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Siaubo dienomis Lietuvoje
Septyneri metai dengia anas sun

kiąsias mūsų tautiečių trėmimo die- 
nas, bet tų dienų išgyvenimai neiš-

• nyko nė iš vieno lietuvio atminties 
Ir liko mūsų tautos sąmonėje kaip 

. juodas mirties šešėlis, .grasinęs pra
žūtimi visai Lietuvai ir išplėšęs tūk
stančius aukų. Nors vėliau esamo 
pergyvenę daug šiurpių dienų ir pa
tyrę Įvairių pavojų, bet pirmojo trė
mimo birželinės dienos yra tragiš
kiausias mūsų išgyvenimas, nes pa
jutom, jog su juo prasidėjo fiziškas 
mūsų tautos naikinimas, dar ir dabar 
tęsiamas...

Šiandien, kurie esam pakliuvę Į 
Vakarus, bene būsim vieninteliai, ne
skaitant užjūry gyvenančių lietuvių, 
galį viešai, atveriant tiesą, prisiminti 
anas siaube skendėjusias dienas.

Visi prisimenam 1940 m. birželio 
15 dieną. Tai buvo Lietuvos Valsty- 

. bės laidotuvių pradžia. Maskoliai, 
užėmę mūsų kraštą, nepaprastų spar
tumu pradėjo likviduoti Lietuvos 
Nepriklausomybę. Teisėtoji suvere
ninė Krašto vyriausybė išvaikoma ir 
sudaroma „liaudies vyriausybė“, pa
leidžiama visos šalies rinktas seimas, 
legalizuojama komunistų partija ir 
vykdomi liaudies seimo rinkimai pa
gal komunistų partijos surežisuotą 
rinkimų Įstatymą. „Išrinktasis“ liau
dies seimas 1941 m. liepos 21 d. ‘Pir
mame savo posėdy, gausiai dalyvau
jant gatvės komunistiniam ga' 'alui, 
deklaravo „prisijungimą" prie vie
tų Rusijos. Tuo būdu per ‘ onk'?s 

--.savaites okupantas,
savo ginkluotas jėgas ir komunistų 
partiją, sulikvidavo Lietuvos Vals
tybę.

Siame mūsų valstybės naikinime 
plačiai buvo - naudojama teroras, 
smurto veiksmai jr prievarta. Dešimt 
dienų prieš susirenkant liaudies sei
mui, prasidėjo masiniai lietuvių areš
tai, kurių metu buvo suimta apie 
4.000 asmenų. Visi buvo Įbauginti. 
Krašte sklido gandai, kad būsią dar 
daugiau areštų. Rugpjūčio mėnesį, 
rodos, Paleckiui grįžus iš Maskvos, 
Kauno Žaliakalny sutikau kairesnių 
pažiūrų darbininką, klek artimą Pa
leckio bičiuliams (vėliau ištremtą Į 
Sibirą). Iš jo sužinojau, kad Paleckis 
esą prasitaręs, jog Maskvoj jau už
planuota išvežti artimoj ateity iš Lie
tuvos į Rusijos gilumą apie 100.000 
lietuvių „liaudies priešų". Tai buvo 
pirmieji gandai apie vėliau pradėtą 
vykdyti masinį trėmimą. Gerai ne
pažįstant bolševikinio režimo metodų 
ir priemonių, į tuos gandus niekas 
neatkreipė didesnio dėmesio, ir il
gainiui kalbos apie išvežimus nutilo. 
Tačiau nuolat vyljo paskirų asmenų 
areštai. Jie buvo talpinami į kalėji
mus, o iš čia vežami Rusijos gilu
mom

Aušo 1941 metų pavasaris, o su 
juo ir viltys sulaukti krašte atmainų. 
Štai vieną kovo mėnesio dieną Mas
kvos radijas pranešė, jog vokiečiai 
įsiveržę į Jugoslaviją. Taip pat žino
jom, kad neseniai TSRS su Jugosla
vija sudarė savitarpinės pagalbos su
tarti. Žmonės rinkosi gatvėse ir per 

. viešuosius gatvių garsiakalbius klau
sė nauiu žinių. Visiem atrodė, kad 
dabar TSRS ir Vokietijos.dradgystė 
turi baigtis, nes naujai sudaryta pa
galbos sutartimi Rusija turi Jugo
slavijai padėti, o bet kuri pagalba 
Jugoslavijai turėjo reikšti karą su 
Vokietija. Bet bolševikų propagan
dinė mašina vis dūdavo apie pasto
vią ir amžiną taiką Rusijoj ir gerus 
santykius, su didžiuoju kaimynu (pa
našiai, kaip dabar kalbama apie tai
kos išlaikymą).

Nejaukia nuotaika sulaukėm ge
gužės 1 dienos iškilmių. Šventės iš
vakarėse visose darbovietėse ir įstai
gose, darbo šventei paminėti, buvo 
suruošti mitingai su menine dalimi, 
o po to baliai sų svaiginamaisiais gė
ralais, kad žmonės, skendėdami al
koholy, greičiau užsimirštų savo sun
kią dalią ir mažiau galvotų. Per mi
tingus komunistiniai kalbėtojai, pa

1941 m. birželio 14-22 dienų atsiminimai
gal kompartijos duotus nurodymus, 
visur kėlė amžinos taikos troškimą, 
gerų santykių palaikymą su kaimy
nai*, apie gerą gyvenimą Sovietų 
Rusijoj, kurioj viešpatauja tautų „so
lidarumas“. Įstaigos, kurioj aš dir
bau, viršininko padėjėjas, faktiškasis 
įstaigos valdytojas, rusas, partietis, 
tokios kalbos metu, lyg numanyda
mas mūsų slaptas viltis, pareiškė, 
kad Lietuva amžinai yra įjungta į 
TSRS. Jokia jėga Lietuvos nuo

Kada čia vėl teiksis minios, džiūgaudamos atgimusia Lietuvos laisve ir

T3RS neatskirsianti, apie tai nerei
kią nė galvoti, jokių atmainų neten
ką laukti, santykiai su Vokietija ge
riausi ir 1.1. Visiems tik reikią pri
siderinti ir pritapti prie naujos pa
dėties ... Bet šis maskolius dar tą
patį vakarą, būdamas gerai Įsigėręs, 
išsiplepėjo, kad karas su Vokietija 
bus greitai.

Rytojaus dieną visų Įmonių ir 
Įstaigų darbininkai buvo suvaryti 
dalyvauti šventės parade. Dėkingu
mui ir džiaugsmui pareikšti, žygiuo
jant pro tribūną, kurioj sėdėjo nau
jieji valdovai — Paleckis, Gedvilą, 
komunistų partijos centras, aukštieji 
rusų karininkai ir pareigūnai, vi
siems buvo Įsakyta garsiai ir neper
traukiamai rėkti ir šaukti „ura“. 
Mat, pasaulis turėjo išgirsti lietuvių 
„džiaugsmą“ ir „pasitenkinimą“ nau
jąja padėtimi. Tikrai, Paleckis ir jo 
svita, sveikindami praeinančias mi
nias, vis šaukė „Tegyvuoja mokyto
jas ir draugas Stalinas!“ „Tegyvuo
ja TSRS Raudonoji Armija, išlaisvi
nusi Lietuvą!“ Bet minia buvo ne
bylė. Sukąstais dantimis, sučiaup- 
lom lūpom, nuleidę ir nukreipę gal
vas į šalj tūkstančiai pražygiavo pro 
raudonuosius ponus, kurie, matyda
mi š{ tylų minios boikotą, iš piktumo 
daužė tribūną kumštimis ir, matyti, 
prisiekė keršyti. Padėčiai gelbėti ko
munistai prie mikrofono pastatė 
komjaunuolių būrį, kurie rėkdami 
vaidino „minią“ ir atsakinėjo Į val
dovų sveikinimus bei šūkius. Dar tą 
pačią dieną, paradui pasibaigus, pa
sklido kalbos, kad kompartija ir ko
misarai eisenoj pasireiškusiu tylėji
mu labai nepatenkinti. Jie tai laikė 
reakcionierių darbu. Jų spaudoj pa
sirodė grasinimai „liaudies priešams“ 
su reikalavimu išvalyti įstaigas nuo 
reakcionieriškų gaivalų.

