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Toliau keliaujantiems 
tremtiniu keliais

Tremtinio kelyje, kaip patirtis 
rodo, niekad nebuvo džiaugsmo. Ir 
mes dabar, išėję iš savo namų prie
vartos ir protesto vardan, gerai jun
tame, kad kelio galo dar nematyti, o 
vienas kitas jau pradedam ir pa
vargti. Iš kitos pusės, mes visi nuo
lat girdime savo tautos balsą, kad 
reikia gyventi ir dirbti taip, kad 
džiaugsmo ir laisvės diena greičiau 
priartėtų. Patyrę dideles nuoskau
das, fizinį ir moralinį terorą, atrodo, 
turime teisės reikalauti nors mini- 
malinių teisių ir apsaugos? turime 
teisės kalbėti mirusiųjų, kankinių ir 
teriojamųjų vardu. Kalbėti visur ir 
visada, kada tik atsiranda proga pri
minti Lietuvą ir lietuvių tautos kan
čias

Dalis tremtinių jau palieka Vo
kietija, Austriją ir kitus, pirmos 
tremtinystės kelius: vieni keliauja 
JAV, kiti Anglijos, treti Belgijos, ket
virti dar tolimesniais. Vieni keliau
ja lyg ir skubėdami, lyg ir nervuo- 
damiesi, kiti ramiai, kantriai lauk
dami eilės konsulatuose. Iš visos 
eilės nuvykusiųjų jau turime prane
šimus, skaitome laikraščiuose pir
muosius "įspūdžius. Vieniems ten 
einasi geriau, kiti prisimeni ir tam 
tikrą nusivylimą. Ak, niekas mūsų 
ten taip nelaukia, kaip mus laukdavo 
ir laukia mūsų gimtuose namuose. 
Visos dėdės ir visos tetos greit atsi- 

' šiandien iš mūsų tarpo keliauja tik 
reikalingų iliuzijų. O ką bekalbėti 
dar apie tuos, kurių nelaukia jokie 
dėdės ir jokios tetos, kurie pradės 
gyvenimą iš naujo, niekeno neklau
siami ar tau gerai ar blogai einasi 
Gi tremtinių kelionės tolimesniais 
keliais, kad ir niekam nepatariant ir 
nesųkubinant, jau prasidėjo. Ir jei 
šiandien iš mūsų tarpo teliauja tik 
vienas, tai ryt ar poryt gal keliaus 
ir kelios dešimtys. Visi gerai žinome, 
kad Vokietijoje mums vietos maža ir 
žmonės labai nesvetingi.

Amerikos lietuvių veikėjai skun
džiasi, kad daugelis tremtinių prašo 
affidavitų, žada ne tik materialiai 
atsiteisti, bet atsilyginti ir visuome
nine veikla, o kai atvažiuoja, tai ir 
pradingsta. Pradingsta medžiodami 
dolerius ir užmiršdami ne tik duotus 
pažadus, bet ir savo pareigas, kaip 
lietuviai. Į JAV jau yra nuvykę keli 
šimtai lietuvių. Gi į lietuviškos ak
cijos darba tėra įsijungę tik keletas 
asmenų.

Lietuvio tremtinio pareigos lieka 
tos pačos, ar jis gyvens čia sugriau
to! Vokietijoj, ar gyvens turtingoje 
Amerikoje. Kiekvienas iš mūsų ne
šamės tremtinio vardą, kiekvienas 

• nešamės ir tremtiniui uždėtas parei
gas, jei- nenorime likti eiliniais emi
grantais, ieškančiais tik sotesnio ką
snio ir geresnės pastogės. Tas pa
reigas ir vykdykim taip, kad nesu
silauktume priekaištų.

Keliaujantiems Anglijos, Belgijos 
ir kitų sunkių darbų keliais yra ki
tokia padėtis, negu ji yra Amerikoje. 
Čia mažiau kas mus pasitiks, ma
žiau klausinės, ką mes dirbome ir 
kokiais titulais dangstėmės. Vienok, 
pareigos visęiems lieka vienodos: 
tęsti kovą ir sunkiu savo darbu pel
nytis rytojaus dienai duonos kąsnį, 
rūbą ir pastogę. Ir visi, kurie po 
sunkios kovos sulauksime žinios, kad 
kelias į namus laisvas, jausime di
delį lengvumą širdies gilumoje, jei
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New 
žinią 

virši-

„Vienybė“ š. m. gegužės 
rašo:

„Balandžio viduryje The 
York Times buvo paskelbęs 
apie okupacinės kąriuomenės 
ninko generolo Clay kreipimąsi į 
visus tremtinius, raginant juos grįžti 
į savo tėviškes ir žadant už tai dvie
jų mėnesių maisto atsargą.

Ši žinįa rodė apie galimą pavojų 
tremtiniams ir todėl BALF pirrp. 
kun. dr. J. B. Končius tuojau nu
siuntė telegramą prezidentui Tru-

Tarpiaui. politika naujais keliais
Dvejų metų Didžiųjų santykiavi

mo būdas Vakarų Sąjungininkus 
pastatė prieš sunkų uždavinį, kurio 
sprendimas yra susijęs su tam tikra 
rizika. Washingtono ir Londono po
litikai ieško naujų būdų bei priemo
nių, kaip išeiti iš esamos politinės ir 
ekonominės suirutės ir stabilizuoti 
pasaulio saugumą. Iki šiol Vakarų 
demokratinių kraštų pasirinktasis po
litinis ir ekonominis santykiavimo 
būdas neleido prieiti prie siekto 
tikslo. Jie, pasikliaudami karo me
tu sudarytu abišaliu sąjungininkų 
pasitikėjimu ir bendrų interesų ve
dami, visas viltis dėjo į tikrą jų 
bendradarbiavimą, siekiant karo, su
griautuose kraštuose atstatyti demo
kratinės santvarkos ir bendromis 
jėgomis atkurti pramonę bei že
mės ūkį, apsaugoti tautas nuo bado 
ir skurdo, kuris greitai veda prie re
voliucijos ir anarchijos...

Po dvejų metų kooperavimo pa
aiškėjo, jog toliau eiti sena vaga 
negalima ir kad reikia ieškoti naujų 
kelių, jei reikalas iškiltų, net atsisa
kant savo karo meto buvusio sąjun
gininko.

Logiškas galvojimas ir esama pa
dėtis privedė prie to, kad buvęs 
JAV prezidentas Hooveris pasiūlė 
sudaryti su Japonija ir Vakarine Vo
kietijos sritimi separatinę taiką ir, 
kaip New York Herald Tribune ve
damajame rašo, „tuo pačiu metu ga- I nominiu gyvenimo keliu, teks su- 
lutinai nutraukiant su Rusija“ ben- | tikti nemaža sunkumų ir net nebus

Pašventinti paminklai Flossenburgo 
kankiniams

Čia nukankinta pustrečio tūkstančio lietuvių
SVENTINIMO IŠKILMES ATLIKO

J. E. VYSK. PADOLSKIS
Buv. Flossenburgo KZ lageryje 

nukankinta 73.296 asmenys, iš jų 
2480 lietuvių.

Pernai spalių mėn. buvo sudary
tas komitetas, kuris ėmėsi tų kan
kinių atminimui pastatyti paminkli
nę koplyčią, mauzoliejų ir pamin
klus. Komitetan buvo išrinkti šie 
lenkai, buvę politiniai kaliniai: E. 
Węgielski - pirmininku, St. Oborski 
- sekretoriumi ir St. Siekierski - na
riu. Be to, komiteto garbės nariais 
buvo pakviesta visų aštuoniolikos 
tautybių atstovai, kurių žmonės ka
lėjo ir buvo nužudyti Flossenburge. 
Iš lietuvių į šį komitetą buvo pa
kviestas Lietuvos Antinacinės Rezi
stencijos buv. Politinių Kalinių Są
jungos Pirmininkas Prof. St. Yla.

1946 m. spalių 27 dieną buvo iš
kilmingai pašventintas suprojektuo
tos statyti koplyčios pamatinis-ak-

būsime atlikę visas pareigas savo 
kraštui ir savo tautai. Ir dabar, ka
da kelias eina vis dar tolyn nuo na
mų, jau dabar reikia gerai pagalvoti, 
kad grįžtant atgal į savo namus, prie 
vartų nesutiktume piktų žodžių už 
mūsų praleistas dienas svetimuose 
kraštuose ir už neišnaudotas pro
gas patarnauti bendriesiems tautos 
siekimams. B. G. "

Tremtinių teisės ir toliau ginamos
manui, prašydamas paaiškinimo ir 
užsitikrinimo, kad prlesgąuda nebus 
taikoma lietuviams tremtiniams, at
sisakiusiems grįžti į pavergtą Lie
tuvą.1

Gegužės 5 d. gautas Valstybės 
Departamento laiškas, kuriuo į 
BALF pirmininko prezidentui tele
gramą atsakoma taip:

Jūs galite būti užtikrintas, kad 
generolo Clay pareiškimas nieku 
būdu nekeičia JAValstybių politikos 
repatriacijos atžvilgiu ir jai neprieš-

Geriau taika, nors ir be sąjungininko
dradarbiavimą. Toks pasiūlymas, 
rašo NYHT, Kongrese radęs greitą 
atgarsį. Tai ir bus tas naujas kelias, 
kuriuo Sūri eiti Vakarai, nes bendroji 
taika, kurios visi siekė karo metu, 
vis darosi sunkiau pasiekiama. Tas 
faktas nėra jau labai paprastas. 
NYHTribune pažymi,, kad atskirų tai
kos sutarčių sudarymas neapseisiąs 
„be tam tikro radikalaus dabartinio 
tarptautinės situacijos pakeitimo“. 
Toliau, nurodoma, kad tokia taika 
apsaugosianti Amerikos pinigus ir, 
atstačius vakarų ' sąjungininkus, 
tremtiniai ir okupuotos sritys sugrį 
šiančios prie produktyvaus gyveni
mo. Tai būtų vienas naujo kelio 
aspektų, kuriame siejasi ne tik eko
nominiai, bet kartu dr politiniai in
teresai.

Antruoju naujosios politikos 
aspektu reikia laikyti grynai ekono
minėje srityje dedamas pastangas. 
Ekonominę tėzę remia ne tik Pre
zidentas Trumanąs ir užs. -reikalų 
ministeris G. Marshallis, kbrie pa
sakė, jog reikia „padėti pasaulio 
laisvoms tautoms, kad jos atsispirtų 
prieš teisioginę ar netiesioginę agre
siją“ ir išvengtų chaoso, bet ją re
mia ir prekybos ministeris Harri- 
manas ir Sumner Welles. Kaip ši 
priemonė taikoma, daugelis mūsų jau 
žino.

Einant naujuoju politinio ir eko- 

muo ir pradėtas intensyvus koply
čios ir kitų paminklinių kūrinių sta
tybos darbas. Šiuų metu koplyčia 
jau baigta ir gegužės 25 dieną pa
šventinta.

Jose dalyvavo amerikiečių kari
nės vadovybės, Bavarijos valdžios, 
UNRRA-os, užsienio valstybių at
stovai ir keletos tūkstančių žmonių 
minia.

Pirmiausiai pašventintas bendras 
visų tautybių kankiniams paminklas. 
Jis pastatytas ne konclagerio rajo
ne, bet Flossenburgo miestelio vidu
ryje. Nemažas skaičius nuo iškan- 
kinimo ir išbadėjimo mirė tiesiog 
gatvėje jau po išlaisvinimo, todėl jų 
kūnai buvo palaidoti atskirose ka
pinėse ir pastytas jiems bendras pa
minklas su užrašu: „In Memorlam 
Consortes 1938—45.“

Iš čia minia pajudėjo konclagerio 
rajono link, kur vyko tolimesnės iš
kilmės. Koncentracijos stovyklos 
rajone buvo pašventinta pamink
linė koplyčia ir atlaikytos pamaldos. 
Iškilmingas Šv. Mišias celebravo J. 
E. Vysk. Padolskis (jis pašventino 
ir aukščiau minėtą bendrąjį pamink
lą), Po pamaldų šalia koplytėlės 
vyko visų tautybių atstovų ir val
džios pareigūnų kalbos. Pirmuoju į 
iškilmių dalyvius prabilo J. E. Vysk. 
Padolskis net keturiomis kalbomis: 
vokiškai, prancūziškai, lietuviškai ir 

tarauja. Kaip Jūs žinote, JAV vy
riausybė laikosi griežtai prieš bet 
kokią jėgos repatriaciją, šią pozi
ciją palaikys ir toliau. Tuo pačiu 
metu JAV vyriausybė skatino ir 
kiekvienu atveju rėmė savanorišką 
repatriaciją ir tai yra toji tęsiamoji 
savanoriška repatriacija, apie kurią 
generolos Clay kalbėjo. Nėra jokio 
ketinimo panaudoti bet kokį „spau
dimą“ J tremtinius, kad jie grįžtų 
namo prieš savo valią?“, — baigia 
laikraštis.

išvengta rizikos. Iki šiol vieni So
vietai nuo savo linijos niekur nenu- 
krypo ir jokių kompromisų nepadarė. 
Pradedant šiaurės valstybėmis — 
Suomija ir baigiant Europos pietryt- 
čiais, visur veikia aiškus Sovietų 
Sąjungos planas, kuris jau seniai 
buvo paruoštas. Iki šiol jokių atsi
traukimų nematyti ir netenka laukti. 
Paskutinieji įvykiai Vengrijoje la
bai ryškiai pavaizduoja Sovietų ve
damą politiką. Jei ten tam tikrais 
sumetimais ir buvo pravesti laisvi 
rinkimai, kurie nedavė lauktų re
zultatų, kaip Rumunijoje, Lenki
joje, Bulgarijoje, tai dabar tos „klai
dos“ labai paprastai atitaisomos. 
Jau ankščiau rusų buvo areštuotas 
ir dabar, kalėjime laikomas Belą Ko
vacs, smulkių savininkų partijos 
gen, sekretorius. Tokio likimo būtų 
susilaukęs ir dabartinis ministeris 
pirmininkas M. Ferenc Nagy, bet jis 
iš Šveicarijos, kur buvo nuvykęs 
sveikatos pataisyti, nebegrįžo, nes 
jautė, kas jo laukia. Jo asmeninis 
sekretorius taip pat suimtas ir jo bu
tas iškrėstas. Ir visa tai atliko po
litinė policija, praneša Daily Mail.

Neminėdami tos eigos, pabrėšime, 
kad Vengrijos įvykiai labai stropiai 
sekami Londone ir Washingtone. Dėl 
ankstyvesnių suėmimų Sovietai ne
reagavo į Amerikos vyriausybės 
protestus. Greičiausiai ir dabar ne
reaguos, nes Sovietų remiama spauda 
pasisakė, jog p. Nagy rengęs suki- 

angliškai. Po to kalbėjo kiti iškil- 
muį dalyviai.

Tada aštuoniolikos tautybių dele
gacijos sudėjo vainikus ant pamink
linių akmens plokščių žuvusiesiems 
pagerbti. --

Po to įvyko iškilmių dalyvių 
bendros vaišės ir 16 vai. iškilmin
gas posėdis. Jame Paminklų Staty
mo Komitetas padarė savo darbo 
ataskaitinį pranešimą ir visų tauty
bių atstovams buvo įteiktos urnos su 
žuvusiųjų ir kaulų liekanomis. Kar
tu su stiklipėmis palaikų urnomis 
buvo įteikti ir lotynų kalba parašyti 
aktai, kuriuose pirmuoju pasirašė J. 
E. Vysk. Padolskis.

Lietuvių urną priėmė Weideno 
lietuvių komiteto pirmininkas p. 
Petrikas, kuris ten pat ją perdavė 
buv. polit. kaliniams J. Leskaukui ir 
Vasiliauskui. Prie urnos perėmimo 
dalyvavo ir LTB Centro Komiteto 
atstovas Dr. V. Jasaitis.
BENDRAS STOVYKLOS VAIZDAS

Nors prabėgomis nusakę pačių iš
kilmių įspūdžius, žvilgterėkime į pa
čios stovyklos vaizdą. Buv. Flossen
burgo KZ lageris yra netoli Čekoslo
vakijos sienos, kalnuotoje ir gamti
niu žvilgsniu labai gražioje vietoje. 
Ši vietovė priklauso Neustadt (Wald
naab) apskričiui.

Dešinėje stovyklos pusėje, ant 
aukšto kalno, stovi senos pilies griu
vėsiai. Ji kadaise vadinosi „Floss',*. 
Nuo jos pavadinimo, matyt, gavo 
vardą ir šis mirties katilas — kon
centracijos stovykla. Kitoje pusėje
— driekiasi kiek žemesnių kalnelių 
virtinė, apstatyta vilomis. Tai bu
vusių aukštųjų stovyklos pareigūnų
— esesininkų rezidencija. Pati sto
vykla yra kiek žemesnėje vietoje. 
Čia nusitęsęs žemės plotas apstaty
tas mediniais ir mūriniais brakėliais. 
Stovykla perdalyta J dvi dalis: kai
rioji — buvusi skirta žemesniesiems 
pareigūnams esesininkams gyventi, 
o dešinioji — kaliniams. Toje pu
sėje yra dar žemesnė vieta, kurioje 
stovi krematoriumas, kartuvės, žmo
nių šaudymo vietos ir kiti egzeku- 

Urną ir norėjęs nuversti „demokra
tišką“ vyriausybę.

Ta proga New York Herald Tri
bune rašo, kaip praneša New Yorko 
radijas, kad „laisvi rinkimai nega
rantuoja laisvos vyriausybės“. Va
dinasi, ir laisvai išrinkta vyriausybė 
gali būti apšaukta maištininke ir jos 
funkcijos perduotos „demokratams“. 
Birželio 2 d. NYHT rašo, kad, pasak 
aukšto Vengrijos pareigūno, komu
nistų partija lOO’/o kontroliuosianti 
Vengrijos reikalus ir kad Vengrija 
priimsianti Rusijos pasiūlymą Ven
grijos armiją apmokyti ir apginkluoti

Dėl esamos politinės krizės JA- 
Valstybės kol kas numatytą 30 mil 
paskolą Vengrijai suspendavo. Ko
kių kitų priemonių dar imsis — 
neaišku.

Nemažiau reikšmingi reiškiniai 
vyksta Azijoje ir Europos pietry
čiuose. Padalyta Korėja į du pa
sauliu vargu pasiseks sulipdyti, nes z 
metus trukęs tylėjimas dėl vienin
gos korėjos atstatymo nutrauktas. 
Bet po kelių .dienų pasitarimų vėl 
paaiškėjo, kad tolimesnės derybos 
vargu ką nauja duos. D. Britanijos / 
užs. reikalų ministeris E. Bevinas 
per Darbiečių partijos konferenciją 
Korėjos ir, apskritai, Azijos vyksmus 
nupiešė labai juodai. Jis net numą- 
to karo pavojų. P. Bevinas taip pa- ' 
sisakė:

„Korėja yra labai rimta ir pa
vojinga, kiek ir Europoje ... Visas 
Azijos pasaulis taip smarkiai kinta, 
jog, jei mes užmiršime Tolimuosius 
Rytus, karas gali iškilti nelauktu 
būdu. D. Britanija šioje pasaulio 
dalyje turi didelių ir gyvybinių in
teresų.“

JAV okupacinės srities Korėjoje 
vyriausias vadas pareiškė, kaip pra
nešė BBC, jog Sovietai norį Korėją 
padaryti savo satelitu ir tikisi, kad 
amerikiečiai iššisemsią 
trauksią iš ten. Kokios priemonės 
bus čia pavartotos, dar viešumon 
nekeliamos, nors ir pažymima, kad 
Korėjai reikia tinkama paskola su
teikti ir ją atstatyti taip, kad gyve
nimo standartas žymiai labiau ats
vertų Sovietų okupuotos šiaurinės 
srities gyvenimo standartą.

(Nukelta J 6 pusi.) 

ir pasi-

cijos įrengimai. Ši vieta dabar pa-^ 
vadinta „Mirties Slėnimi“ ir tame 
slėnyje sukoncentruoti visi žuvusiųjų 
paminklai.

Stovykla buvusi aptverta spy
gliuotomis vielomis, į kurias įjung
ta aukštos įtampos srovė. Visuose 
stovyklos kampuose stovėję akmeni
niai sargybinių bokšteliai. Be to, 
sėkmingesniam savo pareigų atliki
mui, sargybiniai laikę net septynias
dešimt plėšriausių šunų. Sargybi- 
biniai taip stropiai savo pareigas ėję, 
kad nesą buvę atsitikimų, jog iš šios 
stovyklos bent vienas kalinys būtų 
pabėgęs...

Kiek tolėliau nuo konclagerio, 
ant kalniuko, stūkso karcerinis vie
nučių kalėjimas, kuriame stiprios 
sargybos apsaugoje buvo kalinami: 
dabartinis Austrijos kancleris, Ba
varijos princas, eilė lenkų armijos 
pulkininkų ir kiti žymesnieji asme
nys.
73.296 ASM. — KREMATORIJUMO 

AUKOS
Flossenburgo KZ lageris įsteig

tas 1938 metais ir veikė ligi Vo
kietijos kapituliacijos. Sėkmingiau
siai rūko šio konclagerio kremato
riumo kaminas 1943-4-5 metais. Šis 
kųnclageris buvo laikomas pereina
muoju, todėl, jeigu kas norę į jį pa
kliūdavo ir dar nebuvo skirtas sude
ginti, jis būdavo siunčiamas kitur. 
Tačiau daugiausia čia buvo- siunčia
mi „degintini“ kaliniai, todėl per 
visą veikimo laiką jo aukos pasiekė 
milžinišką skaičių — net 73.296 kre
matoriume sudegintus asmenį*

(Nukelta i 6 pusi.)
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Lietuviškasis menas artina kaimynus
Po dviejų sėkmingų J. Augustai- 

tytės-Vaičiūnienės „Lietuviškųjų Ve
stuvių“ (4 veiksmų, 5 paveikslų! pa
statymo Wuerzburgo stovyklos sce
noje, Wuerzburgo Meno Mėgėjų gru
pė (choras ir šokėjai), vadovaujama 
choro dirigento muz. V. Šimkaus, re
žisieriaus dramos akt. J. Palubinsko, 
tautinių šokių grupės vad. M. Aukš
tuolio ir kitų asistentų, š. m. Sekmi
nių proga buvo išvykusi trims spek
takliams j Wildfleckeno lenkų sto
vyklą, kur įvyko tikrai bičiuliškas 
tautų susiartinimas, sceninės mėgėjų 
ir gausios žiūrovų auditorijos bend
radarbiavimas ir nuoširdus įvertini
mas.

Gausios, apie 10.000 lenkų sto
vyklos vadovybė ir teatro direkcija 
mielai buvo priėmusios pasiūlymą 
parodyti lietuviškų vestuvių papro
čius ir dainas. Dar labiau buvo apsi
džiaugta, kad lietuviai, užmiršę visus 
praeities nesusipratimus, moka ir nori 
taip nuoširdžiai su lenkais bendra
darbiauti. Užtat ir žiūrovų per visus 
tris spektaklius (gegužės 24-26 d.) 
netrūko, b kai kurie jų džiaugėsi ga
lėdami ne tik vieną, bet du ar net 
tris kartus šia reta pramoga pasigė
rėti. Kai šeštadienio spektaklis, nra- 
sidėjęs 21 vai. po dviejų veiksmų dėl 
elektros nebuvimo turėjo nutrūkti 
net dviems valandoms, apie 700 žiū
rovų tamsoje kantriai laukė, kada vėl 
galės pamatyti tai, ko dar nebuvo 
matę. Po to, šviesai atsiradus, vėl 
spektaklis buvo atidžiai ir susidomė
jus sekamas net iki nakties pusiau 
pirmos vai. Nors per Sekminių šven
tes stovykloje netrūko pramogų, 
sporto rungtynių, bei kitų parengimų, 
kitas dvi dienas, teatro salė buvo vėl 
pilnutėlė.

Žiūrovai kartu su scenos veikėjais 
jautriai išgyveno graudžias ir lin
ksmas vestuvių nuotaikas. Štai, jau- 

. nąją į bažnyčią išleidžiant, ne vienas 
žiūrovų apsiverkė, o kai buvo šokama 
ugninga polka, mikita ar malūnas, 
dauguma iš jų tikrai norėjo kartu su 
vestuvių dalyviais šokti ir dainuoti. 
Labai maloniai nuteikė teatro vado
vybę ir žiūrovus p. Rimbutienės len
kų kalba pranešimai ir paaiškinimai 
apie kiekvieno veiksmo turinį, o taip
pat pasveikinimai lenkų tautai.

