujant, šios spalvoj, buvo pa
keistos ir dabar pagaminti ženkleliai yra, juo 
dos ir šviesiai pilkos spalvos. Norį ženkle
lius įsigyti kreipiasi į vietos stovyklas spau 
dos platinimo įstaigą arba tiesiog ;į LRK 
Wiurzburgo skyrių: (13a) Wuerzburg 7, Nord, 
kaserne, Litauischej Lager. DP ženklelio 
pardavimo kaina 5 Rm. Platintojams duoda
ma nuolaida. Šiuos ženklelius galima platin
ti ir kitų tautų tremtinių tarpe. •/į < ,.

PAIEŠKOJIMAI .Z' Į ; 
Jadvyga Paukštienė, gyv. Biberac,) (Riss), 
Litauische Komitee, Oymnasiųmstr. 29, .pra
šo skubiai atsiliepti dail. V. Z. STANCįKAi- 
TĘ- ABRAIflENĘ, paskutiniu • laiku:, gyv. 
Gross-Hessene. •

Povilas ir Matilda Malvicai, gyv. Biberach 
(Riss), Gymnasiumstr.' 29, ieško sūnaus JO
NO MALVICO, gim. 1921. 9. 3 d„’Mari
jampolės apskr. > į ;• '

——   ’ ■' ■
UNRRA’os PAIEŠKOJIMU JSTAIOA, 
AROLSENE PRIE KĄSSELIO 

ieško sekančių a's m/ųų;’.
LOPAS Juozas, 23 m.; ' ’
SZACHNOWICZ Jehudith, 45 metų; -
SZACHNOWICZ Benjamin, 44 metų;'; '
TAMAŠAUSKAITĖ Joanna; 1 ' "
TAMAŠAUSKAS Kazys;
TAMAŠAUSKIENĖ Ilsė, 37 metų, gyv! Sker 

žemė, Tauragė; .; ; '' " 1
TAMAŠAUSKIS Antanas, 40 metų;
TAŠKONAS Emilija;
TAŠKONAS Stanislavas, 43 metų;
TRACHMAN-Kopilevich Gitle, gyv. Vilniuje 
TRACHMAN ' — ' .C-acš.TR
TRACHMAN
TRACHMAN
TRACHMAN
TRACHMAN
TRACHMAN
TRACHMAN _ ...........
TUNKULAITIS Vincas, 34 mt, gyv. Vjlmme 
VASILIAUSKAITE Stepan, 41 metų, jgyv.

Vilniuje. , ' • .

Lezer, 37 metų, gyv. Vilniuje;
Gitle, gyv. Vilhiūje;
Lezer, gyv. Vilniuje;
Gitle, gyv. Vilniuje;
Lezer, gyv. Vilniuje:
Gįtle, gyv,. Vilniuje;'
Lezer, gyv, Vilnjuje;

1

1. Bendras nuostatas. Savanoriams darbo 
sąlygos yra tos pačios, kaip ir visiems ki
tiems tos srities darbininkams.

2. Gyvenimo sąlygos, a) Lageriai, kuriuose 
darbininkams teks gyventi, paprastai yra me
diniai ir atitinka tos srities išleistus sveika
tos nuostatus; b) Visuose lageriuose yra me
talinės lovos, matracai, antklodės ir lovos 
baltiniai; c) Lageriuose yra pakankamai kuro 
ir dauguma jų yra apšviečiami elektros švie
sa; d) Visuose lageriuose yra geras maistas; 
e) Lageriuose yra krautuvė arba užkandinė 
(kantina), kur galima nusipirkti darbo drabu
žius, darbo įrankius ir kitus gyvenimui bū- 
tinuosius reikmenis; f) Daugumoje lagerių “ 
yra patalpos pramogoms (laisvalaikiams), 
radijas, skaityklos ir retkarčiais rodomos ki
no filmos; g) Uodai ir juodosios musės anks
tyvą vasarą darbininkus vargina. Lagerio 
krautuvėje galima gauti tinklelius nuo mos
kitų ir atitinkamo apsauginio aliejaus; h) Jei 
reikalinga, teikiama mediciniška pagalba. Už y 
tai reikia truputį sumokėti.

3. Darbo sąlygos, a) Pagrindinis darbas: 
stataus miško kirtimas, piaustymas, medžių 
krovimas ir transportas; b) Vidutinis atly
ginimas už bendruosius darbus minėtoje sri
tyje siekia 6,20 dolerių per dieną; 1,20 dole
rių atskaitoma už maistą ir butą barake; 
c) Daugelis darbininkų dirba akordiniai, nes 
tokiu būdu daugiau uždirbama.

4. Piliečių teisės. Visi asmenys arba imi
grantai, kurie atvyksta į Kanadą, turi tas 
pačias teises, pareigas ir atsakomybę, kaip ir 
visi kiti piliečiai; b) 5 metus išgyvenęs Ka
nadoje, imigrantas turi teisę prašyti įpilifeti- 
namas; prašymas bus patenkintas; jei prašy
tojas nebus nusikaltęs prieš krašto įstatymus 
ir įrodęs esąs vertas gauti Kanados pilietybę. •

Patikrinus sveikatą, savanoriai tikisi ne
trukus išplaukti į Kanadą. IRO atstovo, kuris 
vykdė savanorių ( Kanadą pirmąją registra
ciją, pareiškimu, Kanada įsiteisiant: ir dau
giau tremtinių' kitiems darbams: cukrinių 
runkelių valymo bei į cukraus fabrikus, teks
tilės darbininkus, gal būt, ir žemės ūkio spe
cialistus bei darbininkus kalnų pramonei (į 
anglių .kasyklas).. I. Itąi, kuriuos darbus būsią 

jmarnos ir šeimos, turinčios ne daugiau, kaip 
4 asmenis. / (vs) •4

„DP negali privačiai gyventi"
Latvių laikraštis „Latvija” Nr. 45 rašo, jog 

patvarkymas, kuriuo draudžiama DP gyventi 
privačiai, esąs padarytas kontrolinės komisi
jos Berlyne. Pateikdamas šią žinią laikraštis 
nenurodo šaltinių iš kurių minėtą informaci
ją ėmęs.

Toliau tasai pats laikraštis apgailestauja, 
jog naujojo patvarkymo pasėkoje paliečiami 
yisi Eslingene gyvenantieji latviai, per 1500 
asmenų. Jie turi keltie į Goepingeno aviaci
jos kareivines, kur numatyta įkurdinti 10.000 
latvių, DP, iki šiol gyvenusių mažesnėse sto
vyklose bei privačiai.

d

J. Meko red. žur- 
Nr. 3. Rm. 10,- 

,LIETUVOS. ISTORIJA”

šiomis dienomis išeina
nalas „ŽVILGSNIAI”
Šležo - Malinausko
tik mokykloms Rm. 7,50 (įrišta Rm. 10,50). 
LIETUVIŠKOS RAIDĖS RAŠOMAJAI MA
ŠINĖLEI, užsakant avansas Rm 25,— 
BŪTINIAUSI RAŠMENYS, tuo tarpu ne 
daugiau'už Rm 5.—, tik ne stovyklose gyve

nantiems tautiečiams.
VYČIAI BRONZINIAI 8xl0cm su lentelė Rm 20 
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