Tikrai, gegužės mėnesį prasidėjo 
valymas, ir daugely vietų iš Įrnonių 
ir įstaigų buvo atleista nemaža dir
bančiųjų. Si valymo akcija palietė ir 
mane. Gegužės 31 d. gavau, be per
spėjimo ir nenurodant priežasties, at
leidimo iš tarnybos raštą. Tuokart 
įvairiai spėliojau atleidimo priežastį, 
pagalvojau,’ ar nebūsiu sau paken-

kęs-, atsisakydamas pirktis įstaigoj 
platinamą bolševikinį ženklelį, piau- 
tuvą su kūju. Tokį ženklelį turėjo 
pirktis tarnautojai ir gegužės 1 d. iš
kilmių proga juo pasipuošti krūtinę. 
Iš baimės darbovietėse daugelis jį 
pirkp, bet viešai nešioti drįso mažu
ma. Bet nėra to blogo, kas neišeitų 
į gerą, sako mūsų patarlė, ir tikrai 
šis atleidimas iš tarnybos, kuris per 
trumpą laiką jau buvo antras, mane 
išgelbėjo nuo Sibiro tremtinio dalios.

Žaliakalnio kryptimi ir sustoję gau
siomis eilėmis Petro Vileišio aikštėje. 
Žmonės spėliojo, bene pasidėjęs ka
ras ar mobilizaciza, bet niekas tikros 
sunkvežimių paskirties nepatyrę. Pa
mažu miestas nutilo ir gyventojai 
nuėję poilsio. Pačiam vidurnakty 
sunkvežimiai pajudėję ir sustoję įvai
riose miesto dalyse, veik vienu laiku 
prie atskirų namų. Iš jų išlipę NKVD 
ginkluoti agentai, raudonarmiečiai, 
komjaunuoliai ir komunistų partijos

siančias siaubo dienas?...

Suprantama, prislėgta nuotaika 
grįžau namo galvodamas, kur gauti 
darbą, nes būti be darbo buvo lai
koma nusikaltimu. Grįžęs iš namų 
šeimininkės patyriau, jog namuose 
buvę atsilankę du nepažįstami vyru-
kai ir klausinėję, kur aš dirbąs, klek 
šeimos turįs, ką išlaikau savo lėšo
mis, kur gyveną mano giminės ir p. 
Be to, paėmę namų knygą, kurioj 
yra surašyti visi namo gyventojai, 
išsirašę iš jos Į savo bloknotus apie 
mane jiems reikalingas žinias. Tokių 
vizitų buvę daugely vietų. Tuokart 
niekas nenujautė ir nepramatė, kad 
bolševikai rengiasi trėmimui. Tai 
buvo tremiamųjų asmenų sąrašų su- 
darinėjimas ir tremčiai pasmerktų 
asmenų tikrinimas butuose ir darbo
vietėse. Sužinojęs tokias naujienas, 
suvokiau, kad reikalai blogėja. Ry
tojaus dieną nebeieškojau darbo, bet, 
pasitaręs su šeima Ir artimaisiais, bi
jodamas netikėto arešto, iš Kauno 
išvykau į kaimą. Netrukus į kaimą 
atvyko ir mano žmona. Iš jos paty
riau, jog Kaune vakarais bandoma 
užtemdinimai, žmonės plačiai kalbą, 
kad galįs greit prasidėti TSRS karas 
su Vokietija ir kad visi būkštaują, 
jog bolševikai karo išvakarėse neį
vykdytų didesnių areštų. Pagaliau 
birželio 14 d. rytą iš kaimynų paty
riau, jog praėjusią naktį artimam 
bažnytkaimy suimta ir išvežta, sau- 
gojant NKDV sargybai, į geležinkelio 
stoti gausus būrys vietos gyventojų, 
daugiausiai susipratusių žmonių, ku
rie Lietuvos Nepriklausomo gyveni
mo dienomis dalyvavo vienoj ar kitoj 
organizacijoj. Sis masinis suėmimas 
sukėlė visuose susijaudinimą ir neri
mą. Tos pačios dienos vakarą sulau
kiau iš Kauno giminaitę. Ji smulkiai 
nupasakojo, kas dėjosi praėjusią 
naktį Kaune. Tai buvo naktis, kurioj 
NKVD sugaudė ir pagrobė iš butų 
tūkstančius lietuvių ir užkaltuose va
gonuose pasiuntė Į Sibirą.

Birželio 13 dienos vėlų vakarą, 
atvykusios giminaitės pasakojimu, 
Kauno miesto gatvėse gyventojai pa
stebėję dideli sunkvežimių judėjimą. 
Sunkvežimiai buvę tušti. Visi važiavę

prisimindamos niekad nepaslkarto- 

narial. Jie visi skubiai veržėsi į ra
miai sumigusių gyventojų butus. Ati
dariusiam • duris buvo atstatomas 
ginklas, įsakoma pakelti rankas aukš
tyn ir ramiai laikytis. Įsibrovėliai 
skubomis pasklisdavo po visu* kam-
bariu* ir rastus žmones suvarydavę 
J vieną kambarį, pastatydami prie 
jų sargybinį. Visų suvarytų asmenų 
buvo patikrinamos . pavardės, išren
kami iš’jų pagal atsivežtą sąrašą tre
miamieji asmens ir daroma buto 
krata. Tremiamiems buvo prane
šama, jog jie vežami Į Rusija ir kad 
duodama 20 minučių laiko pasiruošti 
bei pasiimti mažą bagažą. Paryčiais 
nepertraukiamos eilės sunkvežimių, 
pripildytų vyrais, moterimis, mažais 
vaikais, paliegusiais seneliais, ligo
niais ir nėščiomis moterimis, riedėję 
geležinkelio stočių kryptimi. Čia ne
laimingieji buvę sugrūsti į prekinius 
užkaltais langais vagonus, iš kurių 
jau nebuvę daugiau Lietuvos žemėje 
išleisti. Nuo troškulio, karščio, anti
sanitarinių sąlygų ir dvasinių išgy
venimų, atskyrus šeimos narius — 
žmonas nuo vyrų, vaikus nuo tėvų, 
daugelis nepemešę šios tragedijos Ir 
mirę užkaltuose vagonuose.

'Butan, kuriame gyvenau, Įsiveržę 
enkavedistai nei manęs nei žmonos 
nerado. Tada pradėję tardyti tuos, 
kuriuos aptiko. Visi buvo klausiami 
ir verčiami pasakyti kur, kada išvy
kau ir kur dabar esu. Buvęs enka
vedistų tarpe lietuvis agentas grasi
nęs areštu ir suėmimu visiem, jei 
nepasakys mano buvimo vietos. Kra
tos metu visi daiktai buvę išvartyti, 
korespondencija, laiškai peržiūrėti ir 
išmėtyti, knygos išsklaidytos, o smui
kelis, palydint keiksmais, nusviestas 
pastalėn... Suvaryti vienam kam
bary gyventojai buvo išlaikyti iki vi
durdienio. Apie pietus pasišalindama 
sargyba Įsakė griežtai tylėti ir nie
kam nepasakoti, kas čia vykę ir ku
riuo reikalu lankytasi. Be to, mano 
šeimoj gyvenančiai vienos Įmonės 
darbininkei buvo įsakyta vakare 
ateiti į policiją. Vykdydama NKVD 
agento Įsakymą, skirtu laiku atėjusi 
policijon. NKVD agentas tuoj pra
dėjo tardymą savo įprastu ir išban

dytu metodu: pažadais, grasinimu ir 
mušimu. Išgirdęs vis tą pati atsaky-
mą „nežinau“, labai Įniršęs ir, išsi-
traukęs pistoletą, surikęs, kad nušau
siąs, jei nepasakysianti, kur aš esąs. 
Savo žodžiams patvirtinti pastatęs 
moterĮ veidu į sieną ir paleidęs pro 
jos galvą keletą šūvių. Stiprių nervų 
moteris išlaikė šį žiaurų tardymą, 
kad ir žinodama, tačiau mano buvi
mo vietos nenurodžius). Po keleto* 
tokių seansų daugiau nebuvo klau
sinėjama, bet namai, kuriuos gyve
nau, kaip ir visų kitų nepagautų iš
trėmimui asmenų, buvo sekami iki 
pat karo.