Malonus ir nuoširdus teatro direk
torius kiek galėdamas stengėsi sve
čiams padėti, juos aprūpinti ir glo
boti.

Stovyklos klebonas sekmadienio 
pamaldoms bažnyčioje pakvietė mūsų 
chorą giedoti. Ir čia galingai bei iš
kilmingai skambėjo Tėve Mūsų, Ecce, 
Quomodo Moritur, Maria Mater Gra
tia ir Malda už Tėvynę.

Už šiuos vestuvių spektaklius 
daug kartų ir nuoširdžiai dėkojo sto
vyklos gyventojų vardu teatro di
rektorius, o už giesmes bažnyčioje 
stovyklos klebonas.

Be šio meninio bendradarbiavimo 
teatre ir bažnyčioje, Meno Mėgėjų 
grupės sportininkus vietos sporto va
dovai (pirmadienį V. 25.) pasikvietė 
sužaisti draugiškas krepšinio ir tin
klinio. rungtynes. Jos praėjo labai 
draugiškai.

Ta pačia išvykos proga Meųo Mė
gėjų kolektyvas atliko įdomią ekskur
siją į Kreųzbergą (10 km nuo Wild-

Dalis Koelno miesto su Katedra ir. Reino vingiu.

fleckeno), kur gražių kalvų aplinku
moje įrengta Kryžiaus Keliai (Kalva
rijos), panašiai kaip Lietuvoje Ž. Kal
varijoje arba Vilniuje. Tuo metu 
kaip tik vyko procesija su orkestru, 
giesmėmis bei pamokslais, atliekanti 
Kryžiaus Kelių — stacijų lankymą. 
Kalno papėdėje aplankyta graži ir 
labai sena bažnyčia, statyta 1090 me

Aukštas svečias Hanau stovykloje
Iki šiol Hanau tarptautinę DP sto

vyklą yra aplankiusi visa eilė aukštų 
USA pareigūnų ir apie DP gyvenimą 
iš šios stovyklos išsiveždavo daug 
mūsų gyvenimą vaizduojančios me
džiagos.

Š. m. gegužės 24 d. į šią stovyklą 
buvo atvykęs Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Prezidentas Mr. Basil O’ 
CONNOR. Jis gegužės mėn. dalyva
vo Raudon’ojo Kryžiaus tarptautinėje 
konferencijoje Paryžiuje ir, vykda
mas Italijon, aplankė vienintelę DP 
stovyklą Vokietijoje, būtent Hanau.

Aukštąjį svečią pasitiko iš Frank
furto atvykę USA armijos štabo vir
šininkas gen. Itn. C. R. Huebner, DP 
skyriaus viršininkas pulk. S. R. Mic- 
kelsen, įvairūs armijos bei UNRRA 
pareigūnai, lietuvių, latvių ir estų 
stovyklų vadovai, Amerikos spaudos 
atstovai ir išsirikiavusios skautų gre
tos.

Lietuvių salėje DP skyriaus vir
šininkas pulk. S. R. Mickelsen pri
statė aukštąjį svečią susirinkusiai vi
suomenei, o USA armijos štabo vir
šininkas gen. Itn. C. R. Hueber pa
sakė sveikinimo kalbą. Po to žodelį 
tarė ir Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Prezidentas Mr. Basil O’CONNOR. 
Savo trumpoje kalboje jis pareiškė, 
kad Amerikos vaikučiai taip pat mo
kosi, tik gal geresnėse sąlygose, kaip 
DP vaikai, kuriuos jis šiandien čia 
matąs Amerikos vaikučiai suprantą 
benamių vaikų vargą ir ilgesį savo 
tėvynės. Todėl jie DP mokiniams 
šia proga siunčią dovanėlių po mažą 
siuntinėlį. Amerikos Raudonasis Kry
žius padedąs visiems į vargą pateku

Hanau -Wiesbaden - Koeln ir atgal
KELIAUJAME ANT RĄ DIENĄ REINU

Gegužės 21 d. rytą 6 vai. beldimas 
į duris nutraukia musų nebaigtą 
poilsį. Tai mūsų paprašytas viešbu
čio patarnautojas mums duoda 
ženklą, jogjau laikas kelti. Nebesile- 
pinąme ir tuojau šokame iš lovų,,nes 
be 15 min. 7 vai. turime būti bažny
čioje, lietuviškose pamaldose. Per 
keliolika minučių apsitvarkome ir iš
skubame. Oras ūkanotas, drėgmės 
pilnas, bet nešalta^.

Priartėjame bažnyčią, kuri iš 
viršaus dvelkia senumu, apkerpėjusi. 
Jos vidus teikia malonų ir iškilmingą 
įspūdi. Erdvi Honnef bažnyčia prie 
Reino pripildyta lietuvių nuo Nemu
no. Darniai skamba lietuviškos gies
mės. Kažkas nepaprasta ir kartu 
graudu prisiminus, jog ši ekskursija 
tai nėra tiesiai iš tėvynės pakilusių,

tais, o kalno viršūnėje — milžiniški 
trys kryžiai su didingo nuokryžiuoto 
Kristaus ir didžiuliais dviejų latrų 
biustais.

Taip Wurzburgo Meno Mėgėjų 
grupė, sunaudojusi Sekminių šven
čių poilsio laiką, atliko didelį lietuvių 
in lenkų bendruomenių artinimo 
darbą. K. K.

Keliaudami Kuršių Neringa iš 
Juodkrantės pietų kryptimi, pasie
kiame du kaimus — Pervalką ir 
Preilą, kurie vienas nuo kito yra 6 
km atstume ir įsikūrė dėl tos pačios 
priežasties, kai ankščiau gyventos 
vietos buvo nušluotos nuo žemės pa
viršiaus — užpustytos, tariamai pa
gal milžinės Neringos pageidavimą, 
kąd neliktų nė žmonių pėdsakų.

P.e r v a 1 k o s kaime žvejai įsikū
rė 1836 metais, kąi buvo užpustytas 
Naglių kaimas. Jei (Senųjų. Naglių 
kaimo tragedija vyko 55 metus (nuo 
1673-1728 m) ir'.iš čia vietos gyvento
jai palengva galėjo išsikelti ir įsikur
dinti kitur, tai Naujųjų Naglių tra
gedija buvo staigesnė ir ši vietovė 
žiauriosios valdovės buvo skubesniu 
keliu sunaikinta, būtent,'per 10 metų 
(1836-1846 m.) Apie Naglių kaimų iš
nykimą vietos gyventojai mena daug 
pasakojimų. Anot jų, Pervalkos žve
jų kaimo vardas kilęs iš to, kad po 
paskutinės Naglių kaimo tragedijos 
žmonės, neturėdami arklių žvejų val
tims iš marių į jūras pervežti, turėjo 
patys jas vilkti skersai Užmarį ir dėl 
to daug vargo pernešti, kuris buvo ir 
dainose apdainuotas ir įvairiausiais 
pasakojimais apipintas. Šiam valčių 
vilkimo žygiui prisiminti jie ir nau
jai pasirinktą gyvenamąją vietą Per
valka pavadino, kad ainiai žinotų 
apie kadaise pergyventą senolių 
vargą.

Netoli nuo Pervalkos yra roman
tiška Negyvoji kopa, kur nematyti 
jokios augmenijos ir nuo čia prieš 
akis atsiskleidžia žavūs, gražūs ma
rių plotai.

Pervalkos kaimynas Preilos žvejų 
kaimas savo įsikūrimo istdriją taip 
pat veda nuo Naglių kaimo tragedi

siems ir ypač suprantąs benamių da
lią. Aukštasis svečias dėkojo už gra
žų jo sutikimą ir palinkėjo geresnės 
ateities DP mažiesiems.

. Ta proga jis pats asmeniškai įteikė 
dviem lietuvių, latvių ir estų vaiku
čiams dovanėlių siuntinukus. Liku
sieji jam išvykus buvo išdalinti pra
džios mokyklos ir gimnazijos moki
niams iki 6 klasės. *

Po to lietuvių stovyklos vadovas 
prof. dr. Gylys padarė visų tautybių 
vardu trumpą pranešimą, nušvies
damas tremtinių gyvenimo sąlygas, 
kurios priežastys privertė palikti 
savo kraštus ir išreiškė viltį, kad 
Amerikos demokratijos dėka pasau
lyje įsiviešpataus teisingumas ir su
grįš ramus gyvenimas visoms tau
toms, o tai įgalins ir mus, pabalti
jiečius, vėl sugrįžti prie Baltijos 
krantų, į nepriklausomas tėvynes. 
Taip pat pareiškė nuoširdžią padėką 
Amerikai ir jos Raudonajam Kry
žiui už tremtiniams teiktą pagalbą.

Čia pat mielajam svečiui btivo 
pademonstruotos meninės pajėgos. 
Estai pašoko tautinį šokį, latviai — 
pagrojo smuiku solo, o lietuviai pa
sirodė su mišriu choru, vadovaujamu 
muz. Br. Jonušo. Buvo padainuotos 
dvi lietuviškos dainos ir „Tesaugo 
Dievas Ameriką“ — angliškai. Visa 
tai svečiams paliko malonų įspūdį.

Išvykstant svečiui buvo įteikta 
dovanų: tautinė lėlė, medžio raižinių 
■lėkštė ir lietuviška tautinė juosta, 
kuria jis labai domėjosi. Rajone sve
čias dar valandėlę kalbėjosi su sto
vyklos mažaisiais, juos šio to klausi-

įspūdžių beieškančių turistų sambū
ris o tik praūžusio karo audros sve- 
timon šalin atblokštų ir dabar be
prasmingam. gyvenime bent šiokios 
tokios gyvenimo prasmės beieškančių 
žmonių būrelis. Tokios mintys slėgė 
ne vieną Sv. Sosto Delegato kan. F. 
Kapočiaus laikomų pamaldų metu ir 
jo pamokslo beklausant: kilo nuošir
dus maldavimai, j Aukščiausiąjį idant 
Jis kuo greičau mus grąžintų prie 
mūsų numylėto Nemuno.

Atskubėję prieš 8 vai. į laivą su
žinome, jog dėl tiršto rūko laivas 
negali numątytu laiku išplaukti. Jei 
kas žinotų, jog ' laivas kiek ilgėliau 
vietoje stovės, gal atsirastų smalsuolių 
persikelti antron Reino pusėn ir aplan
kyti ten besėdintį suakmenėjusį nar
sųjį Karolio Didžiojo karį riterį Ro

Gražioji Nemuno šalis
(33) PERVALKA — PREILA

nėjo, domėjosi įteiktomis dovanomis, 
gi foto reporteriai užfiksavo pačius 
gražiausius momentus.

Dėl laiko stokos svečias negalėjo 
plačiau susipažinti su DP gyvenimu 
ir darbu stovykloje, tačiau išvykda
mas jis išsivežė apie šią stovyklą ma
lonų įspūdį. Jurgis Janušaitis 

landą. Padavimas sako, jog jis pasta
tydinęs čia pilį. Kartą jis buvęs iš
vykęs į Šventąją žemę kariauti su 
arabais. Jo mylimoji Hildegundą, 
išgirdusi, matyti netikrą žinią, kad 
jos Rolandas kare žuvęs, įstojo j 
Nonnenwerth (Reino saloje) vienuo
lyną. Vėliau Rolandas grįžęs, bet 
sužinojęs, jog jau neteko savo myli
mosios Hildegundos, atsisėdęs at- 
krantėn ir įsmeigęs akis vienuolyno 
pusėn. Žiūrėjęs, žiūrėjęs ir iš nusi
minimo suakmenėjęs. Todėl esanti ir 
ta vietovė pavadinta jo varjiu — 
Rolandseck.

Apie 9 vai. rūkas prasisklaido ir 
mes išplaukiame Koelno link.

Negalima vien tik įspūdžiais so
tintis, reikia ir darbas dirbti — juk 
tam ir suvažiavimas. Studentai, 
moksleiviai pradeda vykdyti atskirai 
numatytas suvažiavimą programas, 
o adv. Vaitiekūnas sendraugiams ir 
svečiams skaito ilgą išsamų praneši
mą „Politiniai pasaulio horizontai“.

Beposėdžiaudami, diskutuodami, 
pranešimų beklausydami pralenkia
me Pareiny esančias žymesnias vie
toves. Jų paminėtinos: Koenig s - 
winter, kurią kaip labai pamėgtą 
vasarvietę 1930 m. aplankė trys mi
lijonai vasarotojų, Bad Go d e s - 
b e r g (23.000 gyv.), tikras sodų mies
tas su gražiomis vilomis, kurių vie
noje prieš praūžusį karą Anglijos 
premjeras Chemberlainas pynė tai- 
kos_gijas su nerimstančiu Hitleriu. O 
štąf jau ir B o n a (Bonn, 92.400 gyy.). 
Tai labai senas miestas, žinomas dar 
iš romėnų laikų Castra Bonen- 
s i a vardu, šis miestas yra išgarsė
jęs savo mokslo įstaigomis. Jame

„Initium semesfri" Freiburge
Gegužės 17 d. „Waldsee“ salėje 

Freiburge studijuojantieji estų latvių 
ir lietuvių studentai suruošė bendrą 
tradicinį „Initium semestri“. Daly
vaujant lenkų ukrainiečių studentų 
atstovams bei profesoriams ir vieti
nės UNRRA atstovams, visų trijų 
valstybių tautinėmis spalvomis bei 
jų paveikslais iš studentų gyvenimo 
išpuoštoje salėje atidarymo žodį tarė 
estų valdybos p-kas, pasveikindamas 
studentų vardu svečius ir linkėdamas

jos, iš kur bėgdami žvejai naujoje 
vietoje įsikūrė 1843 metais.

Keliaudami iš Pervalkos į Preilą 
pereiname vietovę, kur senovėje bu
vo, o dabar po smėliu palaidotas, 
Karvaičių bažnytkaimis, mūsų mok
slininko Liudviko Gedimino Rėzos 
(1776. I. 9 — 1840. VIII. 30) gimtinė. 
Šios vietovės tragediją jis aprašo ei
lėraštyje „Paskendęs kaimas“.

Karvaičiai buvo senai gyvenama 
vietovė, minima net 1509 metų raš
tuose. O kai kryžiuočių laikais že
maičiai vykdavo į pagalbą sembams, 
tai šis bažnytkaimis buvo jų susto
jimo ir poilsio vieta, iš kur pasireng
davo tolimesniam žygiui kovoje su 
priešų.

Preilos kaimas yra graži Ne
ringos vietovė. Netoli nuo čia yra 
taip vadinamas Bulvikio ragas, kuris 
išsikiša į marias ir turi aukštas kal
nus. Jo pašonėje yra didysis elnių 
raistas — rezervatas. Šie puošnieji 
Neringos gyvuliai turi labaupatogiais 
gyvenimo sąlygas ir dauguma jų čia 
gyvena ištisus metus. Tik maža dalis 
jų keliauninkų padaro ekskursijas ir 
į kitas Neringos vietas, padarydami 
džiaugsmo vasarotojams ir su jais 
padraugaudami.

Viešėdami Pervalkos ir Preilos 
kaimų žvejų tarpe, mes pastebėjome, 
kad jų būdas išsiskiria iš kitų kai
mynystėje gyvenančių žmonių tarpo, 
ir senolių pergyventa tragedija pali
ko savo antspaudą. Mus nepapra
stai žavėjo jų nuoširdumas, kuris vi
suomet buvo ir yra ryškus tų žmonių 
tarpe, kurie patys yra pergyvenę di
delius vargus, nelaimes.

Iš Preilos mes vykome toliau į 
Nidą.

nemaža lietuvių studijuodavo seniau, 
taip pat studijuoja ir dabar.

Pagaliau apie 12 vai. mūsų kelio
nės tikslas pasiektas, laivas nulei
džia inkarą K o e 1 n o uoste (770.000 
gyv.). Savo didumu tai ketvirtas 
miestas Vokietijoje. Prancūziškai jis 
vadinamas Cologne. Koelno mies
tas Reino dalomas per pusę, bet kai-
rėje pusėje jis yra labiau išsiplėtęs. 
Koelnas — buvęs išbujojęs Vokietijos 
pramonės ir prekybos miestas, gulįs 
44,7 m. aukščiau jūros paviršiaus. Per 
praūžusį kąrą jis žiauriai nukentėjo.
Iš sugriautų kvartalų kyšo bokštai 
bažnyčių, kurių Koelne labai gausu 
ir kurios, nors bombų ir paliestos, 
tebestovi savo pilnoj išorės didybėj 
Daugelis bažnyčių yra šimtmečių se
numo. Štai Santa maria in 
Capitolio bažnyčia popiežiaus 
Leono IX pasventint'a 1049 metais, 
Šv. Cecilijos bažnyčia savo se
nesnėmis dalimis siekia dešimtą 
šimtmetį, Šv. Pantaleono baž
nyčia pašventinta net 980 metais, 0 
13 šimtmetyje buvo perstatyta. To 
paties senumo yra dar visa eilė įvai
riais šventųjų vardais pavadintų baž
nyčių, kurių čia visų nė neišminėsi. 
Tik praeiti tylomis negalima pro 
Koelno pasididžiavimą — gotiškojo 
stilias Katedra (Dom zu Koeln). Ją 
jau buvo suplanavęs statyti senos ro
maniškos katedros vietoje Engelber- '' 
tas Šventasis, o to plano realizavimo 
ėmėsi tiktai 1247 metais Konradas 
von Hohstaden. Pamatinio akmens 
padėjimas įvykdytas 1248 m. rug
pjūčio 14 d. Statyba tęsėsi kelis šimt
mečius. 1447 m. pietinės pusės bokš
tas buvo jau tiek aukštai išvestas,, 
kad buvo galima įkelti varpus, kurių 
didysis svėrė 125 dvigubus centnerius. 
Vėliau statyba sustojo, ir tik 15 
šimtmečio gale pradėta vėl visu tem
pu dirbti. Vėliau kilęs< karas su 
prancūzais darbus sustabdė. Grėsė 
net vienos neužbaigtos dalies griuvi
mas, kol 1823 m., vadovaujant staty
bos inspektoriui Ahlert, pradėta re
stauracijos darbai. Statybos ir vi
daus įrengimo bei puošimo darbai, 
keičiantis tų darbų vykdytojams, 
dar tęsėsi dešimtmečiui, kol tik 
1887 m. birželio 30 d. ji tapo atida-

. (Nukelta į 6 pusi.) 

visiems jaunatviškoje nuotaikoje pra
leisti ši vakarą. Sugiedojus ,;Gau- 
deamus“, estų pianistas paskambino 
pianinu, latvaitė padeklamavo lat
viškai apie tėviškės ilgesį, o mū
siškių stud, grupė tautiniuose rū
buose gyvai pašoko keletą tautinių 
šokių, kurie publikai labai patiko. 
Po to sekė užkandžiai ' su vynu ir 
alučiu, šokiais, žaidimais bei daino
mis ligi vėlyvos nakties.

stud. Br. Zumeri*
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Lenkijos sienos
Neišsprendžiama problema. — Uždanga prasiskleidžia. — Atmestas kom

promisas. — „Mikolaičikas praras tik kai kurių simpatijas.“

Anoji Lenkija siekė sukurti są
junginę valstybę su Lietuva, Gudija 
ir Ukraina. Iš trijų bandymų tik Že
ligovskio avantiūra pavyko. Bulak 
— Bulakovičius išvytas iš Minsko, 
Petliura turėjo palikti Kijevą. Tuo 
metu rastas kompromisinis sprendi
mas,-^ kuris buvo remiamas jėga, bet 
ne teise. Sąjunginės valstybės mintis 
buvo galop palaidota, bet liko atvira 
Sienų žaizda. Trečdalis svetimų že
mių, trečdalis svetimų gyventojų, 
kurių ir didžiausiomis pastangomis 
nepavyko suvirškinti. Sienų ginčas, 
atvira žaizda liko iki antrojo pasau
linio karo. Toji žaizda liko atvira ir 
ji nūdienę Lenkiją nuvedė j kitą 
kraštutinumą-

Sovietai ir III reichas 1939. VIII. 
23 d. slapta sutartimi užsimojo ap
karpyti Lenkiją. Antrojo pasaulinio 
karo pradžioje šis susitarimas įgy
vendinamas, Lenkija nustoja 179.000 
km2 — 40°/o buvusių žemių. Išdavas 
Sovietų agresijos, kuri padaryta su 
buvusiu priešu — Vokietija, Potsda
mo konferencijoje stengiamasi su
švelninti. Jai pasibaigus paskelbia
mas komunikatas skamba: „Trijų ga
lybių galvos sutarė, kad Lenkijos ga
lutinė vakarinė siena eis į vakarus 
Swuenemuendes, Oderiu žemyn ligi 
Neissės, o ja ligi Čekoslovakijos. So
vietų neužimti Rytprūsiai atiteks 
lenkams“. Pagal šį sutarimą Lenkija 
gauna 101.000 km* sritį, anksčiau pri
klausiusią Vokietijai. Lenkijos teri
torija po šio karo sumažėjo nuo 
388.000 k«2 ligi 310.000 km2. Bet ir 
ši sritis, sienos sukelia daugelį ginčų, 
kurie dar nebaigti.

Lenkijos vakarinių sienų anglo
saksai dabar nepripažįsta. JAV už
sienio reikalų ministeris gen. George 
Marshallis dažnai argumentavo, ko
dėl amerikiečiai negali pripažinti 
Lenkijai vakarinių sričių, kurios jai 
duotos mainais už rytines, atiteku
sias Sovietams. Prieškarinė Vokieti
ja tose žemėje pasigamino ketvirta
dalį maisto gaminių, kurių netekusi 
dabartiniu metu negalės išsiversti be 
užjūrio paramos. Todėl Pomeranijos 
klausimas užlaužiamas.

Prie Lenkijos prijungtose žemėse 
1939 m. buvo 8,2 mil. gyventojų, ku
rių 6,7 mil. vokiečių, 1,5 mil. lenkų. 
1946 m. lapkričio mėn. matome prie
šingų vaizdų. Ten gyveno tik 5,1 mil., 
kurių 4,4 mil. lenkų, ir 0,7 mil. vo
kiečių. Apie 3 mil. vokiečių ištremta. 
Iš Lenkijos nemaža dalis rytinių sri
čių pabėgėlių, buvusių emigrantų, 
(apie 3,3 mil.) perkelta į vakarines 
sritis. Vien iš sovietinės Lietuvos 
persikėlė Lenkijon oficialiais duome
nimis 350.432 gyventojai, iš Gudijos 
-—390.513 ir Ukrainos — 390.513. Len
kų tremtinių repatrijavimas ypač 
'svarbus, nes jų laukia įkurdinimas 
nedirbamose žemėse ir neveikiančiose 

įmonėse. Šiais metais numatoma į 
vakarines sritis perkelti naujakuriais 
575.000 gyventojų.

Rytinių stričių lenkai įteikė JT 
pilnačiai platų memorandumą reika
laudami, kad rytinės sritys būtų Len
kijai grąžintos. Ten vėl liečiamas 
Vilniaus klausimas senąja 'prasme. 
Reikia manyti, kad po šio karo len
kai, reikalaudami rytinių sričių,, bus 
nuolaidesni, vadovalisis teisingumu ir 
teisėtumu, sprendžiant problemas, 
kaip pvz. Vilniaus.

Jan Ciechanowski, Londono lenkų 
vyriausybės buvęs ambasadorius 
Washingtone, „Lemaine dans le mon- 
de“ š. m. gegužės mėn. 17 d. numeryje 
dėsto apie pirmąsias diskusijas, Len
kijos sienų klausimu. Tat įvyko Mas
kvoje, 1943 m. spalių mėn. viduryje. 
Pasitarime dalyvavo W. Churchillis, 
J. Stalinas, užsienio reikalų ministe
rial, o lenkų Mikolaičikas, Romeris 
ir Grabskis.

Mikolaičikas, kuris vadovavo len
kų delegacijai, pradžioje siūlėsi glau
džiai bendradarbiauti su sovietais 
imtinai iki karinės santarvės sudary
mo, Rytų sienų klausimo tačiau jis 
nepalietė. Tuomet Stalinas ultima
tyviai pareikalavo pripažinti Curzono 
liniją. W. Churchillis Stalino reika
lavimą '.parėmė, nes „Rusija karo 
metu labai nukentėjo, o Lenkijai bū
siančios priskirtos Rytprūsių ir Sile
zijos sritys. Šis pareiškimas dėl va
karinių sienų labai primena George 
Marshallio pareiškimą, padarytą taip 
pat Maskvoje neseniai, tik prieš mė
nesį. Mikolaičikas spyrėsi, nes jis ne
sąs niekeno įgaliotas daryti valsty
bės sienų pakeitimus. Jis taria: „Jei 
aš priimčiau man pateiktą siūlymą, 
pagrįstai būtų priekaištaujama, kad 
politikai „prekiauja tėvynės žemė
mis,- dėl kurių kariai aukojasi ir 
kraują lieja“.