Minėtąją trėmimo nakt) tūkstan
čiai žmonių pergyveno sunkių mo
mentų. Iš namų, kuriuose gyvenau, 
buvo išvežta ponia B. su dviem ma
žais sūneliais. Jos vyras, laimei, ne
buvęs namuose. Mpteris. lydima gin
kluotų sargybinių, apleido namus 
ašarodama, o vaikai, kuriu vienas 
dar buvo vystykluose, o kitas, apie 
trijų metų amžiaus, gailiai ir balsiai 
raudodamas, sekė paskui įsikibęs J 
motinos sijoną. Bet nekaltų vaikų 
ašaros nesuminkštino enkavedistų 
širdžių. Nors giminės ir pati motina 
prašė palikti vaikus namuose, bei tai 
nieko negelbėjo, mat sąraše buvo už
planuota išvežti visą šeimą. Mano 
artimas draugas M., gyvenime buvęs 
labai kuklus, o dar kuklesnė buvo jo 
tarnyba ir uždarbis, buvo paimtas su 
žmona, dviem kūdikiais ir sena mo
tina. Per areštą su juo buvo elgtasi 
labai žiauriai. Jis buvo pastatytas 
veidu J sieną kampe, šalia stovįs sar
gybinis neleido nei pajudėti, nei žmo
niškai apsirengti, ir pusnuogis Įmes
tas į sunkvežimį.

Tos, birželio 14 dienos rytą visą 
kraštą gaubė panika, išgąstis ir nusi
minimas. Iš visų pusių Į geležinkelio 
stotis riedėjo sunkvežimiai gatvėmis, 
plentais ir vieškeliais su nelaimibgai- 
sais tremtiniais. Įmonėse ir Įstaigose 
daugelis , tarnautojų nepasirodė, nes 
vieni jau buvo išvežti, o kiti bijojo 
išvežimo. Stotyse prie aimanuojan
čių ir verkiančių tremtinių ginkluoti 
sargybiniai niekam neleido prisiar-
tinti ir tuo būdu niekaip nebuvo ga
lima jiems padėti nei palengvinti jų 
kančias.

Supratęs gresiantį pavojų ir kad 
masiniai areštai bei trėmimas vyksta 
visam krašte, nusprendžiau, jog 
kaime, kuriame mane daugelis pa
žinojo (gi bolševikuojančių netrūko 
niekur), pasilikti yra neatsargu. To
dėl birželio 15-tosios ankstų rytą kar
tu su žmona išvažiavom N. miesto 
kryptimi, arčiau Lietuvos vakarinės 
sienos. Čia tikėjaus pažįstamų pagal
ba patekti Į Vokietiją. Neprivažiavęs 
miesto, atsargumo sumetimais, pasi
likau laukuose, o žmona viena nuėjo 
į miesteli pasižvalgyti. Greit grižus! 
papasakojo, kad miestelis yra kaip 
Išmiręs, visi apimti baimės. Kai ku
rie pažįstami ir giminės jau išvežti. 
Tada, aplenkęs miesteli, pasukau Į 
kitą kaimą, iš kur maniau pasiekti 
sieną ir pereiti vakarinę pusę. Man 
buvo aišku, kad ilgiau likti savam 
krašte negalima, o vergija, atrodė, 
bus lengvesnė pas vakarų kaimyną 
nei tolimam Sibire. Čia dar prisi
miniau kažkieno pasakymą, jog iš 
dviejų blogybių reikia pasirinkti ma
žesniąja Žmona nusprendė dar nu
vykti į Kauną ir laikinai pasislapstyti 
pas pažįstamus, nes pereiti slaptai 
sieną abiem buvo sunku ir labai pa
vojinga. Tad atsisveikinau su žmona 
ir vienas šalutiniais keliukais nėr 
laukus pasukau Į mišką. Vakare atė
jau Į numatytą ūkį. Bet ir čia radau 
išgąsdintus žmones. Ūkininko kaimy
nas ir mokytojas buvo praėjusią 
naktį išvežti. Pats šeimininkas labai 
bijojęs ir skundėsi savo keblia ir pa
vojinga būkle. Nors jis buvo darbštus 
ir tvarkingas ūkininkas, bet nepa
jėgė atiduoti valdžiai milžiniškos jam 
užkrautos duoklės. Todėl pats laukė, 
kada būsiąs išmestas iš ūkio. Vals
čiaus vykdomasis komitetas dėl. to

(Nukelta į 4 pusi.)
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I-sis paštininkų suvažiavimas tremty
Per beveik treįis metus tremti

niai paštininkai savo centrinės or
ganizacijos neturėjo, tačiau glaudus 
tarpusavio bendradarbiavimas leido 
K Urbti nemažą darbą. Jų dirbamas 

bas susidūrė su eile sunkumų, iš
kilo įvairių klausimų, kuriuos reikė
jo bendrai išsiaiškinti. Ir štai dėl to 
Manau paštininkų grupės valdyba 
š. m. gegužės 29 d. Hanau stovyklo
je ir sušaukė pirmąjį tremtyje paš
tininkų bei veikiančių lietuvių paš
tų viršininkų suvažiavimą. Į suva
žiavimą atvyko iš visų trijų vakari
nių zonų per 40 atstovų bei, paštų 
viršininkų. Jų tarpe matėme buv. 
Pašto Valdybos direkt. inž. V. Biru
tį, daug senų prityrusių bei atsakin
gas pareigas Lietuvos paštuose ėju
sių asmenų. ' Viso dalyvavo per 70 
paštininkų (su vietiniais).

Suvažiavimas pradėtas Hanau 
paštininkų grupės valdybos pirm-ko 
J. Bereišos žodžiu. Jis trumpai apibū
dino šio suvažiavimo tikslus, iškėlė 
Lietuvos tremtinių paštininkų pa
skirtį. Minutės susikaupimu pager
biami KZ-tuose žuvę, partizanų ei
lėse kritę, mirę bei ištremti bendros 
profesijos draugai.

Darbo prezidiuman išrenkami:
pirm. L. Barkus, sekret. J. Mackus 
ir K. Barauskas. Sudaromas garbės 
prezidiumas ir atliekama iškilmin- 

, goji suvažiavimo dalis, pradėta Tau
tos Himnu.

Po. sveikinimų ir stovyklos kop
lyčioje įvykusių spec, pamaldų, su
važiavimo salėje prasidėjo darbo po
sėdžiai. Čia apie lietuvių paštų veik
lą padaro pranešimus visa eilė paš
tų viršininkų. Iš pranešimų paaiš
kėjo, kad peštai ne visur vienodai 
veikia, ne visur paštininkai lygiai 
traktuojami atlyginimo atžvilgiu, yra 
tokių stovyklų, kur paštus veda visai 
privatūs asmens, kooperatyvai ar ki
tos sąjungos. Ten tikrieji paštinin
kai negalėję šio darbo dirbti ir dėl 
to yra susidariusių netikslumų, nu
kentėjęs tikrojo paštininko ir lietu- 
tuvių pašto vardas. Tačiau daugely
je stovyklų paštai -veikia labai gra
žiai, yra miela visuomenės įstaiga, 
daug gaunama ir išsiunčiama kores
pondencijos, platinama lietuviškoji 
spauda ir leidiniai. Pelnas skirsto
mas organizacijoms remti bei sušel
piami pagalbos reikalingi paštinin
kai ar kiti asmens. Tačiau yra ir 
tokių atvejų, kur pašto pelnu pasi
naudoja juos globojančios, tikriau 
sakant, administruojančios organiza
cijos ar kooperatyvai. Tuo reikalu 
suvažiavimas' nutarė prašyti LTB 
Vyr. K-tą, kad lietuvių paštai būtų 
pavesta administruoti prityrusiems 
paštininkams ir jų veiklą suvieno
dinti, suderinant su Lietuvių Pašti
ninkų Sąjungos Tremtyje Centro 
Valdybos pageidavimais.

J. Gudaitis skaitė išsamų prane
šimą apie tremtyje išleistus lietuvių 
pašto ženklus ir plačiai nagrinėjo paš
to ir jo ženklų istoriją. Paaiškėjo, 
kad tremtyje tariamus lietuviškus 
pašto ženklus išleido įvairios organi
zacijos- ir’ komitetai, panaudodami 
pašto vardą. Pašto konvencija gi nu
sako, kas turi teisę leisti pašto žen
klą: tai yra grynai Pašto Valdybos 
ir to krašto vyriausybės reikalas. 
Organizacijos ženklų leidimo teisės 
neturi ir joms gali būti skiriamas 
tik pelnas. Čia išėjo kitaip. Nors

Vokiečiai davė sviesta 
su žhirkiena

Ingolstadtas/D. — S. m. kovo mė
nesio viduryje Ingolstadto IRO gavo 
iš Mūncheno centrinių IRO sandėlių 
statinėse sviesto. Dalijant šį sviestą 
stovyklų gyventojams, pasirodė, kad 
dviejų sviesto statinių viduryje buvo 
įspaustos negyvos žiurkės. Tai buvo 
rasta kovo 17 dieną lenkų stovykloje 
„F“ ir kovo 18 d. ukrainiečių sto
vykloje. Surašius pro fakelus, vietinė 
IRO sviestą grąžino atgal į Mūnche- 
ną. Statinė, kurioje buvo rasta žiur
kė ukrainiečių stovykloje, turėjo to
kį adresą: Jettenbach am Inn, Hdse 
Johann, Molkerei, data 5.. 3. 48.

Reikia manyti, kad teisingumo or- 
riai auras kaltininkus ir išaiškins 

to darbo inspiratorius. Tačiau ir 
be to atrodo aišku, kad žiurkės į 
iviestą buvo tyčia įspaustos. Žiurkės 
E ana kanaluose ir išnešioja įvai- 

užkrečiamas ligas. Kuo mes ga- 
} būti tikri, kad kitą kartą tos 

pačios rankos neįdės į mums skiria
mą maistą dar ko nors kito, pavo- 
lingo mūsų gyvybei. Būkime apdai
rūs. > |

tremtyje neturime savos valstybės 
ir Pašto Valdybos, tačiau tai nereiš
kia, kad pašto vardą galėtų naudoti 
kas savo tikslams. Išleisti pašto ženk
lai pardavinėjami labai aukštomis 
kainomis, bet jie nėra filatelijos pri
pažinti ir neturi pašto ženklo galios, 
atseit, tai bevertis dalykas. Suvažia
vimas priėjo išvadą--- šiam reikalui
nepritarti ir prašyti, kad pašto vardas 
ateityje nebūtų organizacijų šiam 
reikalui naudojamas.

Lietuvių pašto veiklai tremtyje 
atžymėti suvažiavimas nutarė išleisti 
ženkliuką, kuris būtų vartojame la
bai žema kaina už ypatingus pašto 
patarnavimus, neš šiuo metu paštai 
jokio mokesčio neima, o išsilaiko iš 
leidinių platinimo. Jis būtų bendras 
visiems lietuvių pastatus tremtyje. 
Sis reikalas bus gerai išstudijuotas 
ir tik tada bus leidžiamas toks žen
klas.

Mūsų rašytojams paskatinti dau
giau kurti, suvažiavimas nutarė skir
ti literatūros premiją už geriausiai 
dar šiais metais parašytą beletristinį 
veikalą ir šią premiją 5.000 RM dy
džio pavesta skirti per LT Rašytojų 
Sąjungą. Jeigu per tą laiką pasikei

Mokinių darbų parodoje pasižvalgius
Augsburgo Lietuvių Gimnazija 

gegužės 30 d. išleido trečią abiturien
tų laidą. Atestatus gavo 11 buvusių 
aštuntokų. Dar 5 aštuntokai gaus ru
denį, kai išlaikys matematikos ir lie
tuvių kalbos pataisas.

Ta pačia proga paskubomis su
rengta mokinių ir mokytojų d^rbų 
parodėlė, kuri užima tris kambarius. 
Parodėlės eksponatai: mokinių pieši
niai, mokinių mergaičių nėriniai, pa
čių austos juostos, siuvinėjimo pa
vyzdžiai, net 2 pasiūtos suknelės; ša
lia yra mkt. p.Muloko ir vyresniųjų 
klasių berniukų medžio dirbiniai: 
kryžiai, koplytėlės, lėkštės.

Mokinių piešiniai skirstomi į kla
sės darbus ir namų darbus. Daugu
ma jų atlikta paprastu pieštuku ar 
spalvotais pieštukais įvairaus dydžio 
ir rūšies popieriuje. Yra akvarelės 
bandymų ir gana vykusių. Piešinių 
tematika negausi ir neįvairi. Jei ir 
nieko nežinotum apie piešimo moky
toją, mokiniu piešiniai išduotų jį ar
chitektą ar statybos inžinierių esant: 
daugumas mokinių piešinių turi pir
mame plane vieną ar kelis pastatus: 
lietuvišką sodybą, klėtį, namą, bokš
tą ar kitą architektūrinį pastatą. Ga
lima pastebėti, kad mokytojas daug 
dėmesio kreipia į piešinio lietuvišku
mą (tematikos atžvilgiu; už tai p.Mu- 
loką reikia vertinti ir girti), simetri
ją ir ypač ornamentiką. Todėl iške
liamas į priekį puošnus lietuviškas 
kryžius. Bet iš piešinių nematyti,

Emigraciniais reikalais
Artėja liepos mėnuo. O nuo to 

laiko, kiek tenka .patirti, bene bus 
plačiau pravertos emigracinės durys 
ir į J.A.V-bes. Todėl, kurie yra pa
sirinkę emigracijai šį kraštą ir turi 
affidavitus, jei kas dar šito nėra pa
daręs, turėtų tuojau J.A.V. Konsu
latui pristatyti visus reikalingus do
kumentas, įskaitant ir affidavitus. 
Be affidavitų, Konsulatui reikalinga 
pateikti: vedybų bei krikšto metri
kai, policijos pažymėjimas apie ne- 
baustinumą, pažymėjimas iš IRO ar
ba vok. butų biūro, nuo kurio laiko 
apsigyvenęs US zonoje, ir 4 fotogra
fijos. Fotografijos turėtų būti švie
siam fone ir ant minkšto popieriaus. 
Tai liečia J.A.V-bes.

Kanados Imigracinė Misija šiuo 
metu yra Amberge. Ji ten išbusianti 
šešias savaites ir užtruks iki maž
daug birželio vidurio. Per tą laiką ji 
numačiusi sveikatos ir politiniu at
žvilgiu patikrinti 1.000 emigrantų, 
norinčių patekti į Kanadą pagal t. 
vad. artimųjų' giminių kvotą (close 
relative). Po to Misija vyksianti į 
Mūncheną ir liepos 5 d. vėl grįšianti 
į Ariibergą. Tuomet, esą, bus imami 
į Kanadą darbininkai (viengungiai) 
miško kirtimo, geležinkelių tiesimo, 
cukrinių runkelių auginimo ir kito- 
kems darbams.

Tie, kurie gyvena tremtyje be šei
mų ir norėtų pasinaudoti šia kvota, 
iš anksto turėtų pasiruošti, kad pra
dėjus tiems darbams registraciją, jie 
nebūki staiga užklupti. Tokiems dar
bams amerikiečių zonoje esą numa
toma suverbuoti 15.000 emigrantų.

Pažymėtina, kad vykstant į Ko
misiją ypatingai stropiai reikalinga 
susitvarkyti šeimyninės padėties do

stų valiuta, premiją išmokėti valiu
tos keitimo santykiu.