Tuo metu įsiterpia Molotovas pri
mindamas, kad Teherano konferen
cijoje Rooseveltas pripažinęs 'Curzo
no liniją, kuri yra patenkinantis 
sprendimas lenkams ir sovietams, Ši 
siena esanti nustatyta trijų didžiųjų 
pasitarime. „Man susidarė įspūdis, 
kad Mikolaičikas nėra painformuo
tas apie JAV nusistatymą“. Kai Chur
chillis padarė mostą ir su Stalinu pa
siūlė vakaruose pravesti lenkų sieną 
Oderiu, pastarasis prabilo: „Sietinas

Rašo Ged. Galvanauskas
ir Rytprūsių dalis su Karaliaučiumi 
bus prijungta prie sovietų“.

Kitame posėdyje W. Churchill 
siūlo sienų klausimą palikti Lublino 
vyriausybei su Sovietais susitarti ir 
galutinai jį aptarti taikos konferen
cijoje. Stalinas šį siūlymą atmeta. 
Po jo seka kiti britiĮ kompromisiniai 
siūlymai, tačiau pasekmės tos pačios. 
Visi klausimai sutarti, bet rytų sienos 
reikalas iš vietos nejuda. Mikolaiči
kas, ir -labiausiai spaudžiamas, nuo
laidų nedaro. Pagaliau W. Churchil
lis pradėjo grasyti, kad jis Žemuo
siuose rūmuose paskelbsiąs, jog D. 
Britanija pritarianti Maskvos reika
lavimams. O toliau: „Jei pripažinsite 
Cūrzono liniją, sovietai nesiįdomaus 
išlaisvinimo komitetu“. Šiais žodžiais 
norėjo jis pasakyti, kad nesikiš į 
Lenkijos vidaus reikalus. Juk pada
rius nuolaidų, tik kai kurių lenkų 
simpatijos Mikolaičikas prarasiąs, 
bet nemaža naujų įgysiąs.

Mikolaičikas klausia: „Ar pada
rius šias nuolaidas apkarpytos Len
kijos nepriklausomybė bus gerbia
ma?“ Churchillis patikino, jog D. 
Britanija ir JAV yra tiesiog sudo
mintos šio krašto likimu ir darbais, 
kad jos nepriklausomybė būtų nelie
čiama.

Gen. M. Clarkas, buvęs JAV pa
jėgų Austrijoje vadu, per Kolumbijos 
radiją New Yorke neseniai pareiškė, 
kad Rusijos atžvilgiu būtų pritaiky
ta „griežta ir apsprendžianti“ poli
tika.

Pasak jo, Sovietų Sąjunga paver
čianti niekais visas kitų sąjungininkų 
pastangas, mėginant Austriją atsta
tyti nepriklausoma valstybe.

Nežiūrint pakartotų protestų ru
sai ne tik užėmę Austrijos pramonę 
ir maisto produktus, bet taip pat 
užvaldę ir Dunojų, patį gyvybingiau
sią tautos objektą. (AP)

Herbert Hooveris paskutiniu metu 
kaltina Rusiją dėl trukdymo ir delsi
mo atstatyti pasaulį. Jis siūlo suda
ryti separatines taikos sutartis su 
Vokietija ir Japonija, jeigu tik Ru
sija nepakeis savo kurso.

Jo siūlymas sudaryti atskirą tai-

Deryboms Ir toliau likus nesėk
mingoms, liūtas pradeda siausti. 
„Ginčas dėl lenkų sienų sudarys pa
vojų Europos taikai, Rusai užpuls 
jūsų šalį ir išnaikins gyventojus“. 
Mikolaičikas atkirto, kad abiem at
vejais Lenkija to paties netenkanti. 
Jei, Molotovo žodžiams tikėti, trys 
galybės sutarė apkarpyti Lenkiją, ko
dėl reikalauja jos parašo.

Tolimesni Churchillio kompromi
sai nedavė jokių vaisių. Lenkų dele
gacija nesutiko pasirašyti sutarties, 
kuria atsisakytų bet kurių žemių. 
Tuomet jis pridūrė, kad kalbėjosi su 
Lublino komitetu, kuris yra pasiry
žęs daryti neribotas nuolaidas.

Tuo keliu ir buvo 'nueita į Cur- 
zono sieną. Iš Lublino ir londoniškės 
vyriausybės buvo sukurta nauja vy
riausybė. Ji sutiko su Curzono lini
ja. Gyventojai iškraustyti ir įkur
dinti vakarinėse srityse. .

Naujakurys stato trobą, kuriasi, 
tačiau jam neaišku, kur siekia jo val
džia: iki trobos slenksčio ar prie Vla
divostoko.

S. m. sausio 19 d. įvyko rinkimai 
ir tautos atsiklausimas dėl vakarinių 
sienų. „Rinkimus“ laimėjo vyriausy
binis sąrašas, o tauta pasisakė' už va
karines sienas. W. Churchillis pasi-

Įžymiųjų amerikiečių pasisakymai
SEPARATINES TAIKOS SUTARTYS SU VOKIETIJA IR JAPONIJA

ką su Vokietija siejamas su būsimos 
konferencijos Londone nepasiseki
mu. Pasiųstame memorandume kon
greso atstovui John Taber, Appro
priation Committee pirmininkui, jis 
rašo: „ ■ _

„Paskelbta, kad Amerikos politi
ka ginanti Vakarų civilizacijos sie
nas. Svarbiausios sienos esančios Vo- 
Tdetijoje ir Japonijoje. Jei jos bus pra
rastos, tada visa Europa ir Azija, bus

Tai ne blokas
Pragos radijo pranešipiu, Čekoslo

vakijos sostinėje einą paruošiamieji 
darbai draugiškumo sutartims tarp 
Čekoslovakijos, Bulgarijos ir Rumu
nijos pasirašyti. Tos sutartys numa
tomos sudaryti jau veikiančių su
tarčių su Lenkija ir Jugoslavija dva
sioje, numatant sykiu ir automatišką 
karinę ir kitokią pagalbą užpuolimo 

rodė buvęs menku aiškiaregiu. Ml 
kolaičiko užsispyrimas dėl rytiniu 
sienų turėjo dalinio pagrindo. Kraš
tas, kuris po šio karo daugiausia nu- , 
kentėjo, atsidūrė ant bedugnės krašto

Anksčiau kovojęs už rytines že
mes, dabar savame krašte izoliuotas 
Jis sukaustytas, kaip ir pati Lenkija

W. Churchillio patikinimas, kad 
D. Britanija ir JAV sudomintos Len
kijos buitimi ir išsaugos jos nepri
klausomybę, liko tuščias. Nėra aiš- " 
kių Lenkijos sienų, nėra ir savaimin
gos Lenkijos, kuri gyveno mickevi- 
čine misijos mintimi atlikti uždavinį 
Rytų Europoje.

Istorinė nelemtis pasikartojo. 1772, ■ 
1793 m. padalinimas, padarytas Ka
trės II ir. Fridriko II, įvykdytas 1939 
m. Molotovo ir V. Ribbentropo. Pas
tarasis atnešė dar didesnių skriaudų, 
nes palaidojo 8 mil., nors jie ir ne 
visi lenkai. Anuomet kraštas buvo 
padalytas, nūnai su visomis ginčyja- 
momis sienomis atiteko Maskvai.

Šios tragiškos užuomazgos spren
dimą pąteiks ateitis. Aišku, kad yisa 
tai yra tik laikinis reiškinys, kuris 
lenkų tautai pateikia didelę sąskaitą. . 
Praeitis sako, kad lenkai greičiau 
pasiryžę mirti, kaip tvarkyti gyveni
mišką klausimą. ' Ši vakarietiškos 
kultūros tauta parodė nepaprastą 
užsispyrimą ir neatlaidumą kovoje 
prieš vokiečius. Gal Juozas de Meai- 
stre teisus tardamas: „jei lenkų po
lėkius pakasi po tvirtovės pamatais, 
ji išlėks y padanges“. Lenkai ryžosi 
antrojo pasaulinio karo avantiūrai, 
— ir griuvo Vokietija. Ar ji nebus 
viena rimtų priežasčių išsprogdinti 
dar vienai tvirtovei?

prarasta. Rusija vis tebevaro ab- 
strukciją prieš kiekvieną pastangą, ■ 
kuri mėgina atstatyti .gamybą. Ji 
jau savo spaudoje išreiškia, jog JAV 
dėl pagalbos priemonių neteksianti 
.kraujo. Mes nelauksime ilgiau. Ru
sija dėl to nepradės karo.“

Savo memorandume Hooveris nu-*’" 
mato 750 milijonų" dolerių paskolą 
Vokietijos, Japonijos ir Korėjos pa
ramos programai įvykdyti. (UP) 

atveju. Ta proga Pragos radijas ne
pamiršo pastebėti, kad jau sudaryto
mis ir ruošiamomis sutartimis ne
siekiama sukurti Rytų bloko.., 

• Kinijos komunistų daliniai, kad ir 
puolami karo lėktuvų, traukia pir
myn, nors aukų turi daug. (AP)

Žiobriai eina... Trumpas pasakymas — 
tik du žodžiai, dvi garsinės atmainos, o kiek 
čia įspūdžių ir išgyvenimų! Visi kūno pajau
timai bematant sukelti ant kojų. Kuris čia jų 
pirmesnis ir kuris stipriau pasireiškia, tiesiog 
neįmanoma išskirti.

Pirmiausia, tur būt, matom vandenį — 
sraunią, galingą laisvos Lietuvos upę. Ten 
vikriai nardo perlamutris juodaakis dvylais 
pelekais žiobrys. Džiugiai girdim ir savo sro
vės verpetingą, gurgėjimą ir sugautos žuvies 
sprudiį teškinimąsi. Nekantriai, virpėdami 
Stveriam savo auką ir liečiam rankomis šaltą, 
Slidų, veržliai stangrų kūną.

Viskas dabar užmiršta. Jokios pasaulio 
pagundos šią akimirką daugiau nebegzistuoja. 
Vienintelė mintis, didžiausias valios sukaupi
mas, kad tik neišsprūstų.

Ir jeigu staiga piktas likimo pasityčioji
mas, vaje kokia nelaimė, koks skauduš nusi
vylimas. Priblokšti, smarkiai sukrėsti, kruvi
na širdim palydim laisvai nuplaukiančią žuvį. 
Valandėlę lyg tyčiojasi dar ji — neskuba ir 
paerzindama vilpšena savo uodega. Rodos, 
šoktumėm į vandenį su viskuo, kaip esam, ir 
plauktumėm įkandin jos, kol pasivytumėm, 
kaip vienintelę prarastą laimę ir negrąžinamą 
savo džiaugsmą.

Nerimas ir erzlus susikrimtimas iš tiesų 
nepaliaudamas kankina. Nuolat žvalgomės ir 
stebim savo kaimyną ar draugą. Aiškiai ma
tom, kad jam sekasi: tik traukia ir bruka sau 
l krepšį. Piktu pavydu drasko žvilgsniai, ap
maudas kremta — nepasisekimas dar dide
snis, nes praradom savitvardą ir būtiną šiame 
meistriškame sporte jautrumą.

Bet jeigu priešingai, ir vieta žuvinga pasi
taikė ir pagauti sekasi — koks neapsakomas

J. Švaistas

Žiobriai eina
džiaugsmas, pasididžiavimas ir kokios turi
ningos nepastebimai bėgančios sekundės. Va
landų nebeliko. Nei nuovargio nei alkio nebe
jaučiam. Nėra kada nei nuobodžiauti nei savo 
sumuštinius išsivynioti.

Netrukus ir mūsų krepšys sunkus, malo
niai šlapias. Visur pagauna savotišką puvie- 
nos kvapą. Ir rankos, ir drabužiai, ir pats 
vanduo smarkiai „dvokia“ žuvim. Bet niekas 
dabar taip nesako. .Maloniai uostomas tas spe
cifiškas žuvies pasireiškimas.

Bematant gražesnėj pakrūmėj ar aikštelėj, 
tos, pat upės žaviam slėny, užkuriamas laužas. 
Linksmai pleška sausi šakaliai. Ugnies liep
snos šiltai, jaukiai blaškosi. Tiršti dūmai 
sklaistosi pažeme. Bet jie dabar nei aitrūs 
nei kartūs ir taip pat nedvokia. Nosim mielai 
uostom kaip kvapiausią bažnyčios smilkalą. 
Akys, nors paraudusios nuo graužimo, perš- 
čiamai drėgnos ir nuolat bemirksinčios, bet 
mes nejaučiam ir užsimiršę kenčiam.

Atsidėję spirginam žuvį. Ji švariai išdo- 
rota ir tinkamai paruošta kepimui: pasūdyta 
ir išilgai persmeigta mediniais smeigtukais. 
Gyvai spraksi laužo liepsnoj druska ir magin
dama kvepia čirškinama žuvis. Pritūpę, su di
deliu atsargumu vartaliojam ją pagaikščiu. 
Sodriai renkasi burnoj seilė, ir visi ragavimo 
padargai nekantriai erzinami.

Pagaliau ragaujam. Ragaujam atsargiai, po 
truputį, garsiai pasigardžiuodami. Dedam J 
burną kaip ypatingą skanėstą. Iš karto mė
ginam tik gryną, be jokių priedėlių ir prie
maišų. Ta mėsa sultinga, šilta, netgi karšta. 
Ji švelniai, saldžiai tirpsta gomuryje. Ji kve
pia sviltom, oru, pušų sakais ir visaiš plačių 
laisvųjų malonumais.

Ragavimas pasibaigė. Viskas puiku: skonis 
nustatytas, ruošiamasi pačiai puota. Čia bū

tinas gaivinąs skystimas. Žuvis visada plau
kia. Plaukia ji gyva, laisvai gyvendama, plau
kia ir užtroškusi, skanėstu tapusi. Tuojau 
ištraukiama iš vandens stambi bonka. Gėri
mas šaltas ir skaidrus, kaip paversmio prasi
veržimas, tuo pat metu kaitrus ir liepsnomis 
srūva kraujuje. Čia pat atsiranda dar citrina, 
gelsvas šviežias dobilienos sviestas ir kvapi 
grynų rugių duona.

Puota ilgokai užtrunka: nebėr kur skubėti 
ir kuo besirūpinti. Jau temsta. Likusi upėj 
žuvis seniai susitvarkė nakties poilsiui. Dabar 
tik anksti rytą sužvilgės ji vėl perlamutriniais 
savo žvynais. Ligi ryto daug laiko, bet jis prie 
to laužo nyksta nematomai, nejučiomis. Nėra 
kada snūstelti nei ilgėliau numigti. Pagaliau 
nesvarbu dabar tas nuolatinjs, nuobodus mie
gas. Tik džiaugiamasi sieloj, kad nors viena', 
tokia žavi naktis likosi nepramiegota.

Lauke kaskart daugiau temsta. Dingsta 
tolesnio regėjimo plotai ir visi daiktai. Išvir
šinių įspūdžių ratas visai susiaurėja. Viskas 
susitelkia nedideliam apskritime, čia pat, prie 
svajingai nuteikiančio laužo. Apskritimas 
tampa siauroku simpatingu kampeliu. Jis, 
kaip storu mūru, tirštos tamsos nuo likusio 
pasaulio atitvertas. Bet kiek erdvės viršuje. 
Ten platus neparėpiamas dangus. Nuostabiai 
jis dabar įspūdingas, gyvas ir patraukliai įvai
rus. Vaiskiai plevena, mirkčioja žvaigždės, 
ramiai spinksi planetos. Kai kurios jų — Va
karinė, Jupiteris — taip gerai pažįstamos, ma
tomos. Sieloje jauku, gera. Ji jaučia netarpinį. 
kontaktą su dangumi. Ji pradeda atsigauti, 
gyventi. Išplaukia joje gražiausi praeities mo
mentai. Mielai pasipasakojam čia pat pusiau 
gulinčiam draugui apie savo menkučius, bet 
tokius, rodos, būdingus, reikšmingus išgyveni
mus. Visai kitoje šviesoje suspindi daugelis 
išblaškytų mūsų pažįstamų bičiulių. Visi jie 
dabar tokie meilūs, simpatingi. Jei kas ir 
blogo yra atsitikę, rodos, tik mes patys dėl to 
buvome kalti. Taip norėtųsi bent vieną .jų 

čia pat išvysti, draugiškai apkabinti, karštai 
bučiuoti ir atsiprašyti už viską.

Jautriai, ilgesingai prisimenam dabar ir 
pirmąją savo meilę. Kokia ji graži, nekal
ta... Dangaus palaimą pajuntame sieloj. Šir
dyje gaivu, malonu... Ir ta mūsų mylimoji^ 
kokia ji tobula, trokštama ir nepasiekiama 
kaip kilniausias idealas.

Ne vien tik praeitis gaivina ten mus. Gra
žiau nušvinta ir ateitis. Daug gimsta naujų 
sumanymų, svajonių. Aiškiau praregim kai 
kuriuos painumus. Pasakojimų ir šnekos be 
galo. , .

Kai žiobriai eina, įdomūs, rasoti, lengva 
migla apsisupę rytai, džiugūs saulėti gaiviam 
vandeny vidudieniai, bet visų gražiausios ir 
maloniausios naktys prie mistiško naktigonių 
laužo ir visų pojūčių veikslaus pasireiškimo.

Žiobriai eina... Visai nedaug" tų žodžių. 
Bet koks gausus kupinas grožio, išgyvenimų 
turinys. Čia ištisa įdomiausia poema, čia tūk- - 
stanties ir vienos nakties pasakų pasaka. Čia 
tikrybė neatsiejamai jungiasi su geru padažu 
fantazijos, čia romantika ir gryniausias rea
lizmas su komercija.

Tuo metų smarkiai pagyvėja restoranai. 
Ant jų stalų atsiranda pikantiškiausias valgis. 
Apsilaižydami telkiasi visokį lepūnai, gurma
nai. Apsilanko ir profanai, kitų sugestijuoja- 
mi ir smalsumo kurstomi. Nuolat kofidencia- , 
liai skleidžiama paskutinė sensacija: „Jau 
žiobriai pasirodė1.“ Dažnas neišmanėlis abe
jingai žiopteli: „Na tai kas?“ Čia jis bema
tant aštriai išprausiamas: „Tu nežinai dar, ką 
tai reiškia jurbarkiškiai žiobriai? Iš tikrųjų 
statinėj gimęs ir pro volės skylę penėtas! 
Kaukazišką šašliką valgai?“ — „Ragavau...“ 
— „Na kaip?“ — „Puiku!“ — „A žiobriai, bro- 
lel tu mano, nė su kuo nepalyginami! Čia 
kažkas dangiška, tikrai nežemiška. Tik pa
manyk: šviežiai pagauti ir grynoj ugny iš- 
čirškinti“. „Skubėkim, nes galim nebegauti. 
Kaip mat juos išgraibsto“.

i .
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Europa nuo karo dar vis negali 
atsigauti. Tačiau nedidelė Vakarų 
Europos valstybė Belgija yrą, lai
minga šalis nes ji pirmoji visais at
žvilgiais pakilo, staiga sustiprėjo, ir 
šiandien ją galima laikyti klestinčio 
ūkio šalimi Europoje. Ir iš tikrųjų, 
kai kas ją vadina Vakarų Europos 
prekių namais, nes prekybos įmonių 
languose galima matyti visų reika
lingų prekių: nuo skrybėlės iki batų, 
nuo duonos iki brangių delikatesų, 
nuo baldų iki prabanginių patogu
mams reikmenų. Bet svarbiausia, 
kad tos prekės ne tik parodomos, 
bet ir laisvai parduodamos. Žvilg
terėkime, kas tai per kraštas yra.

Belgijos vardas gimė 1830 m., kai 
šis kraštas atsiskyrė nuo Olandijos, 
pagal Cezario tvirtinimą, prisiminti 
belgų tautai, kadaise tuose plotuose 
gyvenusiai. Sis nedidelis kraštas guli 
tarp Vokietijos, Prancūzijos ir Ang
lijos. Plotas žymiai mažesnis už 
Lietuvą, tačiau gyventojų turi tris 
kartus daugiau — per 8 mil. žmonių. 
Vienam kv. km tenka apie 270 gy
ventojų. Tai tirščiausiai gyvenama 
Europos dalis. Gyventojai yra valo
nai ir flamanai, kurie tarp savęs ne 
taip jau taikingai sugyvena. Valonai 
yra romanų kalbos ir kultūros žmo
nės gi flamanai daugiau olandiškos 
kilmės. Gyventojai profesijomis pa-

Zacharenko pripažįsta 
lietuviu trėmimą

Kaip perduoda Dena, Rytprūsių 
srities civilinės valdžios viršininkas 
gen. Zacharenko pareiškęs, kad Ryt
prūsių kolonizavimas naujais gyven
tojais darąs pažangą. Jau koloni
zuota apie 500.000 asmenų, kurie iš 
dalies esą lietuviai, kolonizavimu 
nubausti už priešinimąsi valdžiai dėl 
jų krašto inkorporacijos į Sovietų 
Sąjungą, iš dalies žemdirbiai iš So
vietų Sąjungos, daugiausia iš karo 
nuteriotos Minsko srities. Rytprū
siuose jau esą suorganizuota 50 sov- 
chozų su 283.400 ha žemės ir įsteigta 
190 kolchozų. Apie tokį gen. Zacha
renko pareiškimą informuoja pran
cūzų licencijuotas berlyniškis lai
kraštis „Kurier“.

Kad ten steigiami sovchozai ir 
kolchozai, kad Rytprūsiai masiškai 
kolonizuojami, tatai jau nebe nau
jiena. Kitas ‘tačiau klausimas, kiek 
tiesos, kad šiais kolonistąis būtų lie
tuviai, besipriešiną sovietiniam reži
mui. Tokiems žmonėms jau nebe nuo 
šiandien skiriami kiti, jau iš seno 
tam renkalūi žinomi kraštai. Faktas 
betgi lieka faktu, jog lietuviai iš 
savo krašto ir dabar dar tremiami, 
kaip pastebi ir pats gen. Zacharenko.

Belgijos ūkis klesti
. „ D. S. S.

siskirsto taip: pramonė, įskaitant ir 
kalnų pramonę — 41% prekyba 
— 21%, žemės ūkis — 17% ir įvai
rūs verslai 13%. Kadangi pusė visų 
gyventojų verčiasi pramone, tai Bel
giją tenka laikyti labiausiai pramo
ningu Europos kraštu. Pirmiausia 
iškasamosios akmens anglies kiekis 
ir pagaminamojo geležies kiekis yra 
nepaprastai dideli. Prieš karą vidu
tiniškai iškasdavo apie 30 milijonų 
t akmens anglies per metus, per tą 
patį laiką plieno ir geležies žaliavos 
pagamindavo apie 8 milijonus t, 
maždaug pusiau plieno ir geležies. 
Aukštos kokybės stiklas taip pat ga
minamas Belgijoje. Išugdyta odos, 
taip pat tekstilės, linų, trikotažo, au
dinių pramonė. Nors karo metu pra
monės įmonės savo veiklą buvo su
siaurinusios, bet dabar visos gamy
bos šakos jau siekia 90% prieškari
nės gamybos. Ypatingą pažangą 
tenka pažymėti tekstilės srityje, nes 
šiuo metu Belgija gamina 130% 
prieškarinio kiekio.

Transporto it susisiekimo srityje 
Belgija stovi pirmoje vietoje Euro
poje: geležinekellų tinklas labai, tan
kus, keliai labai gerai pastatyti. 
1938 m. krašte buvo 224.000 auto
mobilių, iš kurių 146.000 keleiviniai. 
Vienas automobilis teko 37 gyven
tojams. Gerai įtaisyti vidaus van
dens keliai. 1600 km ilgio kanalų, 
kurių žymiausias yra Alberto kana
las, jungiąs Maas ir Seldės upes. Ant
verpeno uostas po Londono ir Ham
burgo buvo didžiausias jūrų uostas 
Europoje. . Hamburgu! karo metu 
smarkiai nukentėjus, šis uostas gali 
tapti pirmuoju. Belgijos prekybos 
laivynas prieš karą buvo 400.000 t 
talpos.