Suvažiavimas išdiskutavo visą eilę 
profesinių reikalų ir nutarė:

Įsteigti Lietuvių Paštininkų Są
jungos Tremtyje savišalpos fondą. 
Šiuo metu yra paštininkų gulinčių 
sanatorijose, našlių su vaikais ir 
varge atsidūrusių, kurie paramos iš 
niekur negauna. Todėl paštininkai, 
savo darbu uždirbę gražaus pelno ir 
rėmę kitus, nutarė per savo savišal
pos fondą nepamiršti ir savo profesi
jos bendro likimo narių ir kiek galint 
jiems padėti. Fondo pajamas numa
toma sudaryti iš veikiančių paštų 
gauto pelno, skirto tam tikru nuo
šimčiu savišalpos fondui.

Dar šiais metais numatoma išleisti 
kiek didesnės apimties paštininkų 
gyvenimą vaizduojantį metraštį: Jis 
apimtų laikotarpį nuo pirmųjų Lie
tuvos okupacijos metų iki dabarties. 
Jame būtų pavaizduota paštininkų 
darbas tremtyje ir okupacijos metais 
bei su paštų veikla susiję išgyveni
mai.

Pastaruoju metu pastebėtas siun
tų dingimas, ypač iš Kanados ir USA. 
Tuo reikalu Paštininkų Sąjungos 

kad ornamentika būtų analizuojama, 
kad jos elementų būtų ieškoma ne tik 
kryžiuose, bet Ir kraičių skrynių pa
puošimuose, audiniuose, juostose, 
varpstėse, kultuvėse, kraičkubiliuo- 
se. Lietuvių dailininkui negalima 
pro šiuos mūsų liaudies meno bran- 
gumynus praeiti, nesupažindinus su 
jais jaunosios kartos, kurios dalis 
gal niekada nebeturės progos jų gy
vų pamatyti ir jais pasigrožėti.

Žiūrint į mokinių piešinius, pasi
gendama grafikos pirmųjų žingsnių 
(tušo nėra sunku gauti), piešinių su 
tempera dažais (jų lengva gauti), 
piešinių su paprasta kreida ir angli
mi ant įvairių atspalvių popieriaus, 
spalvingo gamtos vaizdo, peizažo 
bandymų. Nematyti Ir piešinio, ku
rį vadina „nature morte“.

Tiesa, yra karikatūrų skyrelis. 
Jos atliktos paprastu pieštuku ir ne
pasižymi nei gera technika nei pa
kenčiama forma. Bet gerai, kad ban
dyta.

Iš visų- piešinių išsiskiria VI kl. 
mok. Krasauskaitės spalvotais pieš
tukais piešti (o gal tokia kreida) kū
rinėliai. Čia matyti daug savaran
kiškumo, sugebėjimo, gyvenimo ši
lumos pajutimo, spalvingumo net li
gi aštriausių ir tamsiausių atspalvių.

Apie mergaičių nėrinius ir siuvi
nėjimus maža, galima pasakyti. .Eks
ponatų nedaug ir tie patys nepasižy
mi nei originalumu, nei gražiu dar
bu, nei lietuviškumu (išskyrus sti

kumentus, nes į tai labai kreipiamas 
dėmesys. Jeigu kas nevedęs, turėtų 
ir dokumentai taip pat kalbėti, gi 
našlės ar našliai turi turėti dokumen
tinius įrodymus apie antrosios pusės 
mirtį. Į Kanada, o taip pat ir į JAV, 
neįsileidžiami tie, kurių žmonos ar 
vyrai yra likę Tėvynėje arba net iš
vežti j Sibirą. (Atrodo, keista ir 
skaudu, bet taip yra.)

Emigruojantieji vedusieji privalo 
turėti jungtuvių metrikus ir dargi 
išverstus į anglų kalbą. Į tai taip 
pat labai žiūrima. Pr. AI.

RAŠANTIEMS LAIŠKUS LIETU.

VOS KONSULUI KANADOJE

- Lietuvos garbės konsulas p. G. 
L. P. Grant-Suttie Kanadoje gauna 
labai daug laiškių iš tremtinių, kurie 
prašo parūpinti vizas įvažiuoti į Ka
nadą. Kadangi tuo tarpu jisai nieko 
negali padėti tiem, kurie į jį krei
piasi, tremtiniai prašomi tokiais laiš-
kais nesikreipti ir neapsunkinti kon
sulo darbu ir išlaidomis (laiškų ver
timas j anglų kalbą ir kt. P. G. L. 
Grant-Suttie nėra lietuvis ir, be to, 
būdamas garbės konsulas jokio at
lyginimo negauna ir kitų pajamų 
kaip konsulas neturi, kuriomis galė
tų padengti susidarančias išlaidas). 
Jei kas vis dėlto norėtų į konsulą 
kreiptis, tai prašomas tai daryti per 
LTB Vyr. Komitetą, kuris išverstų 
jų laiškus į anglų kalbą ir atitinka
mai- sugrupavęs pasiųstų adresatui, 
kas palengvintų konsulo darbą. Ta
čiau dar kartą pabrėžiama, kad šiuo 
metu konsulas neturi galimumų pa
rūpinti afiįevitų ar darbo sutarčių.

ELTA

Kolno universitete Stasys BAL- 
TRAMIEJŪNAS, išklausęs kursą, 
parašęs diplominį darbą „Die AbhSn- 
gigkeit der Kosten der Buttererzeu- 
gung in Litauen von der Grdsse der 
Molkereien“ ir išlaikęs diplominius 
egzaminus, š. m. gegužės 26 d. įsigijo 
diplomuoto pirklio vardą su pramo
nės ekonomisto specialybe.

Stasys Baltramiejūnas 1926 m. 
baigė Dotnuvoje agronomijos skylių. 
Nuo 1926 iki 1944 m. dirbo pieno ūkio 
srįtyje: buvo gamybos patarėju, svie
sto eksporto kontrolieriumi, ,Pieno

Valdyba dės visas pastangas ir kad 
siuntų dingimu! bei siuntų apiplėši
mui būtų užkirstas kelias. Šia link
me jau veikiama ir medžiaga surink
ta. Siuntų dingimas yra didelis. Čia, 
atrodo, priežastys yra kažkur toliau 
ir tas reikalas šiuo metu sunkiai su
sekamas.

Be to, buvo Iškeltas klausimas dėl 
menkaverčių atvirukų ir visai mažos 
vertės leidinių platinimo suvaržymo. 
Šie leidinėliai siūlomi aukštomis kai
nomis ir tuo piktinami žmonės. Atei
tyje paštai tokių leidinėlių platinimo 
vengs nenorėdami, kad pašto vardą 
kas panaudotų saviesiems interesams.

Po visos eilės kitų klausimų su
važiavimas nutarė įsteigti Lietuvių 
Paštininkų Sąjungą Tremtyje ir iš
rinko šios sąjungos centro valdybą, 
kurion įėjo J. Bereiša, J. Gudaitis, 
Antanas Gintneris, J. Gečiauskas ir 
J. Janušaitis. Šios valdybos garbės 
pirmininku išrinktas buv. Lietuvos 
Pašto Valdybos Direktorius dipt inž. 
V. Birutis.

Suvažiavimas raštu pasveikino 
Pašto Pasaulinę Sąjungą Berne, 
VLIKĄ ir LTB. Vyr. Komitetą. Va
kare suvažiavimo proga įvyko jaukus 
pobūvis, kuriame dalyvavo LTB at
stovai ir Vokiečių Hanau paštų vir
šininkai. Jurgis Varganas

lizuotas tulpes), nei gražiu spalvų 
derinimu. Kiek daugiau akį traukia 
juostos. Iš tolo jos mirga spalvų gau
sumu. Gražiausi eksponatai ir jų dau
giausia VII kh mok. Valaitytės. Kal
bant apie šiuos dailės darbelius, rei
kia atsiminti, kad šiuo metu ypač 
trūksta medžiagos (audinių, siūlų) ir 
specialistės mokytojos tam dalykui 
dėstyti.