Svarbiausios Belgijos eksporto 
prekės yra: geležis, plienas, akmens 
anglis, brangakmeniai, vilna ir au
diniai. Importuoja medį, j vus, med
vilnę, vilną. Svarbiausi prekybos

„Prieš metus, 1946 m. gegužės 20 
d., rašo New York Herald, Tribune 
vedamajame, perspausdintame iš The 
New York times, 795 išlikę asmens 
po Hitlerio eros, — protestantai, žy-. 
dai ir katalikai, — iš Displaced Per
sons stovyklų Vokietijoje atvyko į 
New York uostą. Linksmi ir nepasi- 
tikį jie stebėjo muitinės pareigūnus, 
kaip šie tikrino jų mažą nuosavybę, 
keletą dienų praleido gerbūvio priė
mimo centruose, kurie rėmė jų emi
graciją, prisijungė prie savo draugų 
ar įsiterpę į Naująjį jPasiulį. Praėju
siais metais apie 12.000 DP, atsto
vaują apie 20 tautybių, pasiskirstė 
156 srityse — miestuose, miesteliuose, 
kaimuose — 35 kitose Valstybėse.

Tam mažam skaičiui laisvės sta

partneriai yra Prancūzija, Anglija, 
Olandija, normaliais laikais ir Vo
kietija. Lietuva taip pat turėjo su 
Belgija gyvus prekybos ryšius, ir jie 
turėjo visas sąlygas plėstis. Metinė 
abipusė prekių apyvarta sukosi apie 
16 milijonų litų.

Žemės ūkiui maža telieka žemės, 
todėl apsėjami plotai nedideli. Ta
čiau čia gaunami derliai dėl gero 
ūkininkavimo ir racionalaus tręši
mo yra aukščiausi pasaulyje. Vo
kietijos derliai yra 25% mažesni, 
Prancūzijos derliai siekia 50% Bel
gijos derlių, kitų kraštų derliai stovi 
dar žemiau. Gyvulių ūkis taip pat 
stovėjo aukštai: melžiamų karvių 
normaliai būdavo apie 1 milijonas 
vienetų, tiek kat kiaulių, ketvirtis 
milijono arklių. Pagrindinis valiu
tos vienetas yra Belgų frankas, tu-- 
rįs 100 centimų. Prieš karą Belgų 
frankas su USA doleriu turėjo san
tykį: 30 frankų lygu 1 doleriui, da
bar jų valiuta yra trečdaliu nu
mušta, ir vienas USA doleris dabar 
kainuoja 43,8 Belgų frankų. Valiu
ta dabar yra tvirta ir pastovi.

Malonu konstatuoti darnų trijų 
mažų Vakarų Europos - valstybių 
benradarbiavimą visose srityse — 
Belgijos, Olandijos ir Luksemburgo. 
Šios valstybės grynai ūkiniais sume
timais eina į ūkinę sąjungą, o ūkinė 
vienybė sujungia kraštus ir politiš
kai. Dar 1943 m. Belgijos ir Olan
dijos vyriausybės Londone sudarė 
sutartį dėl valiutos, 1944 m. susitarė 
dėl muitų unijos, o 1946 m. pava
sarį pasirašė ir prekybos sutartį. 
Svarbiausias istorinis įvykis yra tai 
muitų unijos įgyvendinimas, prak
tiškai įvykdomas dar 1947 metų bū
vyje. Europos muitų unijos idėja jau 
du šimtmečiai, kaip gyva, bet prak
tikoje iki šiol dar nieko nepadaryta. 
Linkime, kad Belgijos ir Olandijos 
pradėtas žygis sėkmingai plėstus! 
Europoje.
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Benamių likimo belaukiant
tula dar šviečia. Bet 834.000 gydy
tojų, atvokatų, artistų, intelektualų, 
prekybininkų, ž. ū darbininkų, esan
čių dar DP stovyklose, vis dar tam
sus tikėjimas žmogaus padorumu. 
Jie tikrai gali klausti, kuogi jie 
kalti? Ar už tai, kad jų daugumas 
-— apie 80% yra krikščionys (lenkai 
latviai, estai, lietuviai, jugoslavai) ir 
kad jie atliko karo metu Vokietijoje 
vergų darbą o dabar bijosi savo 
naujos tėvynės vyriausybės? Ar, 
kaip pabaltijiečiai, neturi nė vieno 
krašto, kurį pavadintų savu? Ar kad 
įvairių Europos kraštų žydai, kurie 
negali visai turėti vilties patekti į 
Palestiną ir tikėti, kad jie gali pasi
kliauti pasaulio sąžine?

Mūsų imigracijos kvotos per ke

Tenka ypatingai pabrėžti greitą 
Belgijos ūkio atkutimą. Dar prieš 
pusmetį gerai egzistavusi juodoji 
rinka, ypač maisto produktų rinka, 
šiandien baigia išnykti. Pinigų kie
kis apyvartoje susiaurintas, valiuta 
stabilizuota, prekių kainos normalios, 
valstybės biudžetas subalansuojamas, 
kiek galima nuspaudžiant išlaidas. 
Užsienio prekybos politika buvo taip 
vedama, kad prekės iš viso pasaulio 
plaukė į Belgiją. Prekių pasiūloms 
didėjant, darbininkų reikalavimas 
kelti atlyginimus nebuvo žymus, to 
pasėkoje prekių kainos ėmė kristi. 
Dėl pinigų apyvartoje sumažėjimo 
pabrango pinigai, ir belgų kapitalai 
iš užsienių ėmė plaukti į tėvynę. 
Nors 1946 m. eksportas buvo žymiai 
mažesnis už importą, bet mokamasis 
balansas buvo geras, nes kraštas ga
vo pajamų pagal sutartis su užsie
niais: už patarnavimus karinėje sri
tyje, pajamos iš Skolinimo ir Nuo
moj imo įstatymo taikymo ir kt.

Baigiant tenka pažymėti, kad tas 
ūkiškai pavyzdingai susitvarkęs 
kraštas tikrai užsitarnavo garbę būti 
pavyzdžiu kitiems Europos kraš
tams. Belgų tauta ramiai, šaltai ir 
pozityviai ėmėsi darbo. Šios tautos 
vadai paėmė teisingą ūkinio atstaty
mo kelią: valiutos stabilizavimas, 
prekių gamyba, biudžeto pusiausvy
ra, kainų ir atlyginimų stabilizavi
mas esant tvirtai krašto perkamajai 
galiai. Socialiniai santykiai nėra 
aštrūs, darbininkų uždarbiai aukšti 
pragyvenimo standartas geras. Poli
tinių partijų veikla normali. Tai lyg 
išimtis iš kitų kraštų, kur aršios po
litinių partijų kovos trukdo kraštų 
konsolidaciją pagal principą: dau
giau politikos — mažiau duonos. 
Šiose pokario bangose, tenka spėti, 
tam tikras lietuvių skaičius irgi apsi
gyvens Belgijoje. Žinoma darbo jie 
ten negaus, bet dirbdami fizinį darbą, 
pragyvens ne blogiau, kaip ir bet 
kuriame kitame krašte,- išskiriant 
kraštus, turinčius dar aukštesnį pra
gyvenimo lygį.

letą metų liko neužpildytos. Jei tos 
kvotos nuo 1940 m. iki 1946 m., pa
vyzdžiui, būtų buvusios pilnai išnau
dotos, tai į Amerika būtų atvykę 
1.076.733 emigrantai. Iš tikrųjų mes 
gavome tik 161.971, o 914.762 kvota 
nebuvo išnaudota.

Prezidentas ir kai kurie kongres- 
manai numato, jog iškilsiąs ekstra 
įstatymas, kuris nieku būdu nepa
keis esamo imigracijos -įstatymo, bet 
kuris duos pasauliui pavyzdį. To
kio įstatymo projektas — Stratton, 
MII 400.000 DP įsileisti per 4 metus 
ir įves bei Javits, numatąs tuojau 
įsileisti karo meto našlaičius iki 
14 metų amžiaus — guli jau prieš 
kongresą. Paprastas žmoniškasis pa
dorumas verčia mus tuojau veikti.“

Iš tremties spaudos
„Žiburių“ Nr. 21 (80) vedamajame 

straipsnyje „Kultūros ir labdaros rei
kalais“ J. Grinius, apibūdinęs L. R. 
Kryžiaus veikloje pasitaikiusius ne
atidumus, dėl ko dažnai ir pagalbos 
reikalingieji pamirštami, plačiau pa
nagrinėja L. T. Bendruomenės vado
vybės veiklos trūkumus bei nepla- 
ningumus. Esą daug švietimo ir kul
tūros sričių, kurios kenčia dėl Švie
timo Valdybos reikalingos atidos sto
kos. Palietęs, be kita ko, mokomų
jų priemonių neparūpinimą, nenor
malią padėti dramos bei" operos ak
torių kolektyvuose, tolia rašo:

„O- kur vaizduojamasis menas? 
Ar T. Bendruomenė susirūpino dai
lės parodas organizuoti sistemingai? 
Ar padarė ką, kad dailininkų ge-. 
resnieji darbai būtų apsaugoti lietu
vių tautai? Ar tie geresnieji kūriniai 
(paveikslai, reljefai, statulos, pasta
tų projektai), kurie mūsų dailininkų 
buvo sukurti sunkiose tremties ap
linkybėse, yra bent nufotografuoti ir 
tos fotografijos sutelktos j vieną 
vietą?“

Dail. Košuba ir Vijeikis jau yra 
išplaukę už vandenyno, jų darbai bus 
atitekę svetimiesiems. Ar neatsitik
sią tas pats ir su mūsų žymaus dail. 
A. Galdiko kūriniais, nes jis jau irgi 
ruošiasi išvažiuoti Paryžiun. Turėtų 
būti, esą, imamasi priemonių plačiu 
mastu visų dailininkų darbams ap
saugoti, nes „T. Bendruomenės cen
tro, kuriam yra patikėti mūsų kultū
riniai reikalai, yra pareiga padaryti 
visa, kad tie nuostoliai būtų kuo ma
žiausi.

Autorius labai suabejoja, ar T 
Bendruomenės centro žmonės tatai 
supras ir imsis tvarkyti apleistas kul
tūros sritis. O gal jie pasišausią tvar
kyti asmeniškais sumetimais kieno 
nors įkalbėti tas sritis, kurios ir be 
jų pagalbos gerai tvarkomos, kaip 
tai nesenai atsitikę su tremtinių 
spauda. Visai teisingai J. Grinius pa
stebi, jog T. Bendruomenės vadovau
jantiems žmonėms netinka pataikauti 
pavienių asmenų užgaidoms. Apie 
tai štai kas rašoma:

„Kad to gali siekti vienas kitas 
pavyduolis, suprantame. Bet kuo vi
si dabartiniai laikraščiai nusikalto 
Bendruomenės vadovams? Ar kėsi- 
nimusi sugriauti kitų dirbamą spau
dos darbą jie mano pakelti savo au
toritetą, ar patarnauti visuomenei, ar 
patarnauti vieno kito žurnalisto am
bicijai? Ar, norėdami visą spaudą 
paversti oficiozine, minėti vadovai 
galvojo demokratiškai? Laimė, kad 
šitos monopolinės intencijos nelabai 
patiko amerikiečių pareigūnams, ki
taip jau mūsų spauda būtų pasukta 
rikiuojama kryptimi...“

Baigdamas J. Grinius pataria 
Bendruomenės vadovams' susirūpinti 
tomis kultūros sritimis, kurios trem
tyje dar tebėra apleistos ir pačios 
prašosi tvarkomos. K. Galminas

Būreliais, jaukiom kompanijom traukia 
Smaguriai į restoranus. Kviečiasi bičiulis bi
čiulį ir pas save į namus. Visur šventiškai, 
nuotaikingai pagerbiamos žiobrių šermenys ir 
savotiškai atžymimas jų sezonas.

Žiobriai eina tik dukart metuose — pava
sarį ir rudenį. Pulkų pulkai tuomet jų bru
kasi, plėšosi prieš vandenį. Meškerioja juos 
mėgėjai, sportiškai, žvejai verslininkai gaudo 
masėmis, tinklais. Visi skuba. Praleistas mo
mentas nebegrąžinamas. Kitais metų laikais 
žiobrys rečiau tepagaunamas. Todėl jis sen
sacingas ir jautrus, kaip biržos kurso svyra
vimas.

Reikšmingas dalykas nepražiopsoti žiobrį 
restorane ar žuvų prekyvietėj, bet kur kas 
įdomiau pačiam pasigauti, pasigaminti ir čia 
pat bičiulio draugystėj prasmingai suvartoti.

Tokių jausmų ir įspūdžių nekantriai spir
ginamas, sumanė Albinas Tamošaitis pašne
kinti savo bendradarbi Joną Rutkūną.

— Gal patrauktumėm žiobrių šeštadienį 
popiet? Netrukus baigsis ir šis sezonas. Pa
vasario metas taip ir nuėjo šuniui ant uode
gos. Et tas karas ir visas okupacijos prakei- 

' kimas... i Šiokių tokių riebalų, kumpio ar 
kiaušinių pamėgintumėm dar pamedžioti...

Abudu buvo aistringi žvejojimo sporto mė
gėjai ir abu tarnavo tam pačiam Žemės ir 
Ūkio Ministerijos departamente.

Rutkūnas bematant apsidžiaugė, ilgesingai 
pasižiūrėjo į savo draugą ir staiga skausmin
gai užnėrė ranką ant kaklo, tarytum tuo pat 
momentu didžiausia sopulį ten pajutęs.. Jo 
veidą veikiai iškreipė grasi išraiška.

— Bet kad tie dažni naktiniai bombarda
vimai ir kitos velniavos ...

— Kokios čia tau ypatingos velniavos?
— Nagi kad ir tie bjauriausi garlaivių kra

tymai. Rodos, tie vokiečiai kitokio darbo nė 
nebeturėtų, kaip tik visur tykoti ir grobti mu
lų žmones.

— Dėl to nenusimk, Jonai. Jie gudrūs, bet 
Ir mes ne pėsti. Kam mums plaukti ligi Kau

no prieplaukos? Juk galima iššokti Lampė
džiuose ar Šilely, o paskum laukais, daržais 
ir — namuose.

— Kai tu taip šneki, gal reikės pagal
voti ... i

— Gerai: tu galvok, bet kartu ir ruoškis! 
. Tamošaitis buvo drąsus, ryžtingas ir di

desnio valingumo. Jis vis dėlto paveikė, savo 
draugą.

Šeštadienis pasitaikė giedras ir malonus. 
Viskas tuo tarpu sekėsi. Laimingai nuplaukė 
žiobrių karalystėn.

Be didelio vargo' išinuomojo dvi valteles. 
Inkarais nustatė jas tinkamesnėj vietoj ir ėmė 
darbuotis ypatingais graibstukais. Nors pa
vakarė jau buvo, tačiau žiobrių tam kartui 
pasigavo užtenkamai. Didžiąją žvejybą sva
jingai atidėjo sekmadienio rytui..

Nespėjo dar- ankstyvos rudens sutemos 
tirštai nugulti, o laužas jau linksmai liepsnojo 
ir apsčiai žadėjo dirginančių malonumų.

Skubiai buvo darojama ir ruošiama žuvis. 
Kažkodėl neįprastas toks keistas nervingu
mas ir nuovargis buvo jaučiamas. Tolydžio 
šmėkčio’o, kad kažkoks nelabasis abuojai per
sekioja, tyko ir visą tą neramų skubotumą su
kelia. Kartais tarytum pasigirsdavo artėjan
tis bombonešių burbimas. Vyrai staiga nutil
davo ik- neramiai suklusdavo. Veikiai jie įsiti
kindavo, kad čia tik budrios pasąmonės krūp
čiojimai, kad įprastinio bombonešių praskri- 
dimo meto artėjimas. Juk paskiausiai beveik 
kas vakarą šiurpiai sukrėsdavo sirenos ir ties 
galvomis per žado .netekusį miestą baugiai 
pradundėdavo mirties paukščiai. Kasdien 
siaubingai lūžo, artėjo rytų frontas, kas va
karą burbė' tie paukščiai.

Tamošaitis neištūrėjo ir paklausė:
— Kaip tu manai, Jonai: ar lauksim žu-~ 

vies, ar tuojau išmesim po burnelę?
— Aš griežtai nusistatęs, nieko nelaukda

mas tuojau išmesti ir užkąsti namų atsinešti
nio. Man labai neramu, kažkoks nujautimas 
slegia. Visai neberūpi nei tie žiobriai nei lau

žas. Greičiau baikim ir, užpilę laužą, nešdin- 
kimės kurs nors į paupio trobą. ,

— A kas ten? Tu manai, kad saugiau? 
Jeigu ir atskristų, tai geriausiai lauke. Lau
kas tai ne miestas ar kokia gyvenvietė.

— Bet, mat, tas laužas ir pats Nemunas, 
kaip koks žaltys, baisiai patamsy žvilga. O 
šitie nekrikštai visada traukia paupiais. Pato
giausia, mat, orientuotis..

— Niekis, brolau! Kreips jie dėmesį į mu
du? Juk kas mes mes jiems ten iš aukštybių? 
Tik maži taškeliai, menki vabalėliai. Kam 
gadinti dar pustoninę bombą, jei užtektų mažo 
spragtuko. v,

— Vis dėlto, kaip sakoma, atsargumas gė
dos nedaro. Kas gi gali žinoti, ką jie pama
nys? O gal jiems pasirodys, kad čia didelė 
kariuomenė išsidėsčiusi. Naktį visaip pasitai
ko. Juk girdėjai, kaip ten prie Vilkaviškio 
sudraskė kieme ūkininką, grįžtantį iš tvarto 
su žibintuvu, arba Rugelių vienkiemy ištaškė 
visą vestuvių jaunimą, bešokantį sode langų 
šviesoje.

—, Et, jei paisytum žmogus čia visokių 
bauginimų, tai tikrai, kaip zuikis, turėtum 
šokti stačia galva į vandenį ir bematant nusi
skandinti. Negi mes dabar čia viską mesim 
ir bėgsim, neparagavę savo pagautos ir gra
žiai pasišnekant iškeptos žuvies.

Ilgai laukti neteko. Iš tikrųjų rytų padan
gėj pasigirdo duslus burbimas. Garsai artėjo. 
Čia jie Valandėlėmis pradingdavo, čia vėl 
smarkiau iškildavo. Bičiuliai sukluso. Rut
kūnas nieko nelaukęs' ėmė gniaužti laužą, ap
klodamas žaliom lapuotom iš anksto pareng- 
tom šakom.

— Ką darai?
Jis nieko neatsakė, tik šnirpštavo ir krank

sėjo. Tuo tarpu dundėjimas garsiai sklido vi
sa padange. Oras aplinkui šiurpulingai vir
pėjo aidėdamas. Rutkūnas apgraibomis nu
sitvėrė savo krepšį, dar kai ką ir skubiai 
bloškė.

—Aš bėgu, o tu — kaip sau nori..,

— Palauk! Nebūk zuikis!
Liepsnos liežuviai piktai šnypšdami prasi

veržė pro skystesnius šakų tarpus ir vaiduo
kliškai nušvietė susikuprinusį tolstantį siluetą. 
Tamošaitis gailiai' pasižiūrėjo, valandėlę apsi
mąstė, staiga pakilo ir taip pat pradėjo bėgti, 
besivydamas savo bičiulį.

Gal apie porą šimtų metrų juodu buvo nu
tolę. Nespėjo nė atsigręžti, tuojau pasigirdo 
žviegus staugimas, smarkiai artėjąs prie že
mės. Draugai sukrito ir netekę dvasios prisi
plojo šaltoje dirvoje. Staiga burnt —trara, 
rakšt! Feierverkiškai ištiško žarijos, nuode- • 
guliu kemekliai. Draugų nugaromis, pakau
šiais nudardėjo grumstai ir siūbtelėjo smul
kios žemės tiršta banga.

Netrukus mirties tylėjimu viskas sustingo, 
Tik plerpė lėktuvai, toldami į vakarus.

Sverduliuodami, apkvaišę pakilo draugai. 
Niekas jų veidų išraiškos nematė, tačiau leng
va įsivaizduoti, kokie jie baisūs, mirštamai iš
balę atrodė.

Lėtu žingsniu, koja už kojos, tylėdami slin
ko atgaj į tą vietą, kur tiek daug malonumų 
buvb tikėtasi. Nelemtos bombos pataikyta į 
patį laužą. Apsišvietė kišenine baterine lem
pute. Tiktai klaiki gili duobė ir šiurpios są
vartos. Nieko, ničnieko neberado, ką buvo pa
siėmę iš namų ir ką paliko nubėgdami. Din
go visi žvejojimo prietaisai ir pagauta žuvis.

— Matai, ar aš tau nesakiau-.. — dre
bančiu balsu, barškindamas dantimis pratarė 
Rutkūnas.

— Dabar tai tikrai reikės susirasti kokią 
pastogę paupy... — nuolaidžiai atsiliepė Ta
mošaitis.

Sekmadienį pirmuoju garlaiviu išplaukė 
draugai. Liūdni, nešnekūs pargrįžo jie į na
mus.

Esti gražių, džiugių momentų, kai žiobriai 
eina, bet pasitaiko ir ši' 
bo išgyvenimų.
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Jonas Kmitas
(55 m. literatūros darbo ir 50 m. kunigystės sukakčiai paminėti)

(Pradžia praėjusiame Nr.)

KULTŪRINIS GYVENIMAS
Sukilkite visi į saulės šventę.

ra-

pa-

jus

Pasaulio kultūros naujienos

■

Jei džiaugiamasi, kai suvažiuoja 
lietuviai miškininkai, . agronomai, 
darbininkai ir amatininkai, koks pa
sididžiavimas užlieja krūtinę, kai 
gauni žinią, kad suskrenda lyg saka
lai į būrį ir mūsų „patys didieji— 
patys galingieji“, atseit, rašytojai 
tremtiniai. Nėra čia kas ir burna 
aušinti: dvasinė kultūra ir buvo ir 
bus pati reprezentatyvioji kiekvie
nos tautos jėga ir stiprybė. Jei ne 
mūsų pamėgimas ir kūrimas vadina
mosios liaudies kūrybos, jei ne mūsų 
tėvų ištikimybė savo gimtajam žo
džiui ir tradicijos, — mes būtumėm 
neišėję sveiki ir iš baudžiavos. Mes 
šiandie benamiai, tačiau kultūros 
srityje ne kampininkai. Mūsų už
nugaris — 400 metų savojo rašto. Tai 
didelis atspirties taškas, nors šių die
nų pasaulyje ir viskas juda beigi ne
pastovu. z

Posakyje „raštu atkovojome Lie
tuvos nepriklausomybę“ yra daug 
teisybės. Ta, aksiomai tolygi, tei
sybė galioja ir šiandie. Jei rimties 
valandą ar prieš didelį žygį įgimta 
atsiklausti sąžinės balso, tai jis 
šytojui tremtiniui yra toks:

„Iškeltas į budėjimą esi! Tai 
Silik šviesoj“ (Vydūnas);

„Dirbkite vertenybiu, ar kas 
girs ar peiks. Dėl idėjų nedarykite 
kompromisų“ (Vaižgantas).

Ne atostogų, bet rikiuotės esame 
atšaukti į Vakarus. Anapus geleži
nės uždangos pasiliko ne tik gimtoji 
žemė, bet ir broliai su grandinėmis 
ant rankų ir užčiauptomis burnomis. 
Įsibrovėlis ardo kiekvieną darbo 
sritį. Iš profesijos gretų išplėsta šie 
kolegos: Juozas Keliuotis, Jonas 
Vytautas Narbutas, Kazys Boruta, 
Jakubėnas ir Lukauskaitė. Vedama 
aštri akcija prieš K. Inčiūrą, J. 
Gręiciūną, A. Miškinį ir kt. P. Cvirka 
veltui burnos nelodė, po jo puolimo 
ateis... NKVD. Nieko negi dėti apie 
E. Matuzevičių ir D. Pumputį. Ne
jau būtų žuvę karo veiksmų sūkury? 
Tylu apie Stutthofo kankinį B. 
Sruogą. Paviršium tenardo „Maed- 
chen fuer alles“ L. Janušytė' ir S. 
Čiurlionienė, be to, S. Neries žodžiais, 
„nežinomos kilmės ir rasės abejoti
nas" Churginas ir K. Vairas (nusi- 
vairavęs iki Kauno komjaunimo va- 

' dų portretininko verslo). Jei „Ty
liojo Dono“ autorius (šolochov) iši
mama iš apyvartos, tai ko" stebėtis, 
jei ir tie LTSR kūrėjai, kurie lyg 
muselės dar laikosi generalinės li
nijos“, laike paklydę neberanda nei 
tautinės formos nei socialistino tu
rinio. Pažįstant VKP(b) teoriją ir 
praktiką, galima spėti, kad šansų il
gesniam pagyvenimui teturi, be P. 
Cvirkos, A. Venclovos, K. Korsako 
ir J. Marcinkevičiaus — Vincas Pu
tinas — Mykolaitis, T. Tilvytis ir

— Gegužės gale birželio pradžioj 
Paryžiuje gastroliuoja Milano „Sca- 
la“ su geriatisįais savo dainininkais, 
Manno Wulf-Ferrari diriguojama. 
Programoje Verdi „Trubadūras" ir 
„Falstaffas“, o taip pat Dopizetti ir 
Rossini operos.

— Prancūzijos miestas Beaune, 
Burgundijos vynų sostinė, savo ga
miniams dar daugiau išgarsinti pa
kvietė būti „prancūzų vynų ambasa
doriais“ visą eilę garsenybių, jų tarpe 
daug rašytojų: Duhamelj Dorgelėsą, 
Farrėre’ą, Benoit ir kt. Nesunku 
įspėti, kad beveik visi kviestieji ti
tulą su džiaugsmu priėmė. Mūsų li
teratūros šulams tenka tik apgaile
stauti, kad tokių gražių papročių ne
buvo savo laiku Lietuvoje. — Pran
cūzų vynamš palaiminti pakviestas 

. New Yorko arkivyskupas!
— Kaip apie savotišką kurjozą, 

pranešama apie faktą, kad Genujos 
policija "buvo uždraudusi Flaubert’o 
romanų „Madame Bovary“ ir „Sa- 
lammbo“ platinimą. Italų valdžia, 
susidrovėjusi savo policijos veiksmų, 
paskubėjo draudimą atšaukti.

— Po prancūzų kilimų parodos 
Freiburge (Breisgau) dabar įvyko 
meninės prancūzų keramikos paroda 
Baden-Badene, kuri pademonstravo 
tos pritaikomojo meno šakos žydėji
mą Prancūzijoje, Mažosios plastikos 
ir meniškų koklių srityje prancūzų 
menininkai priartėja prie senovės ki
nų keramikų, kurie laikomi nepasie
kiamais. to meno meisteriais.

— Floridoje, sulaukusi 76 metų 
amžiaus, mirė žinoma Amerikos dai- 

RAŠO J. CICĖNAS -

Vienuolis — Žukauskas. Tai bus-lyg 
eksponatai iš LTSR zoologijos sodo.

Kam tie rašytojai, jei iš viso lie
tuviška knyga yra „nacionalistinė 
buržuazinio banditinio elemento iš
pera“ (žodžiai nugirsti iš Vilniaus 
radijo). Akivaizdaus liudininko pa
sakojimu, iš Vilniaus bibliotekų, 
knygynų ir skaityklų vien į Grigiškių 
popieriaus fabriką iki 1946 m. per
vežta 100 sunkvežimių knygų. Vėl 
kaip juodašimčio caro laikais aidi 
šauksmas: „Šalin raštingus!“

Istorija mokytoja ir ji šit ką 
mums diktuoja:

Prieš 400 metų“iš Mažosios Lietu
vos atėjo šviesa į Didžiąją Lietuvą, 
o šiandie ta gyvybės srovė turi spin
dėti iš Mažosios Europos į ... Di
džiąją (ploto atžvilgių) Europą, kuri 
per Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
geografų malonę gavo geležinės už
dangos vardą, buvo atskirta nuo savo 
motinos — Vakarų. Ak, lyg Martyno 
Mažvydo laikais, didelės ir atsakin
gos pareigos patikėta lietuviui in
telektualui. Tautos kultūra — šitai 
vienatinė mūsų gėrybė, šitai gimtų 
namelių žiburėlis, su kuriuo, totali
tarinės nakties tamsybių gaubiami, 
einame per kapinynais ir griuvėsiais 
nušašusį Europos žemyną, einame 
apspiaudyto žmogaus veido nuvalyti. 
Iš kentėjimų už ne savo kaltes ir iš 
sopulio dėl ant kryžiaus prikaltos 
Tėvynės kyla liettivio rašytojo trem
tinio kūryba. Šį mūsų rašto moty
vą pastebės ateity kiekvienas litera
tūros istorikas.

Šįmetinis rašytojų tremtinių su
važiavimas yra istorinės svarbos:
1. vyksta 400-aisiais rašto metais ir
2. jo nutarimai turės būti gairė- 
ateinantiesiems amžiams. Būsimos 
kartos tars, ar mes pajėgėm suprasti 
laiko dvasią ir ar sugebėjom tęsėti 
uždavinius, kuriuos angoje į penktąjį 
mūsų rašytinės kūrybos amžių pa
diktavo tautos interesai.

Man dedas, geriausia paminklą 
rašytojai pasistatydins įsteigdami ar 
bent duodami iniciatyvą Kultūros 
Fondui. Kaip nusikaltėlis sugrįžta į 
nusikaltimo vietą, taip ir aš pargrįžtu 
prie jau kartą minėto reikalo. Sako, 
atkepti blynai nėra skanūs. Tačiau 
čia kalbama ne apie blynus, o apie 
mūsų tautos ir valstybės garbę. Iš 
Kultūros Fondo plauks visokeriopa 
nauda. Pargrįždami tėvynėn jf ve
šimės ne kaip atsitiktinį radinį, bet 
kaip rūpesčių dėl savo kultūros atei
ties ir besąlyginio tuo reikalu triūso 
vaisių.

Kur lėšos? Kur Centrinė? Gali 
kilti visa eilė abejojimų. Dėl lėšų 
galime bandyti šit ką: tiesiog ar per 
kitas institucijas paskelbtina Kultū
ros Fondo reikalams piniginė rinklia
va ar kultūros paskola. Viskas juk 

nininkė Luiza Homer. >Ji debiutavo 
1898 m., yra buvusi Caruso partnerė 
ir priklausė prie mėgstamiausių pa
saulio operos artisčių.

— Miss Margaret Truman, Jung
tinių Valstybių prezidento duktė, ne
seniai pradėjusi dainuoti radijofone, 

•dabar debiutavo kaip koncertų dai
nininkė. Ji išvyksta į didesnę kon
certinę kelionę Jungtinių Valstybių 
vakarinėj daly.

— Greta Garbo po ilgos pertrau
kos vėl pasirodys Amerikos ekranuo
se. Ji vaidins linksmoj komedijoj. 
Norėdama gyventi^ ramybėje, „die
viškoji Garbo“ buvo nusipirkusi Hol- 
lywoode vilą ir savo sodą apmūrijusi 
keturių metrų aukščio siena. Tačiau 
ji turėjo parduoti šavo vilą, nes jos 
kaimynas pasirodė esąs pasaulinis 
šokimo su kartim čepionas ...

— Pulitzerio premiją Amerikoje 
už žymiausią reportažą gavo dabar
tinis „New York Times“ teatro kri
tikas, buvęs to laikraščio Maskvos 
korespondentas Brock Atkinson už 
reportažą apie Sovietų Sąjungą 1946 
metais. Pulitzerio romano premiją 
gavo Robert Penn Warren už knygą 
„Alį the kings men“. Teatro premija 
už 1946 metus nebuvo paskirta.

— Žinomas vokiečių artistas Wer
ner Krauss Stuttgarte specialios na
cių veiklai tirti komisijos pripažintas 
nebendradarbiavęs su naciais, nors 
jis buvo hitlerinio „kultūros senato“ 
ir teatro bei filmų rūmų narys. Anti
semitiškame filme „Jud Sūss“ jis 
buvo vaidinęs keturias žydų roles.

Literatas

pradedama iš maža. Te sau Kultū
ros Fondas per šiuos metus ir ne
daug nuveiks, bet mūsų rambėjan- 
čios ir mažiausio pasipriešinimo kėliu 
eiti bandančios visuomenės dalį pri
vers susimastyti ir prisiminti, kad 
ne viena duona žmogus yra sotus. 
Vos pasėję nenorėkime jau derliaus 
šventę ulipti. Romėnų patarlė sako, 
kad lašas akmenį suaižo ne jėga, bet 
nuolatiniu lašėjimu.

Be kita ko, Kultūros Fondui pra
dėjus darbą, leidėjai ir spaustuvių 
savininkai turėtų palengvintą gyve
nimą. Fondas derintų ir gerintų 
knygos būklę, visų pirma apsaugotų 
visuomenę nuo „dublikatų" (pvz. 
„Pavasario Balsąi“ pasirodė Wuerz- 
burge ir Meerbecke) ir nuo grafoma
nų (nors jie ir „Tulpėmis“ būtų ap
sikaišę).

Amerikoje yra paplitę vadina
mieji „knygų klubai“, pvz., „Kas 
mėnuo po knygą“ (900.000 narių), li
teratūros brolija“ (milijonas narių), 
„Knyga už dolerį“ ir t. t. Ir Ameri
koje ir Kanadoje tokie klubai yra 
sutelkę 3.500.000 žmonių. Sakysime, 
klubo „Kas mėnuo po knygą“ nariai 
nemoka jokio nario mokesčio, jie 
teįsipareigoja per metus nusipirkti 
4 knygas (už dvi apmokėtas gauna 
vieną dovanai). „Pradedantiesiems 
skaitytojams“ klubai yra labai rei
kalingu Panaši knygos organizacijos 
priemonė praverstų ir mums.

Kultūros Fondas perimtų mūsų 
„vidaus“ ir „užsienių“ kultūros rei
kalus. Iš „vidaus“ pirmo būtinumo 
reikalų paminėtina kad ir prozos bei 
poezijos antologijų skubus parūpini-

Kun. Dr. Kaz. Urbonavičius

Į Ameriką kun. K. Urbonavičius 
atvyko 1905 m. vasario mėn. Kiek 
pabuvojęs Baltimorėje ir apie New 
Yorką, nuvyko į Pensylvaniją ir ten 
gavo Shamokino parapijoje klebono 
vietą. Vykdamas t Ameriką, svajojo 
susitaupyti kiek pinigo ir vykti į 
Šveicariją studijų/ Tačiau, atvykus 
į „Dėdės Šamo“ šalį, šios svajonės 
taip ir liko svajonėmis. 1910 m. kun. 
Urbonavičius atsikėlė į Naująją Ang
liją klebonu Lowelly, Brocktone, 
Bostone ir Norwoode. Klebono dar
bas ne visur buvo lengvas, ypač buvo 
sunku Brocktone, kur reikėjo statyti 
naują bažnyčią.

Be gausaus parapijinio darbo, 
kun. K. Urbonavičius palaispsniūi 
įsitraukė į literatūrinį, tautinį ir 
visuomeninį darbą. Kuriantis ne
priklausomai Lietuvai, jis dirbo Tau
tos Taryboje ir Tautos Fonde. Šiuo 
metu jis dalyvauja Kunigų Vieny
bėje, Katalikų Federacijoje, Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Sąjungoje 
ir kitose Amerikos lietuvių kata
likiškose organizacijose. 1930 m. jį 
ištiko skaudi nelaimė: po operacijos 
užsikrėtus kraujui reikėjo nupiauti 
koją. Jausdamas nebegalėsiąs eiti 
klebono pareigų, 1931 metų vasarą 
pasitraukė iš klebono vietos Nor
woode ir vėl įsikūrė gyventi Bostone. 
Vasaras jis praleidžia lietuvių kole
gijoje Marijanopolyje, kur ilsis, rašo 
ir skaito. Kurį laiką Marijanopolio 
kolegijoje dėstė lietuvių literatūrą. 
Už * nuopelnus lietuviškajai spaudai 
1940 m. Vytauto Didžiojo Universi
teto Teologijos Filosofijos fakultetas 
jam suteikė garbės daktaro laipsnį.

Kun. Dr. K.- Urbonavičius yra 
plačiai pasireiškęs poezijoje, publi
cistikoje ir beletristikoje. Vienas 
stambokas jo eilėraščių rinkinys 
Jono Kmito Eilės yra išspaus
dintas. Apie 10.000 eilučių eilėraščių 
jis turi dar neišspausdinęs. Jas išlei
dus, .susidarytų daugiau kaip 300 psl. 
eilėraščių rinkinys. Apie kun. Dr. K. 
Urbonavičiaus eilėraščius jau mū
sų minėtas A. Vaičiulaitis taip rašo: 
„Ligi šiolei viena jo mėgiamiausių 
sričių pasiliko eilėraštis, į kurį jis 
daugiau žiūri kaip į visuomeninės 
prievolės atlikimą ir patarnavimą. 
Todėl į savo eiles jis sudeda nemaža 
einamųjų ir proginių temų. Jis, tur 
būt, niekados nemanė rašyti iš Olim
po aukštybės. Tokia tai yra bendra

mas. Antologijų pasigenda kiekvie
nas kultūros darbą dirbantis. Lie
tuvoje bepig buvo apsieiti be anto
logijų, nes buvo bibliotekos, galėjai 
kiekvieną valandą nueiti ir pasinau
doti. Poezijos antologijos reikalas 
išsprendžiamas labai lengvai. Per- 
spausdintina „Vainikai“ . (abi dalys), 
— ir K- Binkio, kaip pirmojo „Vai
nikų“ redaktoriaus, mirties penkme
tis būtų pagerbtas ir sau naudos pa
sisemta. Mūsų „užsienių“ politika 
šaukte šaukiasi antalogijų anglų ir 
kt. kalbomis („Patria“ jau rimtai 
ruošiasi piūčiai, nes vokiečių kalba 
jau paskelbė S. Zobarsko „Dalgių 
Dainą“).

Kultūros Fondas iš metų perspek
tyvos pasirodys pati tikroji mūsų 
budėjimo Vakaruose atestacija. Didi 
tenka laimė lietuviui kultūrininkui 
tremtiniui atstovauti pakaulio aki
vaizdoje lietuviškojo rašto.400 metų 
sukaktį. Tiesa, į šitą misiją' reiškia 
pretenzijas LTSR rašeivos, pryšaky 
su kompanijonais iš LKP(b)). Čia 
komunistams, lyg velniui bažnyčioje, 
nėra ir negali būti kas daro. Maž
vydo kurti pradėtų tradicijų teisėti 
paveldėtojai tėra lietuviai rašytojai 
tremtiniai. Sis faktas didžiai įpa
reigoja. : j

Jau trys lietuviai rašytojai guli 
džiovininkų sanatorijoje. Tai „bri
tai“ A. Rimydis ir J. Kruminas ir 
„amerikietis“ S. Vykintas. Jie 
rūsčiose tremties sąlygose tesugebėjo 
dirbti savęs išsižadant. Kiekvieno : 
tremtinio intelektualo rytojus yra, 
deja, ne „care“, bet gruodu apdeng
tas. Būkime, kaip ir visuomet, opti- i 
raistai — realistai. Ateina dar niū- i 
resnės dienos. Greit teks pasklisti po ' 
plantacijas, kasyklas, staklių hales, • 
po tvartus, kepyklas ir išvietes. Duo
nos kąsneliui teks paskirti 8—12 va- '

Kai akys mūs 
dangaus mėlynėj skendo, 
o širdys klausėsi 
atbundančio pavasario legendų, 
gal būt, artėjančios mirties 
aš šūkiui paklusau, 
ir atnešiau tada 
pačius gražiausius žiedus tau. —

Kaž kur perkūnija dusli sudundo, 
susiplakė žaibai, 
ir prieblandoj nykioj 
išgirdom mes gimtosios žemės 
Išėjo laimė [skundą,
sklidinas taures pripylus. 
Ant kranto prarajos, 
stovėjom mes apstulbinti ir tylūs.

Vilnijasi laukais 
pavasariai žali, 
o rudenys į slėnius gintarų pribarsto/ 
Tik vieno sopulio •
pamiršt aš negaliu, 
kad žemė svetima, 
prislėgė amžiaus Tavo karstą...

landų kasdien. Plunksnos teks im
tis nuo miego atsipirkus. Naujos są
lygos vėliava vyriausiai rūpi išsau
goti ir parnešti. Tėvynėn. Tiejie, ku
rie su sveikatos likučiais pargrįš 
laisvon Lietuvon, lyg karys po mū
šio raportuos:

-j Pozicijos yra apgintos.
Kultūros darbą bedirbant pervar

gusių ir mirusių intelektualų vardai 
nebus Tėvynės ir istorijos pamiršti. 
Tai pats didysis ir visų žmogiškasis 
atpildas už dabartinj vargą ir triūsą. 
Yra prasmė aukotis ir dirbti Lietu
vai — mūsų protui ir sąžinei.

jo eilėraščių tendencija, -nors teri 
esama ir platesnių temų. Antroji jo 
eilių savybė yra jų formos klasišku- 
mas. Čia autorius sau nepripažįsta 
jokių laisvhi ir. naujovių, laikosi f vis“ 
griežtų senovinių rimo ir ritmo 
dėsnių."

Kun. Dr. K. Urbonavičius dar yra 
parašęs kompozitoriaus Stasio Šim
kaus Mišioms tekstą, kuris prasideda 
žodžiais:

Prie Tavo altoriaus nužemintai 
klūpom...

ir baigiasi ne vienam iš mūsų gir
dėtu ir mielū posmu:

Jau užbaigėm auką gausią, 
Lamink, Dieve, mus visus, — 
Ir tėvynę mus brangiausią 
Ir senuosius tėvelius. į

Poetas J. Aistis taip sužavėtas 
šios giesmės, jog entuziastingai rašo: 
„Būdavo, klausydamas šios giesmės 
dažnai pagalvodavau: kas yra tas 
šviesus ir mielas žmogus, kuris šiuos 
žodžius taip gražiai sudėjo. Veltui 
buvo beklausti, mažai kas težinojo. 
Ir štai, po daugelio metų, man krinta 
laimė giesmės autorių pažinti. Kaip 
tas posmas panašus į autorių! Auto
rius yra didesnis ir gražesnis už kū
rinį. Kūrinys yra tik mažytė jo šir
dies nuotrupa. Tenka su gėda prisi
pažinti, kad mes, lietuviai, labai ma
žai tesidomime kūrėjais, nors jų kū
riniais nuolat naudojamės. Negana 
to, kol autorius gyvas ir čia pat — 
mūsų tarpe, mes į jį žiūrime, kaip į 
tretįjį pasakos brolį. Reta tauta, kaip 
mes, taip niekina gyvą kūrėją. Iš 
kitos gi pusės, reta tauta yra tiek 
nuo plunksnos priklausiusi, kai mes, 
lietuviai. Visa mūsų kova ėjo ir te
beina raštų.“ (Amerika“, 1947 m. 
Nr. 16.) '

Kun. Dr. Kazys Urbonavičius yra 
plačios literatūrinės erudicijos žmo
gus, tačiau jo įgimtas talentas ne 
poetinis, bet publicistinis. Jis seka 
pasaulio ir artimesnės visuomenės 
visuomenės įvykius, iš jų daro išva
das ir temperamentingai į juos spau
doje reaguoja. Jo ir eilėraščiuose 
apsčiai publicistinio elemento. Kaip 
publicistas jis Amerikos lietuvių ka
talikų spaudoje yra plačiai pasireiš
kęs, rašydamas straipsnius įvairiais 
klausimais daugelyje laikraščių.

Gausu publicistikos ir kun. K. 
Urbonavičiaus-Jono Kmito beletris-

tikoje — jo apysakose ir vaizde
liuose. Iš jo šios rūšies veikalų mi- 
nėtihi „Mūsų socialistai“, (1906), , 
„Biurokratai“ (1907), „Bajoro Uoš-

,Vaizdeliai“.
Kun; Dr. K. Urbonavičius savo 

plunksna yra išmėginęs ir kituose 
literatūros žanruose. Jis yra parašęs 
dar neišspausditgą scenos veikalą 
„Šv. Kazimieras“ ir išleidęs mono
grafiją apie kun. J. Navickį, savo 
artimą bičiulį, daug nusipelniusį 
Amerikos lietuvių tautinei kultūrai, 
įsteigusį plačiai pagarsėjusią Marija- 
nopolis Kolegiją.

Džiugu mums pažymėti, kad ger
biamas jubiliatas kun. Dr. Kazimie
ras Urbonavičius — Jonas Kmitas 
šiandien dar pačiame savo kūrybinio 
darbo aukštume. Pern metų pabai
goje jis išspausdino savo didžiulę 
apsysaką „Vytis ir Erelis“. Mums 
šio veikalo dar neteko skaityti, todėl 
jį čia apibūdinsime, pasinaudodami 
J. Aisčio to veikalo recenzija, išspau- 
dinta š. m. balandžio 18 d. „Ameri
kos“ savaitraštyje. J. Aistis rašo: 
„Jono Kmito apysaka yra epopėja, 
apimanti beveik keturių dešimtų 
tautos gyvenimo laiko tarpą. Visi 
apysakos veikėjai reikia suprasti 
simboliškai. Struobrys, Tautgėla, Bi
tinas ir kiti atstovauja buvusius Lie
tuvoje luomus arba politines grupes. 
Apysaka kaip tik ir vaizduoja luomų 
ir politinių grupių trynimąsi kovoje 
dėl Lietuvos laisvės ir nepriklauso
mybės ...

... Gražiausias apysakos epizodas 
yra Sirvintų-Giedraičių mūšiai. Čia 
autorius įpila kraujo. Duoda tikri
nių veikėjų vardų. Būtu buvę dar 
konkrečiau, jei autorius būtų dau
giau precizavęs kovų vietoves. Šir
vintos tolokai nuo Giedraičių, o kova 
virė visoje toje apylinkėje...

... Bendrai imant, apysaka duoda 
apypilnį laikotarpio vaizdą. Knygos 
fabula labai gyvai supinta ir su 
įtampa skaitosi. Visa tai leidžia ma
nyti, kad Lietuvoje knyga sulauktų 
labai gausaus skaitytojo, ypač jau
nuomenės tarpe.“

Šios, dvigubos sukakties proga 
gerbiamajam jubiliatui linkime svei
katos, kūrybinės nuotaikos, dar daug 
daug metų gyventi - ir mūsų tautai 
padovanoti ne vieną kūrybinį vei 
kaąL A. Merkelis

5
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P. Cvirkos laidotuvės
Vilniaus(„Tiesa“ pranešė, kad š. m. 

gegužės 2 d. Vilniuoje mirė „ištikimas 
bolševikų partijos sūnus“, rašytojas 
Petras Cvirka, 38 m. amž. Gegeužės 
4 d. jis valstybės lėšomis palaidotas 
Rasų kapinėse Vilniuje. Kaip spau
doje paskelbė gydytojai su Sveikatos 
Aps. Ministeriu prof. Penkausku ir 
dar 7 gydytojais (Zacharinas, Norkū
nas, Rimšelis, Ptašekas ir kt.), P. Cvir
ka miręs nuo „širdies paralyžiaus, su
kelto širdies inkstų sklerozės“. Ka
puose kalbas pasakė A. Sniečkus, V. 
Makolaitis, A. Venclova ir kt.

„Tiesa“ įsidėjo daug užuojautų ir 
platų straipsnį apie Cvirką. Po šiuo 
straipsniu pasirašė visa eilė vyriau
sybės ir literatūros žmonių jų tarpe: 
S. Čiurlionienė, A. Vienuolis, B. Sruo
ga, A. Gricius, B Vaičiūnas, V. S. 
Gira, M. Lastauskienė, be to, Kipras 
Petrauskas, Bor. Dauguvietis ir kt.

P. Cvirka, trečiasis miręs tarybinės 
Lietuvos literatūros šulas, ištikimai 
tarnavęs okupantui — po 1944 m. mi
rusios Sal. Neries ir 1946 m. liepos 1 d. 
mirusio Liudo Giros. V. Rim.

Flossenburge nukankinta 2.480 
lietuvių

(Pradžia 1 pusi.)
„MIRTIES SLĖNIS" — „ATMINK 

Žuvusius 2iso lietuvius.“
, „Mirties Slėnio“ atšlaitėje, aukš
tesnėje vietoje, kaip jau minėjome, 
pastyta žuvusiems pagerbti koply
tėlė. Ji suręsta iš buv. sargybinių 
b .utelių akmenų, kuriuos patys ka
liniai prinešė iš gretimais esančio 
miško. Koplytėlės vidus dar galuti
nai neįrengtas: nėra kapitalinių lu
bų nei grindų. Altorius taip pat tik 
provizorinis. Koplytėlėje yra septyni 
didoki langai, kurie bus papuošti 
gražiais vitražais.

Pirmasis langas prie pat altoriaus 
skirtas lietuviams. Jame, pagal iš
dirbtą architekto A. Tyliaus pro
jektą, bus sukurtas vitražinis Aušros 
Vartų Marijos paveikslas. Apačioje 
paveikslo bus lotyniškas užrašas:' 
„Atmink žuvusius 2480 lietuvių“, 
kiek žemiau bus valstybinis ženklas 
ir visai apačioje, tarp dviejų tulpių, 
Užrašas „Lietuva“.