Visų dėmesys krypsta į vieną pu
sę kambario, kur sukabinti ir išdė
lioti medžio dirbiniai. Čia įdėta ne
maža kruopštaus darbo ir turėta si
metriją . bei proporciją mėgstanti 
akis. Čia mkt. Muloko ir jo mokinių 
darbai. Mokytojo eksponatai — me
no kūriniai. Technika puiki. Iš mo
kinių gražiausi eksponatai —i VIII 
kl. mok. Urbono, VII kl. Liubinsko, 
VI kl. Šėko. Turinio atžvilgiu šie me
džio dirbiniai nėra gausūs. Tai dau
giausia koplytėlės su šv. Kazimieru, 
kryžiai ir lėkštės (pastarosios Lietu
voje buvo nedažnos). Dėžučių, ta
bokinių, kultuvių, varpsčių, peleni
nių, rašalinių, stalinių lempų, paveik
slams rėmelių, riešutams spaustukų 
ir kitokių medinių dirbinių nėra. 
Reikia manyti, kad šie medžio dirbi
niai yra pirmieji ir gana vykę bandy
mai. , Linkėtina, kad ši rankdarbių 
sritis būtų plečiama ir tobulinama. 
Gerai padarytų, jei kitos lietuvių 
gimnazijos susirastų tos srities spe
cialistų mokytojų ir pamiklintų ber
niukų akį ir rankas. Nagingumas — 
brangus daiktas.

Parodėlė žiūrovui daro gerą įspū
dį. Žinoma, ji būtų dar įspūdinges
nė, jei būtų geriau organizuota ir 
dailiau sutvarkyta. Mene grožio nie
kada nėra perdaug.

Mkt. M. Stonys

ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJAMS

Lietuvių Tremtinių Žemės ūkio 
Darbuotojų S-gos atstovų suvažiavi
me, kuris buvo 1948 m. balandžio 24 
d. Schwab. Gmūndo lietuvių stovy
kloje, išrinkta naujoji Centro Valdy
ba pasiskirstė pareigomis taip: Pir
mininkas — Dipl. agr. J. Baublys, 
vice-pirminlnkas — ūkin. J. Sošta- 
kas, sekretorius — dipl. agr. B. Bar
kauskas, iždininkas — ūkin. E. Drą- 
sutis ir narys — agr. V. Žiogas.

Naujasis LTŽŪDS-gos Centro VaL- 
dybos adresas yra:

L.T. Žemės ūkio D. S-gos Centro 
Valdyba, (14a) Schwab. Gmūnd, Bis- 
marekkaseme — Litauisches Lager.

Visą susirašinėjimą prašome ra
šyti Valdybos, o ne pavienių narių 
adresu.

LTŽŪDS-gos Centro Valdyba

Skelbimas
L. R. K. Med. Seserų Mokykla, 

Schwab. Gmūnd, numato š. m. liepos 
1—15 d. pradėti darbą su III laida.

Priimamos 18—45 m. amžiauš' mo
terys, sveikos, baigusios ne- mažiau 
kaip 6 kl. gimnazijos ir turinčio# 
darbo meilę.

Prašymą, pridedant curriculum 
vitae, cenzo dokumentus, sveikatos 
pažymėjimą, ištikimybės liudijimą, 
išduotą LTB Komiteto ar lietuvių po
licijos, atsiųsti iki liepos 1 d.

Katos informacijos bus suteikto# 
raštu.

Mokinės, lankančios mokyklą, tu
rės galimybės persikelti į Schwab, 
Gmūnd lietuvių stovyklą.

Naujas diplomuotas pirklys

K menininku veiklus
LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO 

RENGIAMI LIETUVIŲ TAUTO
DAILĖS KURSAI

Kursai įvyks Freiburg i. Bf., 
Wohnhaldestr. 1, Rebhaus, .1948 m. 
liepos 15, 16 ir 17 dienomis.

Kursams vadovaus Freiburgo Tai
komosios Dailės Mokyklos Audinių 
Studijos Vedėjas dail. A. Tamošaitis.

Kursuose bus dėstoma: 1) Lietu
vių liaudies menas ir ornamentika 
— dėst. dail. A. Tamošaitis; 2) Liau
dies raižiniai — dėst. dail. T. Valiusj
3) Lietuvių dailė — dėst. A. Valeškaj
4) Liaudies tapyba — dėst. V. Vis
girdą.

Kursų metu bus surengta lietuvių 
liaudies meno ir tautinių drabužių 
paroda. , . . ,

Norintieji kursus lankyti siunčia 
pareiškimus iki š. m.' liepos 10 d. šiuo 
adresu: Lietuvių Dailės Institutas, 
Freiburg i. Br., Wohnhaldestr. 1, Reb
haus.

Kursų lankymas nemokamas. 
Maistu kursų lankytojai apsir.ūpina 
patys. Iš kitur atvykusiems kursų 
lankytojams, pagal galimybes, bu# 
parūpintos nakvynės. Norintieji gauti 
nakvynę, pažymi tai pareiškime.

L. D. Instituto Valdyba

L. D. INSTITUTO IR JURY KOMI
SIJOS NARIAMS

Pranešama, kad, Š. m. birželio W 
d., šeštadienį, 11 vai. Hanau, L.T.B. 
patalpose, šaukiamas L. D. Instituto 
narių visuotinis Susirinkimas. Die-, 
notvarkėje: premijoms skirti taic 
syklės, Jury Komisijos papildymas, 
einamieji reikalai. - ’

Tą pat dieną, 16 vai., Lietuvių 
dailės parodos patalpose, įvyks Jury 
Komisijos posėdis skirti premijom# 
už geriausius tremtyje sukurtus ta
pybos, skulptūros, grafikos ir taiko
mosios dailės kūrinius.

L. D. Instituto Valdybos nutarimu 
dail. V. K. Jonynas atšauktas' iš JurĖ 
Komisijos. Kitiems L. D. Instituto 
nariams atskiri pakvietimai į Jury 
Komisijos pasėdį nebus siunčiami.

L. D. Instituto Valdyba

y VASYLIŪNAS IR PROF. 
RUžlCKIS ANGLŲ ZONOJE

S. m. gegužės 23—31 dienomis an
glų zonoje koncertavo smuikininką# 
Iz. Vasyliūnas, buvęs Kauno opero# 
koncertmeisteris bei Konservatorijoj 
lektorius, ir buvęs Kauno konserva
torijos prof. Ružickis. Abudu muzi
kai aplankė Pinnebergo Baltijos Uni
versitetą, Spackenbergo ir Dedels- 
forto kolonijas, duodami eilę koncer
tų. Taip pat solistai koncertavo se
name universitetų mieste Goettinge- 
ne ir DP Baltijos artistų, centre -r. 
Blomberge. Iz. Vasyliūno ir pro! 
Ružickio programoje figūravo Men- 
delsohno smuiko koncertas, Beetho- 
veno sonata ir kiti žyihiųjų kompozi
torių kūriniai.

Koncertai praėjo dideliu pasiseki
mu ir pakilia nuotaika. Abudu mu
zikai buvo nuoširdžiai sutinkami tiek 
studentijos, tiek atskirų stovyklų va
dovybės bei gyventojų.

centro“ instruktorių — gamybos sky- • 
riaus vedėju, gamybos ir pieninių or
ganizavimo skyriaus vedėju ir vėliau 
direktoriumi.

Atliekamu nuo pareigų laiku iė- 
klausė Kauno universiteto ekonomi
jos fakultete 8 semestrus.

Reikia tik pasidžiaugti, kad dipl 
pirklys St. Baltramiejūnas neleido 
tremtyje veltui laiko, o išnaudojo 
studijoms pagilinti. Linkime trem
tyje įgytas žinias, grįžus į laisvą Tė
vynę, panaudoti greitesniam Lietu
vos atstatymui. S.
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Svečiuose pas mašinisius
(Pradžia praėjusiame Np.; , 
Prancūzija (Mallory Browne), 
Paris, gruodžio 18 d.

Robert Brengnot susirūpinęs ne 
tuo, kaip su 33 dol., kuriuos jis sa
vaitėje uždirba, pragyventi su šeima 
Paryžiuje, kąda kainos nežmoniškai 
kyla. Jis sielojasi ne dėl savo asme
ninių bėdų, bet bendra situacija 
Prancūzijoje neduoda jam ramybės, 
„Mes, prancūzai, turime išmokti vie
nybės“, galvoja jisai, „visų pirma 
mes, darbininkai, turime būti vienin
gi, jei norime išgelbėti Prancūziją“.