Koplytėlės altorius būsiąs labai 
puošnus. Ji puoš konkursiniu būdu 
nutapytas paveikslas „Kristus Ka
lėjime“, o iš šonų bdsiančios medi
nės iš atskirų gabalėlių sumontuo
tos, Šventųjų stovylos. Altoriaus 
Sąmata numatyta net 30.000 RM. su- 
m?‘.

Pačiame slėnyje yra atžymėtos
dvi vietos, kur buv* masėmis šaudo
mi kaliniai. Vienoje tų vietų pasta
tytas kryžius, o antroje — pamink
linė mūrinė sienelė su lenkų, vo
kiečių bei anglų kalbomis įrašu: „Čia 
masiškai buvo šaudomi kaliniai“. 
Nuo šaudymo vietų eina gilokas 
griovys, kuris veda į kanalizacijos 
šulinį (septiką). Juo tekėdavo šau
domų žmonių kraujas. Toji vieta 
taip pat atžymėta kryžiumi.

„Mirties Slėnyje“ supiltas didžiu
lis sudegintų žmonių pelenų ir kau- 

' lų liekanų kapas, kuris apmūrytas 
akmenimis ir atžymėtas atitinkamu 
užrašu.

Kiek dešiniau nuo šios vietos 
stovi kartuvės. Jos būsiančios ap
dengtos tam tikru stikliniu futliaru 
ir amžinai primins naciškojo reži
mo ižaurumus.

KONCLAGERIO GARSENYBE — 
KREMATORIUMAS

Pačiame slėnio kampe stūkso 
konclagerio garsenybė — kremato
riumas. Iškilmių metu, anų laikų 
imitacijai, krematoriumo kaminas 
taip pat rūko. Ant kamino įrengta 
didžiulė lenta, kurioje lenkų ir ang- 

, lų kalbomis užrašyta: „1938—1945. 
Flossenburgo KZ lageryje nužudyta: 
rusų — 26.430 asmenų, lenkų — 
17.546, vokiečių — 5964, prancūzų
— 4371, čekoslovakų — 3784, italų
— 3413, žydų — 3132, lietuvių — 
2480, jugoslavų — 2140, belgų — 
1693, olandų — 1162, vengrų — 672, 
graikų — 450, danų — 20, norvegų — 
14, ispanų — 14, anglų — 9 ir ame
rikiečių — 2. Viso 73.296 asmenys.“

■IIIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIIH

_ Rašytojų dėmesiui
’ Prieš šio numerio išleidimą gau

tas telegraminis pranešimas, jog 
Išloštasis birželio 13-14 d. d. Rašy
tojų Suvažiavimas Kirchheim/Teek 
tiebeįvyks. Nauja suvažiavimui vieta 
įf dėta bus pranešta vėliau.

Lietuvių ir laivių krepšininkai
Prancūzijoje

Gegužės mėnuo tremtyje susiba
rusiems Pabaltijo krepšininkams 
buvo ypatingas mėnuo. Pirmomis 
nėnesio dienomis į Prancūziją buvo 
mėnesio dienomis J Prancūziją buvo 
trijų savaičių, o per Sekmines Mo
naco suruoštos tarptautines žaidynės 
ir jas laimėjo lietuviai, kad ir žaidę už 
vieną Prancūzijos karių dalinį. Be 
to, per Sekmines buvo didesnio 
masto žaidynės Scheinf elde, kur 
savo pajėgumą išbandė vakarinių 
zonų patys pajėgieji pabaltijiečių 
vienetai.

įdomesnis mums įvykis yra lie
tuvių krepšininkų pergalė Monaco 
valstybėlėje. Čia per Sekmines bu
vo suruoštos tarptautinės žaidynės. 
Dalyvavo keturi iškilesni Prancū
zijos, Šveicarijos ir Monaco viene
tai: Paryžiaus Stade Francais (Ruž- 
gio klubas), AS Lugano, AS Mona
co ir vieno Prancūzijos karių dali
nio komanda, kur buvo radę laikiną 
užuovėją lietuviai krepšininkai (iš 
viso aštuoni žaidikai). Žaidynės bu-

Dabar eikime į krematoriumo vi
dų. Čia rasime pilnoj tvarkoj tebe
stovinčių krematoriumo krosnį. Ji ap
kabinėta aštuoniolikos valstybių tau
tinėmis vėliavėlėmis, rodančiomis, 
kurių kraštų piliečiai buvo čia de
ginami.

Krosnies geležinės durys ir kūre
nimo bei pelenų išsėmimo angos 
praviros. Krosnin įkišta geležinė, su 
dviem rankenom lyžė, kuri tarnavo 
lavonams į krosnį pašauti. Ten pat 
kabo geležiniai įrankiai ir kabliai 
pelenams maišyti ir išsemti. Apačio
je dar ir dabar yra žmonių pelenų 
ir kaulų liekanų. -Čia pat buvo lai
komas ir kuras — anglys.

Už sienos,- kitame kambaryje, 
įrengta kalinių egzekucijos vieta. 
Stovi betoninis stalas, ant kurio bu
vo kankinamos aukos. Stale išbeto
nuotas lovfeliš kraujui nubėgti. ir 
gale skylė jam pasiekti grindyse 
esantį kanalizacijos šulinėlį. Ant 
grindų ir ant stalo dar žymu su- 
džiuvusio kraujo žymės. Prie stalo, 
sienose, instaliaciniai lizdai žmo
nėms kankinti elektra, žodžiu, vis
kas įrengta pagal moderniausius rei
kalavimus. '

Iš kalnelio'žemyn, kur stovi ka
linių barakai, tam tikru tuneliu, pro 
sargybinio bokštelį, eina dveji ge

Hanau -Wiesbaden - Koeln ir atgal
•* (Atkelta iš 2 pusi.) 

ryta pilnam naudojimui ir pašven
tinta. Katedrą bebaigiant, šalia se
nųjų varpų buvo įkeltas naujas, iš 
prancūzų patrankų šovinių nuliedin
tas 250 dvigubų centnerių sunkumo, 
varpas.

Nors aplikui ištisi kvartalai su
bombarduoti, sugriauti, Koelno ka
tedra išdidžiai savo bokštais stiebiasi 
į dangų. Iš viršaus atrodo, lyg būtų 
bombų nepaliesta, tačiau įėję į vidų 
sužinome, jog į ją yra įkritę 14 bom
bų Užtat jos vidus dabar remonto 
įkaršty. Daug metų turės praeiti, kol 
ši 150 metrų aukščio ir 148 ilgio, vi
soj Vokietijoj didžiausia, Katedra at
gaus savo turėtą grožį.

Po dviejų valandų svečiavimosi 
Koelne mūsų laivas pajuda atgal, jau 
prieš srovę. Yra pageidaujančių 
aplankyti Boną, bet dėl laiko stokos 
laivas sustoja išlaipinti tik tų, kurie 
pasiryžę į nakvynės vietą grįžti tik 
traukiniu. Tvarkaraštyje, mat, įra
šyta aplanykti Drachenfels prie 
Koenigswinter, o prieš srovę plau
kiame žymiai lėčiau, taigi, ir nebega
lime niekur kitur besutrukti. Po ko
kių 3 vai. kąsimosi prieš vandenį pa
galiau išlipame Koenigswinter uoste 
ir skubame į už miestelio esantį 
kalną, kur yra legendarinio drakono, 
kurį Siegfriedas nužudė ir jo krau- 
juje išimaudęs tapo nesužeidžiamas, 
buveinė. Čia pastatytas kupolas. 
Niebelungų giesmės muziejus, ant 
kurio vidaus sienų ištapyti paveiks
lai atvaizduojantieji visus Siegfrido 
žzgius; Išėję iš muziejaus, lendame 
siaurų urvu pažiūrėti t<5s vietos, kur 
gyveno drąkonas. Tamsu, šiurpu, 
baisu, bet pagaliau išeiname į 
aikštelę, kurioje už mažos balelės 
pasimato ir milžiniškas cementinis 
slibinas. Tad legenda surealinta iki 
smulkmenų.

vo pravestos Alberto I-jo krantinėje, 
vėlai vakare, prie elektros šviesos. 
Šiomis žaidynėmis buvo oficialiai 
uždarytas krepšinio sezonas prie Vi
duržemio jūros.

Lietuviai krepšininkai į Monaco 
buvo atvykę penktadienį ir tuoj pat 
turėjo mažą treniruotę Liudviko 
II-jo aikštyne. Ilgos kelionės nu
varginti, žaidikai truputį pamėtė ir 
juos stebėjusiems didelio įspūdžio 
nepaliko. Užtat per pačias žaidynes 
lietuviai pademonstravo Rivieroje 
iki tol nematytą klasę ir įsigijo daug 
simpatijų. Pirmąją, dieną Jietuviai 
nugalėjo Stade Francais 38—29. 
Pirmojo kėlinio pasekmė buvo triuš
kinanti — lietuviai vedė 29—8. Po 
pertraukos mūsiškiai kiek atleido ir 
Ruzgys su Fabrikant skirtumą pa
taisė. Labiausiai šiomis rungtynėmis 
buvo patenkintas pats Ruzgys, ku
ris nesitikėjo, kad jaunieji lietuviai 
sugeba žaisti, tokį brandų krepšinį. 
Antrą dieną lietuviai susitiko su AS 
Monaco, kurie prieš tai buvo pri
vertę pasiduoti AS Lugano 27—24. 
Baigminė dvikovė -buvo panašaus 
stiliaus kaip ir prieš Stade Francais. 
Pirmam kėliny, be to, žaidžiant su 
amerikiniu kamuoliu, lietuviai buvo 
gerokai užsiplėšę, o po pertraukos 
iniciatyvą perleido priešininkams, 
bet tik taip, kad nebūtų pagrasinta 
pačiai pergalei. Daug prie pasek
mės prisidėjo ir savotiškas kamuo
lys, kuris mūsiškių rankos nenorėjo 
klausyti — išnerdavo ir patys tik
riausi mėtymai. Visa laimė, kad 
pradžioje buvo susitarta vieną kė
linį žaisti su amerikinių, kurį lietu

ležiniai bėgiai. Jais vagonėliu bū
davo pristatomi lavonai deginti. 
Viršuje tunelio dabar toks užrašas: 
„Paskutinė kelionė į laisvę... pro 
kaminą“...

Dabartiniu metu slėnyje yra pas
tatytas bendras norvegų, prancūzų, 
lenkų ir rusų paminklas, -kurio vi
suose-keturiuose šonuose atitinkami 
užrašai tų valstybių ka.lbomis ir 
valstybinės, emblemos.
ATSKIRUS PAMINKLUS TUR®S 

TIK LIETUVIAI IR ŽYDAI 
Žydų paminklas jau pastatytas, o 

lietuvių baigiamas statyti. Mūsų 
paminklo projektas toks: viršuje bus 
išgraviruoti simboliniai trys kryžiai, 
žemiau valstybės ženklas ir nukan
kintųjų skaičius. Paminkle bus iš
kalti šie Maironio žodžiai:' „O, vie
nok, Lietuva — Juk atbus gi kada... 
Neveltui ji tiek iškentėjo...“

Visos tautybės „Mirties slėnyje“ 
turės atskiras paminklinės lentas.

Nuo šios vietos nebetoli ir mūsų 
nakvynės vieta, Honnef, tik reikia 
persiristi per -aukštą kalnagūbrį. 
Kai kas ir patraukia „namo“ pėsčio
mis bet dauguma grįžta į laiva.

Bevakarienaudami grįžome į 
Honnef uostą ir čia apie 19 vai. nu
leidome inkarą antrajai nakvynei. 
Dar laive buvo kalbama, jog lite
ratai (P. Jurkus, Al. Baronas ir kt.) 
yra išleidę jumoristinį laikraštį iš 
ekskursijos — suvažiavimo įspūdžių 
ir jį 20 vai. jau mums žinomoje aikš
tėje „iškilmingai“ skaitys. Laikraštis 
pasirodė tikrai besąs sąmojingas ir 
klausytojams suteikė gardaus juoko.

Toje pačioje aikštėje atgiedoję 
antrąsias šioje ekskursijoje gegužines 
pamaldas, pradėjome skirstytis į jau 
žinomas nakvynes.

GEGUŽES 22 d. KELIAS ATGAL
Detaliau apžiūrinėti gražiąsias 

Honnef apylinkes laiko taip ir ne
buvo, nes, kėlę anksti rytą, apie 7 
vai. pajudėjome Wiesbadeno link. 
Apie 9 vai. susibūrė „seniai“.klausyti 
Dr. Vilimo pranešimo emigraciniais 
klausimais, o jaunieji, kitame, laivo 
gale, spręsti savo organizacinių rei
kalų.

Laivui palengviau slenkant, Pa- 
reinio vietovaizdžius galima dar la
biau įsidėmėti. Dabar mūsų žvilg
sniai paspėja nuglostyti aukštąsias 
Reino pakrantes nuo pat jų viršūnių 
ligi papėdės. Ilgokai palydima aki
mis ir traukinius, lyg žalčius vin
giuojančius Reino aukštųjų krantų 
papėdėmis, išneriančius ir {nerian
čius į dažnokai pasitaikančius tune
lius tose vietose, kur didoki uolų iš
kyšuliai užtveria Pareinio slėnius ligi 
pat vandens. Taip pakartotinai ap
žvelgdami pirmąją dieną matytus 
vaizdus, gegužės 22 d. tik apie 9 vai. 
prisiiriame Wiesbadeno prieplauką.

Reikia čia dar pažymėti, jog mai

viai buvo su savim atsivežę. Be to, 
monakiečiai sužaidė kaip, tur būt, 
retai kada ir pademonstravo akro
batiškų mėtymų — jiems lindo. Ga
lutinė pasekmė 41—39 lietuvių nau
dai. Trečią vietą užėmė Ruzgio va
dovaujamas vienetas Stade Fran
cais, po permainingo žaidimo lai
mėjęs prieš AS Lugano 32—30.

Kas gi buvo tie mūsų krepšinin
kai taip sėkmingi užsirekomendavę 
prie Viduržemio jūros? Daugį, o gal 
ir visus iš jų, pažįsta kiekvienas 
krepšinio simpatikas. Pirmąjį penke
tuką sudarė: broliai Andruliai (II ir 
III), Bagdonas, Duliūnas, Varkala. 
Be to, į komandą buvo įtraukti: La- 
įpienls, Katilius, Johansonas. Šie vy
rai savo iniciatyva užvedė didžios 
reikšmės reikalą ir jų žygis daug pa
tarnavo lietuviškojo krepšinio popu- 
liarizacijai vakaruose. -

Lietuvių krepšininkų pergalė Mo
naco žaidynėse rado gyvą atbalsį 
prancūzų spaudos skiltyse. Ypatin
gai daug apie tai rašė vyraujantis 
prie Viduržemio dienraštis „Nice — 
Matin“. Palankiai žaidikus įvertino 
ir Paryžiaus sporto dienraštis „L’ 
Equipe — Elans“. Ši išvyka įtikinan
čiai parodė, kad ir šiais laikais gali
ma ’ šį tą padaryti ir mums džiugu 
pažymėti, kad pavieniai žaidikai ne
sidavė užmigdinami LT sporto ir fi
zinio auklėjimo komiteto liūliavimų, 
patys ryžosi ir dabar gali pelnytai 
didžiuotis savo pasiekimais. O kaip 
toli būtumėm pažengę, jei mūsų 
krepšinio elito išvykomis būtų nuo
širdžiai susidomėję tie vadovaujan
tieji sluoksniai, kuriems tie reikalai 
taip arti širdies? K. Cerkeliūnas

Lietuvių paminklinė lenta stovi prieš 
pat krematoriumo duris. Lentoj yra 
išgraviruotas kryžius, valstybės vy
tis, nukankintų žmonių skaičius ir 
lietuvių bei, vokiečių kalbomis teks
tas: „Už gilią Tėvynės meilę ir Lie
tuvos laisvę“. Yra tautų, kurios pa
minklinių lęntų. dar nespėjusios pa
sidaryti, jų vietos atžymėtos metali
nėmis lentelėmis su nukankintų 
žmonių skaičiumi.

Baigiant pažymėtina, kad nese
niai visų tautybių delegacija lankėsi 
pas Bavarijos ministerį pirmininką 
ir prašė, kad Bavarijos vyriausybė 
atskiru aktu visą buv. Flossenburgo 
KZ lagerį su'visais pastatais ir pa
minkliniais įrengimais perleistų tarp- 
tautinėn nuosavybėn. Principinis su
tikimas yra gautas, bet galutinai šis 
reikalas dar nesutvarkyta?.

Šiuo metu buv. konclagerio patal
pos^ yra lenkų stovykla, kurioje gy
vena apie 2000 DP gyventojų.

. Pranys Alšėnas 

tinimas laive buvo visiškai gerai su
tvarkytas. Iš tos mažos dozos, kurią 
kiekvienas atidavė pirmąją dieną su
lipus į laivą, per tris dienas visi gavo 
sočius ir gerai pagamintus pietus. 
Aišku, tam buvo panaudota ir orga
nizatorių pasiimti ištekliai. Už gar
džius pietus ir pusryčius bei vakarie
nei tiekiamą kavą ekskursantai turi 
būti dėkingi ponios Motiekaitienės 
vadovautai maitinimo komisijai. Ma
lonus žodis tenka tarti ir-patarnau
tojoms, uoliai besirūpinusioms, laivo 
„rūsyje“ buvusiu vadinamu „vien
gungių" stalu. Ypač rūpestingai pa
tarnavo ir maloniai stebėjo, kad kas 
„alkanas“ neliktų, p-lė Aldona.

Pėsčiomis pasiekę tą pačią Wies
badeno geležinkelio stotį, iš kurios 
pirmąją ekskursijos dieną atskubė
jome prie mūsų belaukiančio laivo, 
radome jau belaukiantį ekskursinį 
traukinį. Sį kartą jam mažiau teteko 
keleivių, nes dalis ekskursantų, ku
rių linkmė buvo Stuttgartas, ruošėsi 
vykti tiesiai iš Wiesbadeno pagrindi
nės geležinkelio stoties. Ekskursan-

Didelis laimėjimas Britanijoje
Kaip žinome, D. Britanijos socia

listinė vyriausybė suvalstybinimo 
kryptimi gana toli pasistūmėjo. Mes, 
lietuviai, tuo nesistebime ir nelai
kome dideliu eksperimentu, nes Lie
tuvoje tos sritys, kurios dabar na
cionalizuojamas Anglijoje, buvo jau 
nacionalizuotos Lietuvoje.

Bet vienas yra būdingas reiški
nys, tai 5 darbo dienų įvedimas ang
lių kasyklose. Šis faktas yra nepa
prastas įnašas į žmogaus kultūrinį 
gyvęnimą, nes žmogui paliekama 
laisvo ' laiko dvasiniam gyvenimui. 
Kuro ir energijos ministeris p. 
Shinwel pareiškė, kad per paskuti

Tarpt, politika naujais...
(Pradžia 1 pusi.)

Nelinksmos žinios pasiekia ir iš 
Europos pietryčių. Daily Mail ge
gužės 30 d. Nr. rašo, kad Turkija 
gavusi notą iš „tam tikros galybės“. 
Turkijos parlamente ministeris pir
mininkas M. Recep Peker pareiškęs, 
jog notoje kalbama apie bendras 
gynybos priemones. Taigi, Turkijai 
vėl siūloma parama, kuri siejasi, 
kaip laikraštis nurodo, su dideliais 
sunkumais, su pavojais, ir todėl Tur
kija priversta ir toliau būti mobili
zacinėje būklėje. Tai sunki, bet 
neišvengiama našta.

Graikijoj užkurtas laužas ir toliau 
kūrenamas ir dar nematyti ar galės 
užgęsti.

Ypatingai jautriai pergyvena .ar 
gal tik pašneka Henry Wallace. Jis 
Trumapo politiką sieja su Europos 
patraukimu . savo pusėn būsimame 
kare prieš Rusiją visai neketinant 
Europos ginti, rašo NYHTribune. H. 
Wallace savo kalboje paklausęs karo 
departamentą, kad jis pasakytų, kol 
nesą vėlu, ar Amerika ginsianti Eu
ropą ir net Angliją pasaulinio masto 
atominiame kare? Toliau p. Wallace . 
taip pasakė:

„Jei Europa bus atiduota, ji bus 
paversta dykuma nuo Amerikos ato- ' 
minių bombų dar prieš karo laimė
jimą“. Bet kuriuo atveju, karas 
reiškia Europos savižudybę. Pasak, 
p. Walace, JAValštybės tapusios ga
lingiausia karine pajėga, kuria pa
saulis kada nors yra matęs; ir tai 
esą didelis gundymas Amerikos im
perialistams mesti savo svorį visam 
pasauliui. Jie tai darys kalbos laisvės - 
ir demokratijos vardu, bet tikrasis jų 
objektas esąs Saudi Arabijos nafta,, 
pasaulio dominavimas ir progresy
vinių jėgų, kur jos bebūtų, suvaržy
mas, baigia NYHTribune' praneši
mą.

šalia pesimistinių nuotaikų, bei 
pareiškimų, mes matome ir skai
dresnių prošvaisčių. Štai, Italija 
mėgina apseiti be komunistų talkos. 
Prancūzija jau pradėjo savo darbą; 
anglų ir amerikiečių ( zonos Vokie
tijoje ūkiškai sujungiamos ir jau 
paskelbta sujungimo deklaraciją bei 
principai. Šalia-to, tenka pažymėti 
pono Andrėj Višinskio atvykimą į 
Čekoslovakijąs kurortą Karlsbadą 
pasigydyti. Jį lydi kai kurie Sovie
tų pareigūnai.

Kaip ten bebūtų, naujosios tarp
tautinės politikos konsteliacija turės 
kisti. Kaip ji bus keičiama ir kokios 
iš to ketimo pasekmės išsirutulios, 
dar sunku pranašauti, nors didieji 
politikai, kaip matėme, kai kuriuos 
spėliojimus pamini. A. Audronis 

tai iš Wurzburgo, Muencheno, ar pa
keliui tos krypties esančių kitų .vie
tovių išlipo Frankfurte, taigi ekskur-
sijos išeities tašką Hanau bepasiekė 
tik pusė visų buvusių ekskursijos 
dalyvių.

Sį ekskursijos Reinu reportažą 
baigus, tenka priminti dar kitiems 
tremtyje esantiems ^mūsų sambū
riams, kad jie irgi pasvarstytų ga
limybes panašiu būdu suruošti sa
vus suvažiavimus. O sambūrių, be
siruošiančių saviems suvažiavimams, 
yra gi nemaža: Rašytojų Sąjunga, 
Žurnalistų S-ga, Žemės ūkio dar
buotojai, inžinieriai... Galėtų net 
susitarti du trys sambūriai. Dėl 
techniškosios organizacinės pusės, 
reikia manyti, neatsakys patarti ir 
kun. Jankauskas, kuris šioje srityje 
turi gražaus patyrimo. Jaunimas, 
žinoma, judriausias, todėl tikėtiną, 
jog Lietuvių Studentų Sambūris 
„Šviesa“ su savo bičiuliais bei glo
bėjais tokį suvažiavimą — ekskur
siją skubiu laiku tikrai suorganizuos.. 
Svarbu juk ne vien tik rūpintis vi
dujais organizaciniais reikalais, bet 
reikia geriau pažinti ir tą kraštą, ku
riame gyvenama. D. Penikas 

nę darbo savaitę buvo iškasta 
4.056.800 t anglies. Per pirmąsias 
dvi 5 dienų savaites buvę iškasta 
3.756.100 ir 3.943.600 tonų. Gi per 
paskutinę 6 dienų buvo iškasta 
4.108.300 t. Taigi per penkių dienų 
savaitę buvo iškasta tik S’/o mažiau 
negu per 6 dienų, Reikia laukti, 
kad ir per 5 dienas ateityje bus tiek 
padaryta, kiek per 6 dienų savaitę.

šis reiškinys minėtinas ir'vertas 
didelio dėmesio ateičiai, planuojant 
darbo sunaudojimo jėgas.