M. Brengnot domisi politika, nes 
jis yra ne tik tipingas prancūzas, bet 
ir tikras socialistas. Jis tiki socia
lizmo idealais, jo vadais, ypač Leon 
Blum. Tų pačių pažiūrų yra ir Mure 
Brengnot.

Brengnot gyvena neturtingame 
Paryžiaus darbininkų priemiesty, 2 
kambarių ir virtuvės paprastas, ta
čiau švarus butelis, šildomas virtu
vės krosnimi. Mat, Brengnot gauna 
extra anglių normą. Butelis nėra 
nejaukus, bet iš pirmo žvilgsnio su- 

' sidaro įspūdis, kad čia apsieinama 
Uk sū pačiais būtiniausiais rakan
dais ,.. Apskritai, prancūzai nemėg
sta išleisti pinigus nuomai, tuo būdu 
sudarytas sutaupąs jie verčiau su
naudoja maistui ar poros savaičių 
atostogoms pajūryje. Brengnot mo
ka tik 17 dol. nuomos metams, bet 
valgyti jie valgo gerai. Maistui jie 
išleidžia daugiau negu pusę algos, 
apie 133 dol mėnesiui.

„Paryžiuje jau įmanoma ganėti
nai maisto produktų sugraibyti, net 
neperkant juodojoj rinkoj“, aiškina 
M-me Brengnot. „Ne maisto proble
ma, bet rūbai ir avalynė teikia mums 
šiandieną rūpesčio. Ypatingai trūk
sta vilnos ir odos. Tikros odos batai 
kainuoja 10.000 frankų juodoj rin
koj“.

Po 4 metų Brengnot, kuriam da
bar yra 46 metai, išeis pensijon.

Politikoj didžiausio susirūpinimo 
p._ Brengnot teikia komunistai. „Taip, 
būtų pusė bėdos, jei tatai būtų bent 
prancūzų partija“, sako jis. „Bet ar
gi jų instrukcijos neateina iš Mas
kvos? Aš dėl to turiu rimtų abejo
nių“. Ir jo žmona yra tos pat nuo
monės.

*
Belgija (David Anderson), 
B r u e s e 1, gruodžio 20 d.

Su palangvėjimu atsikvėpė jis 
šiltoje, kepsnių ir viralo kvapuos 
skęstančiojo virtuvėje ir ištiesė su
stingusius sąnarius. Po naktinio 
maršruto iki Charleroi'ir atgal Ar
mand Lardinois buvo susuodęs, ap
žėlęs ir išvargęs. Jo žmona Made
leine, maža apsukri būtybė, pasku
bomis pabučiavo vyrą į skruostą ir 
vėl sukosi apie savo puodus.

Lardinois gyvenimas prabėga tarp 
garvežio ir jo šeimos, gyvenančios 
4 kambarių bute, pirmame aukšte. 
Nuoma sudaro 10 dol. mėnesiui. Abu 
vyresnieji supūs prideda 125 dol. mė
nesiui prie bendro šeimos biudžeto. 
Lardinois yra paprastas žmogelis ir 
dirba labai sunkiai. Jis uždirba 1.500 
dol. per metus, be to, 25 dol. kas mė
nuo už antvalandžius. Tų pakanka 
mokesčiams, socialiniam draudimui, 
pensijų fondo išskaitymams ir pan.

Lardinois mėgsta sočiai ir gerai

pavalgyti. M-me Lardinois išleidžia 
maistui 40 dol. kas savaitę, tik svie
stą, mėsą ir pieną ji retkarčiais pri
siperka juodai. Dujos ir elektra su
daro apie 5 dol. mėnesiui. 5 centne
rių anglių norma atsieina 6,85 dol. 
Lardinois šeima tokiu būdu vos su
duria galą su galu, sutaupoma nebe
lieka nieko.

„Savo puikiais pirštais aš prieš 23 
metus pradėjau, jie tėra ir šiandieną 
vienintelis mano turtas“, guodžiasi 
p. Lardinois. „Bet kitiems einasi 
daug blogiau“, raminasi jis.

Jo darbo diena yra 8 valandos, 
bet faktinai jis dirba dažniausiai 10 
valandų. Belgų mašinistas turi 8 
dienas atostogų metuose ir kas 8-tą 
dieną laisvą, be to, tautinių švenčių 
dienomis.

Armana Lardinois yra vidurio so
cialistas ir nepraktikuojąs katalikas. 
„Belgijoj yra daugiau dvasininkų, ne
gu kareivių“, sako jis, „o mokėti rei
kia vieniems ir kitiems.

Rusija (Diew Middleton), 
Maskva, gruodžio 20 d.

Sergej Prokofjevitsch Zolinikov 
yra plačių pečių, patenkintų veido 
bruožų vyras. Savo mašinisto pro
fesijai jis jaučia tokią pat silpnybę, 
kaip medžioklei ir meškeriojimui. Jo 
supratimu, gyvenimas Maskvoj „ge
rėja diena iš dienos“, o geležinkeliai, 
kuriuose jis jau 22 metai dirba „to
bulėja ir tobulėja“.

Jis priėmė mane savo iš vieno 
kambario ir virtuvės susidedančiame 
butelyje, tolimame Maskvos pakra
šty. Kambarėlis pakenčiamai švarus, 

KAZYS VERŽIKAS Z
Chicago, gegužės 25 d. — Su

minėsiu dvi visiems gerai žinomas 
aksiomas. Taikos pasaulyje nebuvo, 
nėra ir nebus tol, kol nebus praktiš
kai ir be jokių suktybių įvykdytas 
vienas pačių pagrindinių demokrati
jos principų — laisvas tautų apsi
sprendimas. Ir pabrėžiu, ne vien tų 
tautų, kurios jau ar dar yra laisvos, 
bet svarbiausia tų, kurios seniau ar 
neseniai, yra pavergtos. Būtų iš ti
krųjų labai juokinga kalbėti apie 
laisvę tik tų tautų, kurios yra laisvos.

Antra aksioma yra tokia. Jei ne
nori karo — ruoškis karui. Labai 
graži teisybė. Bet istorija dar nėra 
užrašiusi nė vieno tokio fakto, kaip 
šis. Dvi tautos (tautų ar valstybių 
grupės) pradėjo lenktyniauti, kas ge
riau apsiginkluos, kas išras baises
nius ginklus. Lenktyniavo, lenkty- 
navo, prisigamino daugybę baisiausių 
ginklų, pasibučiavo ir pradėjo gy
venti taikoje, mylėti vienas kitą. To
kių optimistiškų pasakų net ameriki
nės filmos nerodo... Taigi išvados 
aiškios.

Tai, vadinasi, kariaus. Bet už ką, 
dėl ko kariaus? Juk liesis ne sinte
tinis (dirbtinis) kraujas, o tikras, gy
vų žmonių kraujas. O žmogus, auko
damas savo gyvybę, nori žinoti, kodėl

kartu gyvenamasis ir miegamasis, 
sienos nukabinėtos šeimos fotografi
jomis ir didžiuliu Stalino paveikslu. 
Čia gyvena Zolnikovas su savo žmo
na ir 2 vaikais: šešiolikamete Valen
tina ir 8 metų Viktoru. Rusų sąly
gomis Zolnikovai yra pasiturį žmo
nės. Jie turi net telefoną ir radiją.

Jo nustatyta darbo norma yra 
3.609 km per mėnesį. Normaliai jis 
betgi sukaria per mėnesį žymiai 
daugiau — iki 6.000 km. Algos, su 
priedais už perviršytą darbo normą, 
jis sudarydavo vidutiniškai iki 4.000 
—5.000 rublių.