• ' D. Britanijos karaliaus motina, 
karalienė Marija šventė 80 metų su
kakti.
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Įvarios žinios SPORTO ŽINIOS
• Brazilijoje gegužės 20 d. buvo 
pilnas saulės užtemimas, kuris tę
sėsi 4 minutes. Salei užtemus, bu
vusi tikra naktis, net jsaulė buvusi 
juoda. Dangus taip kaip vidurnaktį: 
žvaigždės spindėjo. (AP)
• Britanijos darbo ministeris G. 
Isaacs netiesiogiai išreiškė, kad neo
ficialių streikų organizatoriai esą ko
munistai. Tuo klausimu darbiečiai 
sutinka su konsęrvatorių partijos 
nurodymu, jog komunistai kcnkią 
valstybei užsiimdami streikų orga
nizavimu.
• Suomijos ministerių kabineto 
krizė baigėsi savotišku būdu. Per 
6 Savaites nepsisekė sudaryti naujo 
ministerio kabineto. Todėl preziden
tas Juho Paasikivi paprašė premie- 
rą Maune Pekkala atsiimti atgal ka
bineto atsistatydinimą ir tuo būdu 
vyriausybės krizė pašalinta. (UP)

Atsiusta paminėti
1. SEKMINIŲ VAINIKAS, Nuer- 

tingeno apskrities lietuvių tremtinių 
pavasario šventė. Vienkartinis lei
dinys, 1947 m. Sekminės. UNRRA 
Assenbly center 'Oberlenningen lei
dus, atspausdinta A. Gottliebs & Oss
walds Buchdruckereien, Kirchheim/ 
Teck. Tiražas 2.000 egz. Redagavo J. 
Sodaitis. Viršelio nuotrauka J. Dau
girdo. Iliustruota, 12 psl.

2. Pranys Alšėnas, TALISMA
NAS. Novelės. Viršelis ir vinjetės 
St. Montvido. Atspausdinta Muehl- 
bergerio spaustuvėj Augsburge. Tal- 
algio leidinys. Tiražas 1.000 egz., 60 
psl., 1946 m. Kaina 3,50 RM.

3. Vincas Jonikas, TRYS J4 ARGI
LAlSkELAI. Pirmoji eilėraščių kny
ga. Išleido Povilas Abelkis Freiburge. 
Iliustravo dail. Docius. Tiražas 5.000 
egz. 1947 m. 80 psl. Kaina nepažy
mėta. *

4. P. Tulpė, KALNŲ DVASIA ir 
kitos novelės. Hiustravo R. Berauer 
ir A Docius. Spausdinta Freiburge 
1946 m. Augusto Hahn’o spaustuvėje. 
Nei tiražas nei kaina nepažymėta.

5. Simas Sužiedėlis, ŠVENTAS 
KAZIMIERAS, 1458-1484. Spausdin
ta A. Gottliebs & J. Osswalds Buch
druckereien, Kirchheim/Teck. Sv.

’ Sosto Dęlegatūros Lietuviams leidi
nys Nr. 2 Viršelis dail. P. Osmolskio. 
Tiražas 3.000 egz. 32 psl. 1947 m. 
Kaina 2,- RM. Yra Kan. F. Kapočiaus 
Imprimatur.

6. Vytė Nemunėlis, TĖVŲ NAME
LIAI. Iliustravo J. Firinauskas. Iš
leido „Patria“ Tuebingene. 1947 — 
lietuviškosios knygos . sukakties — 
metais. Tiražas 3.000 egz., 36 psl. 
Kaina 4,- RM.

7. KETURŽENKLIŲ LOGARIT
MŲ LENTELES. Eichstatt’o lietuvių 
gimnazijos leidinys, 1946 m. Tiražas 
500 egz. 20 psl. Kaina nepažymėta.

jis rengęs sukili- 
Sąjungą, nors pu- 
šaliiniai Londone 
Maršalas Žukovas
herojumi, bet vė-

• Paryžiaus policiją paskelbė, ,kad 
jie areštavę • žydus jaunuolius, vieš
butyje su 4 revolveriais, dėže dina
mito ir kt. sprog. medžiaga. Jie esą 
rengėsi tai panaudoti prieš britus, 
kaip up pastebi.
• Frankfurto radijo pranešimu, 
Daily Mail rašo, kad maršalas Žu
kovas esąs nuteistas 15 metų kalė
jimo už tai, kad 
mą prieš Sovietų 
siau burna rusų 
paneigę tą žinią.
buvo karo metu 
iiau jis pranyko iš viešumos.
• Naujasis Londono perstatymo 
planas, kuris būtų įvykdytas per 90 
metų, atseisiąs 1600 milijonų do
lerių.
• Sąjungininkų karo laivyno vie
netai renkasi į Triestą.
• AP iš Vienos praneša, kad dėl 
austrų karo belaisvių užlaikymo Ru
sijoje keletas šimtų austrių protesta
vo, o Sovietų vyr. būstinė .Vienoje 
buvusi stipriai saugoma. Moterys 
pirmiausia susirinkusios prie Austri
jos Raud. Kryžiaus, vėliau žygiavo 
prie Sąjungininkų Kontrolės Įstaigos 
vyr. būstinės. Pareiškusios, lead šios 
abi įstaigos esančios bejėgės, demon- 
strantės nužygiavo prie rusų būsti
nės ir tenai palaipsniui išsikirstė.
• Į britų zoną Austrijoje pradėjo 
plūsti iš Jugoslavijos „Volksdeut- 
sche“. Kas mėnesį atvyksta apie 
4000. Jie pasakoja, kad jie pirmiau
sia išvaromi j Vengriją, iš ten į 
rusų zoną ir paskui j britų zoną. 
Laukiama, kad atvyks apie 100.000, 
nors Austrija labai protestuojanti.

S. m. balandžio 23 d. „Tiesoje“ 
Lietuvos TSR prokuroras ir justi
cijos papulkininkis D. Salinas, rašy
damas socialistinės nuosavybės sau
gojimo reikalu, atskleidžia dar vienų 
ryškų vaizdelį, kieno ir kaip „saugo
jama ir stiprinama socialistinė nuo
savybė“ dabartinėje Lietuvoje.

Justicijos papulkininkis, aiškinda
mas reikalą tai nuosavybei apsau
goti nuo įvairaus plauko „grobsty- 
tojų“, konstantuoja, jog „vis dėlto 
mūsų respublikoje yra ne maža at
sitikimų, kada Konstitucijos priesa
kas saugoti visuomeninę, socialistinę 
nuosavybę neleistinai asocialinių ele
mentų laužomas dažnais šios nuo
savybės grobstymais. Šių grobstytojų 
tarpe yra ne maža įsiskverbusių ta
rybinės santvarkos priešų, buržuazl- 
nių-nacionalistinių išperų, siekian
čių susilpninti Tarybų Sąjungos' val
stybės ekonominę galią..."

Verta pažiūrėti, kas gi tie dabar
tiniai tarybinės santvarkos priešai?

Lietuviai - antrametis Pabaltijo Universiteto 
krepšinio meisteris

Gegužės 16, 17 ir 18 dienomis, Pa- 
biltijo Universiteto šventės proga, be 
parodų, koncertų, vakarų, buvo su- 
ruėštos ir sporto žaidynės. Tinklinio 
pirmąją vietą užėmė estai, įveikę pa
vieniui tvirtus, bet nesusižaidusius 
latvius 2:0.

Futbolo nugalėtoju tapo latviai, 
savižudžiu įvarčiu 1:0 „nugalėję“ 
lietuvius. Tačiau didžiausias susi
domėjimas buvo krepšiniu. Kas laimės
— estai, latviai ar lietuviai? Estai 
sudaro bendrą Hamburgo — Pinne- 
bergo universitetų rinktinę, latviai
— puikiai susižaidę iš ką tik pasi
baigusio šiaurės Vokietijos latvių 
krepšnio turnyro, gi lietuviai — nors 
universitete turi 4 komandas, tačiau 
vieninga rinktinė pavasario aikštėje 
tepasirodo pirmą kart:.. Vis dėlto, 
dėl pirmos vietos rimčiausi varžovai: 
lietuviai ir latviai.

Pirmą -žaidynių dieną lietuviai 
įveikia estus 35:26 (17:12'’. Taškai: 
Snarskis (10). Lukavičius (5), Miko
liūnas (13), Tunkis (6) ir Lataitis (1) 
Teisėjavo latviai. Antrą dieną — 
staigmena. Estai tragiškai nugali lat
vius 23:20. Tačiau latviai į tai ne
kreipia dėmesio: jų tikslas — tikrasis 
priešininkas, lietuviai. Ir tikrai. 1946 
m. pavasario studentų žaidynes laimi 
lietuviai, nugalėję estus 38—25 ir 
baigmėje įveikę latvius 31:25. Bet 
netrukus parodomose rungtynėse lai
mė nusišypso latviams 19:18, tačiau 
neilgam. Atsigriebimo susitikime lie
tuviai vėl latvius sutramdo 35:23. 
1947 m. universitetui persikėlus J 
Pinnebergą, latviai staiga iškviečia 
mūsiškius ir prigriebia 27:23. Ir taip 
po 4 susitikimų — du laimėti lietu
vių, du. latvių, nors krepšių santy
kis 107:98 liet, naudai. Pagaliau ge-

Kai toks tokį moko. 
, Iš „Tiesos" puslapių...

Reikaladamas imtis visų „profilakti
nių priemonių" ir nusiskųsdamas, 
kad ne visose srityse veikia „griežtas 
bolševikinis režimas“, kuris užkirstų 
kelia bet kokiam socialistinės nuosa
vybės išeikvojimams, D. Salinas pa
teikia ir pilnus vaizdus, kurie pakan
kamai aiškiai nušviečia esamą pa
dėtį ir atsako į aukščiau Iškeltą 
klausimą. Jis rašo: „Pvz., Lietuvos 
vartoju kooperatyvų sąjungos siste
moje praėjusiais, metais turėjo būti 
padaryta revizijų 30-tyje apskričių 
kooperatyvų, o padaryta tik septy
niose apskrityse. Todėl visai nenuos
tabu, kad Lietuvos vartotojų koope
ratyvų sąjungos Vilniaus tarpapskri- 
tinės bazės direktorius Šocas ilgą 
laiką varė nusikalstamą darbą, pa
sisavinęs 10 tonų mielių. Dėl tos pa
čios preižasties Klaipėdos 
nės prekybos komercinės 
nės Nr. 3 Durnova per 3 
praėjusių metų pabaigoje

Valstybi- 
užkandi- 
mėnesius 
išeikvojo 

gūžės 18 d. penktasis susitikimas. 
Kas laimės? — jau garbės klausimai?. 
Puikus pavasario oras, aikštė pilna 
žiūrovų: profesūra, kviestiniai UN- 
RRA-os ir vokiečių aukšti svečiai, 
pabaltijiečiai studentai ir net... 
USA karo korespondentas su filminiu 
aparatu!

Aikšten išbėga abi komandos ge
riausių sudėčių. Prasideda rungty
nės. Mūsiškiai, ima iniciatyvą 2:0 
4:2. Latviai vis išlygina, bet ne- 
persveria. Puslaikis baigias 20:16 
liet, naudai. Antrame kėlinyje vaiz
das panašus, įtempimas nuo' pat 
pradžios iki galo: atkaklus Mickūno 
kovingumas ir Snarskio taiklūs me-

Hanau Lietuvių Sporto Klubo sportinė apžvalga
Šiais metais sporto klubas yra 

surengęs eilę rungtynių iš kurių pa
žymėtinos:

Stalo tenisas. Be pravestų tarpu
savio rungtynių, kurių nugalėtoju 
išėjo Keglys, antruoju Ignatavičius ir 
trečiuoju — Januškis, buvo sureng
tos su Heidelbergo studentų rinktine 
dvejos rungtynes, kurios baigėsi: 
vienos perkuniečių naudai 7:2, o ki
tos studentų naudai 5:4.

Surengtos dar Frankfurto distrik- 
to pirmenybės, kuriose buvo pak
viesti taip pat Hanau latviai, estai ir 
Darmstaoto latviai. Mūsiškiai, bū
dami visa klase aukšteni, visus susi
tikimus laimėjo.

Boksas. Bokso sekcija, įsikūrusį 
pereitais metais, šiais metais turėjo 
du susitikimus. Pirmasis susitikimas 
baigėsi 10:8 Hanau vokiečių naudai. 
Antrosios rungtynės buvo su Hanau 
latviais ir baigėsi 7:5 latvių naudai. 
Kūno ir orientacijos pranašumu iš 

valstybinio turto už 180 tūksančių 
rublių.“

Tai ne viskas. „Vilniaus miesto 
Maisto prekybos „Rūtos“ krautuvės 
Nr. 3 buvusi vedėja Korčevskienė, 
pasinaudodama atskaitomybės ir 
kontrolės nebuvimu, nuo pat pir
mųjų savo darbo dienų išgraibstė 
prekių daugiau kaip už 100 tūkst. 
rublių. I šį nusikalstamą darbą Kor
čevskienė įtraukė dar Maisto preky
bos buhalterį-revizorių Gerasimovą, 
kuris už 7.000 rublių kyšį darė krau
tuvės reviziją 7 mėnesius.“

Kaip eina „prekyba“ Vilniaus 
„Rūtos" krautuvėse, D. Šalinas taip 
pavaizduoja: „Vilniaus ,Rūtos1 krau
tuvėse per 1947 m. sausio ir vasario 
mėnesius buvo padarytos 49 prekių 
vagystės 377.400 rublių sumai, o iki 
kovo 5 d. tardymo organams ati
duotos tik 5 bylos. Tos pačios .Rū
tos1 krautuvėse 1946 metais turėjo 
būti atliktos 1.024 revizijos, o atlikta 
tik 288.“ -Jm- 

timai (komandai pelnė 20 taškų!) ne* 
leidžia latviams atsikvėpti. Pagaliau 
švilpukas — rungtynės baigias 
34:28 lietuvių pergale. Latviai — lie
tuviai krepšininkai spaudžia colle- 
giškal veni kitiems rankas — dėko* ■ 
ja už korektišką žaidimą, tačiau en
tuziastinga minia įsiveržia aikštėn ię 
lietuvius krepšininkus gėlėse išneša 
ant rankų. Lietuviai studentai —• 
antri metai Universiteto krepšinio 
meisteris! Taškų pelnė: Snarskis (20), 
Kalibatas (2), Mickūnas (10), La
taitis (2), Lukavičius ir Paškovičius 
(0). Teisėjavo estai.

Nors tarp estų — latvių, o ypač 
tarp lietuvių — latvių sporto var
žybos beveik visad buna atkaklios ir 
įtemptos,1 tačiau sportiški santykiai 
tarp visų trijų tautybių pasilieka pui
kūs ir nuoširdūs. -s- 

mūsiškių verti dėmesio Sutkauskas, 
Ęaskauskas, Mikalauskas ir Dulieba, 
o kituose jau.ėsi treniruočių bei pa
tyrimo- stoka.

Lengvoji atletika. Š. m. balandžio 
20 d. įvyko miško bėgimas. Dalyvių 
38. Visi dalyviai. buvo suskirstyti į 
grupes pagal amžių. Vyrų grupėje 
rungtynės vyko individualiai ir ko
mandomis. Komandas išstatė sporto 
klubas ir gimnazija. Komandomis 
laimėjo gimnazija, surinkdama 78 
taškus; perkūniečiai liko antroje vie- . 
toje su 55 taškais. Šioje grupėje pir
muoju atbėgo Mlckūnas apie 1,5 klm. 
(g) — 3.48.3; antruoju Supronas — 
3.50,- ir trečiuoju Pocius (g) 3.50;2. 
Jaunių grupėje nuo 12-14 m.: I v. 
Gylys ,11 v. Pačkauskas; nuo 10-12 
m.: I v. Savickas II v. Aukžemas. 
Moterų grupėje I v. Nutautaitė; II 
v. Didžbanytė.

Š. m. gegužės 14 d. Darmstadte 
įvyko miško bėgimas tarp Frankfur
to distrikte esančių stovyklų sporti
ninkų. Dalyviai buvo suskirstyti į 
grupes pagal amžių. Jaunių grupėje 
perkūniečiai itin gerai pasirodė — 
stiprioje konkurencijoje laimėjo dvi 
pirmąsias vietas. Bėgo vieną klm: 
I v. Pocius — 3.27.7. II v. Baikauskas 
— 3.33, —. Jaunučių grupėje Arnau- 
skas atbėgo trečiuoju, nors laikas 
vienodas su antrojo. Vyrų grupėje 
(bėgta 3 km) mūsiškai buvo trečias 
ir ketvirtas-Ciužas ir Mieliulis.

Krepšinis. IV. 7., maždaug po me
tų pertraukos, įvyko pirmos krepši
nio rungtynes su vietos latvių YMCA. 
Perkūno sudėtyje žaidė ir įmetė 
krepšių: Varkala 16, Andriulis 11-13, 
Paransevičius II, Kalvaitis — 2, Su
pronas 4, Bagdonas 8 ir Pilvelis — 2. 
Rungtynes baigėsi 57:36 mūsiškių • 
naudai. Tenka pažymėti, kad šiuo 
metu Hanau latviai amerikiečių zo
noje yra stipriausi tarp latvių, nes 
jų sudėtyje žaidžia buvusi Kielio ko
manda. Šių rungtynių pralaimėji
mas jiems buvo smūgis, nes dėtos 
viltys į Kielio komandos žaidėjus ne
pasitvirtino. Po poros dienų buvo 
sužaistos atsigriebimo rungtynės, ku
rių metu žaidė keli senieji hanavie- 
čiai latviai, ir rungtynės baigėsi 21:19 
latvių naudai. Perkūno sudėtyje trū-: 
ko Andriulio IL B.

Mes ieškome savųjų
UNRRA-os PAIEŠKOJIMŲ 

ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

- XXV
MINC Landsmann Rascha, 50 metų, 

gyv. Stutthof;
MINC Benjamin, gyv. Kaunas;

’ MINDĖ Dora, 51 metų, gyv. Kaunas; 
MINDĖ Judel, 51 metų, gyv. Kaunas; 
MIŠAUSKAS Raimundas, 15, metų, 

gyv. Kaunas;
MIŠAUSKAS Teofilė;
MIŠAUSKAS Zigmas;
OLEJSKI Henoch, 15 metų, gyv.

Kaunas;
OLEJSKI Manes, 39 metų, gyv. Kau

nas;
OLEJSKI Abraham, 43 metų, gyv. 

Kaunas;
OLICKI Mozės, 18 metų, gyv. Kau

nas;
PAULIKAS Algis, 10 metų, gyv.

Smalininkai;
PAULIKAS Olga;
PAULIKAS Jurgis;
PECKUS Šarūnas, 15 metų, gyv.

Klaipėda;
PECKUS Zigmas;
PERECMANN Rachel, 19 metų, 
~ Šiauliai;
PERECMANN Gitą, 51 metų;
PETRAITYTE Janina, 13 metų, 

.Kaunas;
ŠABLINSKAITE Genovaite, 7 metų, 

Būdviečiai,

gyv.

gyv.

2683. Tctmejeris Augustas ([24b] 
Eutin/Holst, Baltic DP Camp) — 
žmonos Mortos, vaikų — Mėtos, 
Idos, Mortos, Emos ir Prano. Karui

. baigiantis jie buvo Bergen-Ruegeno 
saloje.

2684. Galeckas Vincas ([24b] Eu
tin/Holst., Baltic DP Camp) — Guo
bai tienės Adelės su vaikais Algi
mantu ir Irena.

2685. Kriaučiūnas Petras (Belgi
que, Gent-Marelbeke, Poelstraat 84) 
— giminių ir pažįstamųjų.

2686. Adomonis Jonas, kilęs iš 
Žemaitijos, prašomas atsiliepti Alf. 
Spurgiui, (13b) Memmingen, Flieger- 
horst, DP Camp, Block 5/38 — yra 
žinių apie Jūsų seserį.

2687. Linkaitis Juozas (Wolfgang, 
Kr. Hanau, Argonner Kaseme, Civi
lian Detachment) — savo motinos 
Michalinos, sesers Marijos, brolių 
Jono ir Prano, kt. giminių ir pažįsta
mųjų.

2688. Šniaukštaitė Aldona (Wurz- 
ach, Kr. Wangen/Wiirtt.) — Erczmi- 
nų Stefanijos ir Vlado, šniaukštos 
Petro ir pažįstamųjų.

2689. Pečiulis Juozas (Wurzburg, 
Nordkaserne) prašo atsiliepti Lugau- 
ską Juozą ir Bereiką Juozą.

2690. Amerikos lietuvė Ginkevi- 
čiūtė Kristina (317 So State St. Du 
Bois Pa) ieško pusbrolio kun. Jaku
bausko Felikso ir pusserės Ginke- 
vičiūtės Bronės.

2691. Šaulytė Ona ([21a] Meer
beck, Kr. Stadthagen, DP Camp) 
brolio Kazimiero ir sūnaus Antano

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originaiinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10®/, nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM
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(paskut. žinia, kada jie gyv. Marien
burge). '

2692. Devenis Petras (Hallendorf, 
Kr. Braunschweig, Latvian DP Camp 
8/10 „Straumeni“) — giminių ir pa
žįstamųjų.

2693. Stankus Justinas (Wolfs
burg, Kr. Gifhorn, UNRRA Team 58) 
— tėvo Stankevičiaus Antano.

2694. Kveselevičienė Izabelė ([13a] 
Scheinfeld ūb. Nūmberg, Litauisches 
Lager) — sunaus Kuprevičiaus Ed
mundo, gim. 1925. IV. 9 ir 1943 m. 
liepos mėn. išvežto į Vokietiją Gross- 
Rlets b. Beeskow/Mark, Gemein- 
schaftslager.-

2695. Labutis Ksaveras ([21a] Bo- 
cholt i. W., DP Camp U-8) — savo 
brolio Labučio Prano, kt. giminių ir 
pažįstamųjų. -

2696. Medeišis Vytautas, (14b) Bi- 
berach/Riss, Litauisches Lager) — 
Latako Pijaus, mkt. Tatarėlio An
tano, agr. Kaltenio Juozo,- draugų ir 
pažįstamųjų.

2697. Bernotas Martynas, s. Jono, 
gim. 1903 ta., ligi 1940 m. liepos mėn. 
gyv. Kretingoje, prašomas atsiliepti 
šio laikraščio Administracijai.

2698. Stankus Vladas, gim. 1904 
m., ar Stankuvienė Kazimiera, gim. 
1907 m., turį dukterį, gim. 1925. IV.

su-

13 d., ir jaun. sūnų, gim. 1940. I. 13 
d., — prašomi atsiliepti šio laikraščio 
Redacijai: yra laiškas nuo vyr. 
naus Vlado, gim. 1928. I. 22 d.

GERB. TAUTIEČIAI
Pranešame, kad gegužės mėn. 

13-tos į 14-tą dieną iš Uchtės Lietu
vių Tremt. Stovyklos „VYTIS“ ra
movės pavogta kabinetinė rašomoji 
mašinėlė, lietuvišku šriftu, „URA
NIA" firmos, Nr. 237073. Užpakali
nėje mašinėlės pusėje su aštriu įran
kiu įbrėžtas užrašas „St. K. .. (pa
vardė) nuosavybė“.

Nustojus šios mašinėlė labai nu
kenčia vietos stovyklos mokyklų ir 
spaudos reikalai.

Jei kas nors pas Tamstas ar sto
vyklose siūlytų šią mašinėlę pirkti 
ar jau kas nors ją jau įsigijo, malo
niai prašome nedelsiant apie tai 
mums. pranešti šiuo adresu:

Litauisches Lager „VYTIS“, (23) 
UCHTE, Kr. Nienburg/Weser.

Stovyklos Komendantas

iš

Isigykime DP ženklelį — tremties 
gyvenimui prisiminti. Kaina 5 RM. 
Platintojams duodama nuolaida. Ra
šyti: (13a) Wurzburg 7, Nordkaserne.

„ATŽALYNO" PRANEŠIMAS
Vaizdelių albumo .LIETUVA, ŠA* 

LIS MANO BRANGIOJI“ laida iš-: 
sibaigė. Pinigų ir užsakymų prašome 
leidyklon nebesiųsti.

Mažas tiražas šio albumo buvo iš
leistas tik dėl to, kad parodyti Gerb. 
spaudos mėgėjams, kad leidyklai yra 
galimybė panašus albumas išleisti. 
Naująją laidą leisime tik tada, jei 
pasiseks surinkti žymiai daugiau 
vaizdelių ir pritraukti daugiau šios 
srities talkininkų. __

Leidykla „ATŽALYNAS“

giminėms ir 
kad 1947 m.

Pranešame 
pažįstamiems, 
gegužės 21 d. 7 vai. ryto, po 
nenumatytos operacijos, Ha
nau DP ligoninėje mirė vie
nintelė mūsų dukrelė ‘ a. a. 
DANUTE KULIK AUSKAITĖ, 
gimusi 1930 m. IX. 13 d.

Palaidota š. m. gegužės 23 d. 
Hanau miesto kapuose.

Skausmo prislėgti tėvai: 
Kazė ir Pijus Kulikauskai
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IGCR gen. direktorius apie tremtinius

siekimai nepasise-

Įvairios žinios

Gina lietuvių DP teises

(„Vienybė“, gegužės 164*)

dėl artėjančio pa- 
koionijų reikalais.

mintis
Taip 

aptilo.' 
preky-

J. by- 
ameri- 
laisvės

kad 
pa- 
and 
Ar-

Ra- 
Bronė Žiūrai-. 
Jonas ir Edu- 
Benikienė su 
Norvilienė su

universitete
AMERIKOS LIETUVI^ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

MUSU KELIAS
LIETUVI ŲSAVAITRAŠTIS

Lietuvių skyrius Pennsylvanijos

.Amerikos lietuvių laikraščiai, 
išėję gegužės mėn. pradžioje, prane
ša, ka(^ Pennsylvanijos universitete, 
Philadelphijoje, įsteigtas slavų ir 
Pabaltijo studijų departamentas, ku
riame bus specialus lietuvių kalbos 
ir literatūros skyrius. Naujojo de
partamento vedėju pakviestas prof, 
dr. Alfred Senn, gerai žinomas lie
tuvių draugas. Jis nuo 1922 iki 1930 
metų yra buvęs profesoriumi Kauno 
universitete. Greta prof. Senn šia
me universitete dėstys ir du neseniai 
iš Europos nuvykę profesoriai: An
tanas Salys ir Vincas Krėvė-Micke
vičius. šio departamento darbas 
prasidės rugsėjo 19 d. Neabejotina, 
kad šis skyrius nepaprastai patar
naus lietuviškajam mokslui ir kul
tūrai. Tik Amerikos lietuvių lai
kraščiai susirūpinę^ kad šiam sky
riui pakaktų studentų.
KIEK AMERIKA DAVĖ GINKLŲ 

SOVIETAMS
Karo metų Amerika Sovietų Ru-' 

Sijai yra davusi milžiniškus kiekius 
ginklų. Apie, tai plačiai rašoma 
„pirvoje“ Nr. 17. Ten sakoma, kad 
Rusija iš JAV yra gavusi: 14.834 
lėktuvus, 7.056 tankus, 51.503 jeeps, 
385.883 trokus, 35.170 motociklų, 
8.071 traktorių, ' 8.218 priešlėktuvinių 
patrankų, 131.633 kulkosvaidžįų. 
1.981 lokomotyvų, 11.158 prekinių va
gonų, 105 povandeninių laivų gaudy
tojus, 197 torpedinius laivus, 3.786.000 
ratams padangų, 49.860 tonų odos 
gaminių, 4.478.000 tonų maisto pro
duktų, 345.735 tonų sviedinių, 
2.800.000 tonų plieno, 802.000 tonų 
kitų metalų, 2.670.000 tonų benzino, 
842.000 tonų chemikalų, 62.485.000 
jardų vilnonių audinių, 106.893.000 
jardų vatos audinių, 15.417.000 parų 
batų, už 1.657.000 dolerių galante
rijos prekių ir, už 1.078:765.000 do
lerių mašinų ir reikmenų. —

NAUJOS BALF SIUNTOS 
_ TREMTINIAMS

Balandžio mėnesį BALF pasiuntė 
tremtiniams šias siuntas: Balandžio 
mėn. pradžioje išsiųsta dvi siuntos 
drabužių ir maisto. Maisto tarpe bu
vo 30 statinių sūdytų silkių. Šios 
siuntos buvo įvertintos 1.500 dolerių. 
Balandžio. 18 d. laivu American Ve
teran išsiųsta: 226 paketai drabužių, 
avalynės, odos, knygų, muilo ir 
17.843 svarai konservuoto maisto. 
Taip pat buvo ir 220 gabalai spe- 
cialafls maisto kūdikiams. Šios siun
tos vertė 17.000 dolerių. Gegužės 
mėnesį, kaip praneša „Amerika“, nu-

Iz. Vasyliūno koncertas
Š. m. birželio 12 d. Izidorius Va

gy liūnas rengia naują sonatų vakarą. 
Programoje moderniųjų autorių kū
riniai, atliekami tik didžiuose muzi
kos centruose.

Wolf-Ferrari — dar tebe
gyvenąs kompozitorius, kurio dvi 
operos „Madonos Brangenybės“ ir 
„Keturi Storžieviai“ buvo įėjusios į 
Kauno Operos teatro repertuarą. Jo 
sonata g-molf opus 1 pasižymi pla
čia ir pilna temperamento frazuote. 
Antroji sonatos dalis imituoja var
gonus ir choralą, yra pilna maldingos 
nuotaikos.

Max Reger yra Bacho pase
kėjas, griežtai prisilaikęs polifoninių 
formų, nors turinį įdeda moderninį. 
Max Reger nėra mums plačiai žino
mas, nors jo veikalai turėjo įtakos 
mūsų kompozitorių kūrybai. Sonata 
fis-moll pasižymi harmonijos spal
vingumu ir stipria išraiška. į ' ■ 

Trečia sonata — J. Gruodžio 
jau kartą Dillingene su pasisekimu 
atlikta 
Sonata 
kiečių 
žesnių 
veikalų, persunktas liaudies moty
vais, originalaus stiliaus ir harmoni
jos, nebelengvas atlikti.

Sonatų vakaras įvyks Dillingene, 
Kolpingssaal (Miesto Salėje), VI. 12 
d. 21 vai. Fortepijono partiją atliks 
Horta Wieser. M. M.

Vasario 16-sios išvakarėse, 
buvo teigiamai įvertinta vo- 
spaudoje. Tai vienas gra- 
mūsų kamerinės literatūros

matyta išsiųsti vaikams žuvies taukų, 
saldyto kondensuoto pieno ir mėsos.
KAIP EINASI JAV AUKŲ VAJAI

„Amerikos Lietuvis“ apie vykdo
mus lietuvių aukų vajus taip rašo: 
Amerikos Lietuvių taryba iki kovo 
31 d. surinko 65.000 dolerių, BALF 
iki kovo 25 d. buvo surinkęs 38.000 
dolerių, Našlaičių Fondas iki kovo 
31 d. 6.715 dolerių. Taryba nori su
rinkti 250.000 dolerių. Ji laikinai 
savo vajų nutraukia, n-s pasirodo, 
tai kenkia BLAFui, kuris nori su
rinkti 550.000 dolerių. Našlaičių 
Fondas dabar globoja 22 našlaičius.

„Amerika“ savaitraštis rašo, kad 
BALF vajus paskutiniu laiku pra
deda įsisiūbuoti visu smarkumu. Ti
kimasi, kad didžiausios aukų sumos 
įplauksiančios gegužės ir birželio 
mėnesiais. Tas pats savaitraštis rašo, 
kad iki balandžio 23 d. BALF vajaus 
daviniai jau buvo pašokę iki 50.000 
dolerių. Geriausiai vajuje pasirodė 
Maryland valstija, kuri visas kitas 
stipriai pralenkė. Ten jau surinkta 
per 70°/o jiems nustatytos kvotos.

NAUJAI NUVYKĘ LIETUVIAI 
x I JAV

Balandžio 18 d. į JAV nuvyko šie 
lietuviai tremtiniai: Prof. Krėvė- 
Mickevičius su žmona, Vladas ir 
Stefanija'įAbramikai su dukterim 
Violeta, Stasys Baleckas, Steponas 
Juodvalkis, Vladas ir Lidija Minge- 
levičiai su sūnum Stasiu ir dukte
rim Lucija, Elzbieta Mačiulienė su 
dukterim Eugenija, Juozas Blankus, 
Dr. Tumasonis su žmona, sūnum ir 
dukterim, Antanas Zablockis, Apo
lonija Lakačauskienė, Albertas Ta- 
rulis su žmona ir sūnum, kun. My
kolas Ražaitis, Zigmantas Stanaitis, 
Jonas Norvilas, Emilija Stirbienė,

Benigna Nemunaitienė, Julija 
jauskaitė, Antanas ir 
čiai su dviem vaikais, 
ardas Tolišiai, Ona 
dviem vaikais, Marė 
dviem vaikais ir Jadvyga Dunčienė.
LIETUVIS HARTFORD AVIACIJOS 

KOMISIJONIERIUS
„Vienybė“ praneša, kad Eduardas 

Ramoška, aktyvus veikėjas, paskir
tas Hartford miesto aviacijos komi- 
sijonierium. Paskirtasis jau buvo 
prisaikdintas ir pradėjo eiti savo pa
reigas. Vietos lietuviai labai paten
kinti, kad lietuvis įkopė į aukšto 
valdininko tarnybą.

NAUJAS BALF IŽDININKAS
BALF Iždininkui dr. A. Zymon- 

tul atsistatydinus, BALF direktorių 
taryba savo specialiame posėdyje 
naujuoju BALF iždininku paskyrė 
Petronėlę Jurgeliūtę-Beverage. Nau
joji iždininkė pareigas jau pradėjo 
eiti'. Ji buvo aktyvi veikėja tremti- 
r!ų šalpos darbe. • ■

IR AMERIKOJE TRŪKSTA 
LAKRAŠTINIO POPIERIAUS
Paskutiniuoju laiku Amerikos 

lietuvių laikraščiai savo puslapių 
skaičių turėjo .sumažinti dėl laikraš
tinio popierio trūkumo. Taip pat su
simažino ir didieji Amerikos lai
kraščiai. Kaip žinia, apie 800/o lai
kraštinio popierio Amerika gauna iš 
Kanados. 1946 metais Amerikoje lai
kraštinio popierio buvo sunaudota 
4.200.000 tonų, šiais metais lai
kraštinio popierio sunaudojimas dar 
stipriai pakilo. Manoma, kad Ame
rika iš laikraštinio popierio trūkumo 
galės išeiti tik po vienerių metų.

' B. Beržas

• Birželio 29 d. (tiksli valanda bus 
pranešta vėliau) visoje Vokietijoje 
grąžinamas normalus vasaros laikas, 
t. y. laikrodžiai atsukami vieną va
landą atgal. Atšaukti dvigubąjį va
saros laiką buvo norima jau ir anks
čiau, tačiau jo atšaukimas, kad ne
pakriktų tarpvalstybinis ir tarpzoni- 
nis susisiekimas, reikalaująs mažiau
siai trejetos savaičių laiko.
• Dienos laiko taupymas kenkiąs 
vaikų, ypač mokyklinių vaikų svei
katai sako dr. John P. Turner, JAV 
Filadelfijos švietimo įstaigos narys. 
Per ankstyvas kėlimasis rytą veikiąs 
neigiamai nervų sistemą. (AP)
• Sovietų atstovas M. Lomakin JT 
pakomisijoj, kuri ieško kelių laisvai 
spaudai ir informacijai, pasiūlė, kad 
būtų įvesta kontrolė agentūroms ir 
laikraščių korespondentams, nes pa
gal jį korespondentai galį klaidingai 
nuteikti mases ir išugdyti priešingus 
santykius tarp tautų. Žmogaus tei
sių komisija turėtų imtis priemonių 
neteisingiems perteikimams suma
žinti. Pakomisijos pirmininko nuo
mone, tokio pasiūlymo esą negalima 
traukti į darbų tvarką. (AP)
• UP iš Washingtono praneša, kad 
karo departamentas esąs pasiūlęs su
daryti 300.000 civilių darbininkų or
ganizaciją, kuri būtų sujungta į re
zervinius vienetus ir specializuota 
karinėms pareigoms, jei iškiltų kitas 
karas. Šis planas buvo pasiūlytas ka
ro ministerio ir gen. D. Eisenhowerio. 
Jis, be to, įspėjo pramonės ir švie
timo vadovus, jog JAV niekad ne
turėsiančios laiko mobilizacijai pasi
ruošti. Tikimasi, kad šis planas bū
siąs vykdomas trijų savaičių būvyje. 
Trumpai sakant, būtų sudaryta 2500 
atsarginių vienetų prie kepyklų, 
telefono bendrovių, geležinkelių ir li
goninių. (NYHT)
o JAValstybių karo laivyno viene
tas atvyko į Gibraltarą, kiti atvyks 
vėliau. (UP)
• Apie 3.000 rumunų studentų buvę 
areštuota per kelias paskutinias die
nas, kaip praneša patikimi šaltiniai. 
Universiteto studentai buvę svar-

blausi dabartinės komunistų vyriau
sybės opozicionieriai. (O.N.A.)
• Sovietai tik 16 mylių nuo Indi
jos, pareiškė Sovietų žurnalistas, ke
liaudamas per Tadžikistaną, kurį 
skiria 16 mylių nuo Afganistano. 
(Reuter)
e Sovietam paskelbus draudimą 
savo piliečiam tuoktis su užsienie
čiais, švedų vietinės valdžios įstaigos 
pranešė klebonam, kad netuoktų 
pabaltijiečių su švedais, nes pabal
tijiečiai esą sovietų piliečiai. Spauda 
labai griežtai prieš tokį parėdymą 
reagavo. Visuomenėje toji 
pasirodė labai nepopuliari, 
viskas ir liko po senovei ir 
Nepopuliari visuomenėje nė
bos sutartis su sovietais. Ji kalti-

NYTribune biuras praneša apie Sir 
Herbert Emerson, IGCR generalinio 
direktoriaus pranešimą, kad 600.000- 
700.000 „kietalukščiai tremtiniai“ tre
jų metų būvyje būsią išsklaidyti.

Per ateinančius 18 mėnesių, pa
reiškė Ser Herbert spaudos konferen
cijoje, keli šimtai tūkstančių europie
čių tremtinių su šeimų nariais bus 
nugabenti į Britaniją (BBC taip pat 
pranešė, kad Anglija ateinančiais me
tais įsivėš nUo 200-300.000 tremtinių, 
red.).

Čia pat jo buvo paminėta, kad nuo 
karo pabaigos 11 milijonų tremtinių 
grįžo namo. Esą dar tokių, kurie ne- 
pareiškę savo nusistatymo grįžti ar 
pasilikti.

Jo pareiškimu, Prancūzija planuo
janti DP įsigabenti pramonės dar
bams. Belgija sutikusi priimti 20.000 
DP su jų šeimų nariais iš US zonos. 
15.000 bus paimti dar ir iš Anglų zo
nos. 8.000 darbininkų ir jų šeimų 
narių vyksią į Olandiją.

Į tietų Ameriką būsią taip pat i 10.000 pabėgėlių į Tunisą ir Maroko, 
priimta. Pasak gen. direktoriaus, | (NYHT).

dar 1947 metais Brazilija sutikusi 
priimti 5.000 DP, gal būt, dar daugiau 
ir Venezuela — 5.000 šeimų, arba iš 
viso apie 15.000. Peru sutinka priimti 
5.000 šeimų; Čilė — 5.000 darbininkų 
ir plus šeimų narius. Argentina nėra 
skaičiaus pareiškusi, bet mano' vis 
dėlto gauti kroatų, slovėnų, lenkų ii 
Italijos ir specialiems reikalams ir 
Vokietijos bei Austrijos.

Kanada absorbavusi apie 6.000 pa
bėgėlių, kurių giminių yra Kanadoje 
Ji taip pat verbuos europiečius DF 
miškų, tekstilės ir cukrinių kultūrų 
darbams.

Pietinė Afrika planuojanti gauti 
2.000-3000 jugoslavų iš Italijos. Ji 
pageidauja specialistų darbininkų.

Australija atsiunčianti specialią 
tyrimo komisiją į Vokietiją ir Austri
ją susipažinti su verbavimo galimy
bėmis. ' '

Sir Herbert pasakė, kad esančios 
| geros perspektyvos pasiųsti apis

narna dėl sunkėjančio Švedijoj ūki
nio gyvenimo. (E)
• D. Britanijos parlamente vienas 
konservatorių atstovas interpeliavo 
vyriausybę, dėl Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos į jungimo į Sov. Sąjungą. Jis 
priminė, kad JV to įjungimo iki šiol 
nėra pripažinusios—jis norėtų žinoti, 
kokia yra tuo reikalu D. Britanijos 
vyriausybės pozicija. Vyriausybės 
vardu atsakinėjo užsienių reikalų 
ministerijos pasekretorius Mayhew 
pasakydamas, kad protingiausia, ką 
D. Britanija galėjo iki šiol tuo rei
kalu padaryti, tai skaitytis su faktu, 
bet įjungimo tų valstybių į Sov. Są
jungą D. Britanija de jure nėra pri
pažinusi. Paklausėjas norėjo išgauti 
patikrinimą, ar ir ateityje Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos prijungimo prie 
Sov. S-gos de Jure nepripažins, ta
čiau į šį antrą paklausimą pasekre
torius atsisakė atsakyti. (E)
• Po kelių savaičių mėginimo susi
tarti dėl Triesto gubernatoriaus, Ru
sija pagaliau atmetė visus ne jų pa
siūlytus kandidatus. Anksčiau Vaka
rų Sąjungininkai atmetė Rusijos pa
siūlytus du kandidatus. (AP)
• AP iš Washingtono praneša, 
Fioreilo H. La Guardia neseniai 
traukė teisman National Home 
Property Owners Foundation ir
thur W. Binns, fundacijos prezidentą 
už tai, kad jie neteisingai apskundę, 
jog jis esąs komunistas. Civilinis ieš- 
kinis iškeltas 100.009 dolerių. Esą p. 
Binns Henry sktuidžiąs Wallace ir 
La Guardią, būk jie remią komu
nizmą.
• Trys Vakarų galybės nesutiko su 
Rytų Didžiuoju dėl atominės energi
jos kontrolės. Jie nesutinka, kad 
atominės energijos kontrolė Saugumo 
Taryboje būtų pajungta veto teisei. 
P. Gromyko reikalauja veto pa
likti atominės energijos kontrolės 
pažeidimo atveju.
• Jau surasta esą 30 ligų užkrė
tėjai, kurie liktų biologinio karo at
veju ginklais. Tai esanti ultra — 
paslaptis ir prieš šį ginklą žmogus 
nepajėgiąs pasipriešinti. Nuo jo ap
siginti tegalima tik patį karą panai
kinus. (NYHT)

• Strateginė aviacijos vadovybė 
paskelbė, kad 9 supertvirtovės at
skris į Europą pratimų atlikti. Bom
bonešiai skris į Vokietiją, sustodami 
Azorų salose, paskui į Angliją, kaip 
orinių pajėgų svečiai. Paskui -per 
Vokietiją sugrjs atgal į JAV apie bir
želio 18 d. (UP)
• Gen. Dwight D. Eisenhoweris rei
kalauja dėti visas pastangas, kad ka
ras būtų uždraustas. Karą jis pava
dino tokia blogybe, kurią „iššaukia 
žmonių klaidos, godumas ir žmogaus 
neapykanta". •
• Sovietų ambasadorius Britanijai 
p. Zarubin išvyko į Maskvą, matyti, 
gauti instrukcijų 
sitarimo Italijos 
(AP)
• Rusų spaudos
kė. Rusai JT pakomisijoje, kuri dir
bo laisvos spaudos ir imformacijos 
reikalais, norėjo įterpti, kad spaudos 
svarbiausiu objektu būtų kova prie! 
„fašizmo likučius" ir „karo kursty
tojus“. Balsuojant prieš rusų pasiū
lymą pasisakė 7, už —■ vienas. (AP) 
a Aukšti JAV vyriausybės pareigū
nai yra pareiškę, kadzJAV bijančios, 
jog Jugoslavija galinti įžygiuoti j pie
tinę Austriją, kai Sąjungininkų pa
jėgos pasitrauksiančios iš ten, jeigu 
Austrija pasiliksianti taip silpna, kaip 
taikos sutartyje reikalauja SovietaL 
(UP)
9 Pravda rašo, kad visi iš užsienio 
ateiną komentarai vieningai rodą, 
kad vienokiu ar kitokiu būdu vy
riausybės krizė Prancūzijoje buvusi 
dirbtinai sukurta, kad sukomplikuotų 
tai, kas buvo seniai suplanuota, t. y, 
komunistų narius pašalinti iš minl- 
sterių kabineto. Komunistų ministe- 
rlų pašalinimas rodąs,, rašo Pravda, 
jog vyriausybė slenkanti dešinėn. De " 
Gaulle kalbos naujos partijos orga
nizavimo proga buvusios signalu re
akcionieriškoms jėgoms mobilizuoti.

Nauja stadija prasidėjusi demo
kratijų ir reakcinių jėgų kovoje. Rei
kią įsivaizduoti, kad Prancūzijos 
žmonės ir jų demokratinės organi
zacijos sugebėsiančios apginti savo 
laimėjimą, baigia Pravda. (AP)

„Iš buvusių kareivių, kurie turė
jo progos susitikti su lietuviais 
tremtiniais Vokietijoje, advokatas 
Pranas Alexis yra bene vienintėlls iš 
jų, kuris, grįžęs į civilinį gyvenimą, 
tebesirūpina tremtinių būkle.

1945 metais, grįžęs iš užjūrio tar
nybos, jis jau organizavo maisto siun
timą ir, kiekviena proga,, nesivaržy
damas aikštėn kėlė UNRRA tarnauto
jų vagystes ir kitas jų daromas 
skriau das tremtiniams.

Dabar advokatas Alexis rimtai 
gina DP teises. Jo susirašinėjimas su 
senatorium Vandenberg dėl „scree
ningų“, ypač vertas, dėmesio.

Visas reikalas prasidėjo prieš pora 
mėnesių, kai Alexis įtvo laišką iš 
jam pažįstamo tremtinio M. J., kuris 
nusiskundė, kad jis neteko DP teisių 
ir dėlto buvęs išmestas iš lagerio.

Panaudodamas įvykį su M. J., 
kaip pavyzdį, Alexis parašė laišką 
Užsienio' Komisijos pirmininkui, se
natoriui Vandenberg, nurodydamas, 
kaip skriaudžiama lietuviai DP ame
rikiečių zonoje.-

Adv. Alexio laiške, tarp kita ko, 
rašoma:

„Iš visų praneš!mų ir susirašinė
jimų. aš priėjau išvadą, kad toks

Ir tik šiomis dienomis Alexiui pra- , 
nešama, kad balandžio 1 d. M. J. at
gavo DP teises ir grąžintas į lagerį.

Taigi, vieno „ex GI“ balsas, dau
giau nulėmė negu kelių organizacijų 
rezoliucijos. ’

Dėl screeningų programos, kuri 
pasirodo, tebevykdoma ir kuriai dar 
galo nematyti, Karo Departamentas 
aiškina taip:

Screeninggai vykdomi tam, kad 
atskirtų visus asmenis, kurie pavo
jingi saugumi, kuriems nepriklauso 
Jungtinių Tautų priežiūra ir globa ir 
kurie nelegaliai atvykę į amerikiečių 
zoną. Išimtys daromos tik šeimoms 
kurių narius vengiama išskirti.

Karo Departamentas toliau aiš
kinasi, kad lietuviai DP nėra skriau
džiami, kad proporcingai didžiausią 
nuošimtį tremtinių, kuriuos globoja 
UNRRA, kaip tik sudaro latviai, lie
tuviai ir estai. Iš 99.000 pabaltijiečių 
amerikiečių zonoje, apie 83.000 iš
laiko UNRRA.

Adv. Alexio pastangos M. 
loję, turėtų mus įtikinti, kad 

Vandenberg tuojau kiečių kovoje dėl Lietuvos

screeningų procesas naudojamas kaip 
priemonė tiems DP persekioti. M. J. 
ir šimtai lietuvių DP sauvališkai iš
metami iš lagerių. Armijos perso
nalas, kuris tai vykdo, nesiorientudja 
su DP padėtimi ir yra netinkamas to
kiai tarnybai.

„Kaip buvęs kareivis aš norėčiau 
žinoti, kodėl mūsų Amerikos kariška 
valdžia taip elgiasi. Tie tremtiniai 
iš Lietuvos niekad nebuvo mūsų prie
šai. Vienintėlls jų „nusikaltimas“, tai, 
kad jie priešinosi naciams ir komu
nistams ...

„Kadangi tie tremtiniai yra mūsų 
atsakomybėje ir kadangi Kongresas 
paskyrė dideles sumas jų priežiūrai, 
laikas būtų keisti Amerikos kariškos 
valdžios politiką Vokietijoj. Lietuviai 
tokio persekiojimo iš mūsų kariškos 
vadovybės neužsitamavo.“

KARO DEPARTAMENTAS
AIŠKINASI

Griežtas adv. Alexio laiško tonas, 
pasirodo, buvo naudingas.

Senatorius _ .
kreipėsi į Kara Departamentą, o svarbiausią vaidmenį tegali suvai 
pastarasis į karišką vadovybę Vokie- I dinti IT Pasaulinio karo veterans 
tijoja. *
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