. Zolnikovai gyvena šiame butelyje 
nuo 1939 metų. Vasarą jie išvažiuoja 
į kaimą pas Sergejaus motiną. Nuo
ma nesudaro ypatingo apsunkinimo 
Zolnikovų biudžete: 80 rublių mėne
siui. Ant kortelių perkamiems mai
sto produktams išleidžia apie 1.500 
rublių. Kaip ir kiti rusai, perka ir 
jie produktus iš turgaus, be to, vy
ras prie progos suorganizuoja šį tą ir 
savo tarnybinėse kelionėse. Apranga 
rūpesčio nesudaro. Netarnybos metu 
jis nešioja tamsiai mėlyną geležin
kelių uniformą su blizgančiais ant
pečiais, laipsnio ženklais ir eile orde- 
nų, tarp jų Lenino ordenas ir kiti 
trys medaliai iš emalės, kuriais jis 
apdovanotas už stropumą kaip ge
ležinkelininkas tėvynės karo metu. 
Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo lyg jū
rų karininkas.

Buto baldai, nors gerokai aptrin
ti, atrodė gana patogūs. Zolnikovas 
tikisi gauti didesnį ir modemiškesnį 
butą, kai tik bus įvykdytas Maskvos 
butų statybos planas. Jis džiaugiasi 
dėl šio plano, kaip ir dėl kitų ko

jis tai turi daryti. Kodėl Sovietai 
kariaus — jie mokės pasakyti. Jiems 
nebuvo ir nebus svarbu,’ ar kas nors 
tam patikės, — jie turi pakankamai 
priemonių įtikinti. Bet kaip bus su 
demokratija? Čia yra, ar bent turi 
būti, tikėjimo, spaudos ir žodžio 
laisvė.

— O kam čia toks klausimas iš 
viso keliamas? — tūlas paklaus. — 
Juk tai savaime suprantamas .daly
kas.

Ne visai taip. Gi šis antrasis pa
saulinis karas reikalavo žmonių 
kraujo tam, kad išlaisvinti tautas Iš 
diktatorių vergijos. Žmonės tikėjo Ir 
už tą Idealą galvas guldė. Bet kur 
gi pražuvo Atlanto Charta? Kas gi 
uždėjo vergijos pančius rytų tautoms 
Teherane?

— Gerai, tai praeitis. Dabar pra
dėsime iš naujo, bet šį kartą tai jau 
tikrai dėl vergijos panaikinimo. 
Svarbu tik, kad prisidėtų visi, kas 
tam pritaria. Taip, kas gi gali tam 
nepatikėti?

Tikėti reikia, — jei netikėtum, 
būtų perdaug klaiku. Bet gi, kas se
ka spaudą, kas skaito atsakingų di
plomatų kalbas ar oficialius jų pa
reiškimus, tas nuolat girdi tokius ar
gumentus: '

munistinių penkmečių planų įgyven
dinimo, kaip ir kiekvienas rusas, nes 
tada jis ir jo šeima gaus daugiau 
maisto produktų, daugiau rūbų, dau
giau kitų kasdienio gyvenimo reik
menų. Ir lygiai kaip ir kiekvienas 
rusas, jis turi supratimo tam, kad 
nacionalinis ūkis dėl karo skaudžiai 
nukentėjo.

„Mano perspektyvos puikios“, aiš
kina jisai. „Kai tik bus įgyvendintas 
penkmečio planas, viskas pagerės, o 
tai reiškia, kad ir man bus geriau. 
Kai aš jį paklausiau, ką jis galvoja 
apie taikos perspektyvas, jis pasi
trynė didžiule savo ranka kaktą: 
„Perspektyvos geros, bet, savaime 
suprantama, taika reikalinga“.

(Kaip išsiverčia Rusijos iešminin
kas be Lenino ordino su 180 rublių 
algos mėnesiui? Vert.)

Jungtinės Valstybės, Harmon 
prie Hudson, N.Y., gruodžio 24 d. 

Kai George Teese taip ištisą naktį 
lekia savo ekspresu išilgai Amerika, 
jo mintys dažniausiai sukasi apie 
Baby Boots ir mažąjį John Michael. 

„Aš vos beturiu progos juos pa
matyti, nebent kai jie miega“, pasi
ilgimo kupinu balsu jis prisipažįsta. 
„Bet nieko nepadarysi, taip jau turi 
būti, jei nori antvalandžius užkalti“.

Dar dešimt metų turės praeiti, iki 
jis pasieks tai, kad gaus pastovų ruo
žą ir normalų darbo laiką, skaičiuoja 
jisai, ir dar kiti dešimt metų, ligi jis 
su 125 dol. galės išeiti pensijon. Bet 
tai jam džiugios perspektyvos. Eks
prese laikas greit bėga. Prieš 26 me
tus jis uždirbo 1.25 dol. už 8‘/i vai.

— Kaip gi galima išvengti karo 
su Sovietais, jei jie nesilaiko Tehe
rano susitarimo, jei jie nori Italijos, 
Prancūzijos, Atlanto krantų ir dar 
daugiau.

— Būrelis lenkų reakcionierių 
Londone sumanė pasukti atgal isto
rijos laikrodį ir plepa, kad Sovietai 
turėtų pasitraukti iš Pabaltijo, Len
kijos, Čekoslovakijos ir kitur, — ne
seniai buvo parašyta labai net gi de
mokratiškame Chicago laikraštyje 
„Sun-Time“.

Vadinasi, kaip pradžioje minėjau, 
kariauti tik dėl tų tautų laisvės, ku
rios yra laisvos. Bet jeigu kokiam 
nors diktatoriui pasiseks tas tautas 
užgrobti — tai baigta, tai jau suki
mas atgal istorijas laikrodžio. Aš esu 
įsitikinęs, kad Kremlius pats nega
lėtų sugalvoti jam naudingesnių ko
vos principų dėl tautų laisvės.

Savaime suprantama, kad tokie ar 
panašūs samprotavimai nepakerta 
pasitikėjimo demokratija ir jos ko
vos tikslų taurumu. Tai yra tik šlykš
čios dėmės ant žavingo demokratijos 
kūno. O juk retas kūnas yra be dė
mių, bet jas reikia gydyti. Paverg
tųjų tautų žmonės, išsisklaidę šiuo 
laiku po visus pasaulio kraštus, turi 
būti didžiausi šių dėmių chirurgai. 

darbo dieną. Šiemet jo vidutiniška 
mėnesio alga 600 dol., kartais iš
spausdavo ir iki 650 dol. Pasitempti, 
žinoma, reikia, darbo 16 vaL per pa
rą, bet reikėtų būti kvailiu ar tingi
niu, jei neišnaudotum progos, kol 
yra galimumas.

Su žmona Rita gyvena jis gražia
me baltame 2 šeimoms skirtame na
melyje su sodneliu, kur Teeses įsi—. 
rengę puikų, švarų 6 kambarių bu
tą, gerai apstatytą, su centriniu šil
dymu ir kitu komfortu. Abu vaikai, 
19 mėnesių Boots ir 5 metų John Mi
chael, turi sau atskirus miegamuo
sius, trečias miegamasis priklauso 
tėvams Mr. ir Mrs. Teese. Toliau 
valgomasis, kokliais Išdėta vonia, 
blizganti modemiška virtuvė su vi
sais įmanomais įrengimais: elektri
niu šaldytuvu, „mixer’iu“, elektriniu 
prosu (Kalėdoms bus naujas), skalbi
mo mašina, dulkių siurbliu. Bute yra 
2 radijo aparatai, vienas didelis ir 
antras kilnojamas, gausu knygų, 
daugiausia romanų.

„Aš turiu „Pachard“ 1937 metų 
modelio“ sako George patenkintas, 
„Dešimtį metu jis dar išlaikys. Aš 
išvažiuoju pasivažinėti su žmona ir 
vaikais, jei turi valandėlę laisvo 
laiko“.

Už namo tęsiasi erdvus kiemas 
vaikams žaisti, graži halė vasaros 
kaitroj ir vakarais atsivėsinti ir ga
ražas — „už visa tai moku 55 doL 
per mėnesi, daugiau ir negalima rei
kalauti“, paaiškina aukštas, apie 1.80 
m. šeimininkas.

Sutaupų Teeses nedaro — reikia 
jau būti patenkintam, jei bent 25 doL 
per mėnesį galima į šąli padėti, — 
bet jie gyvena gerai. Normalūs pus
ryčiai susideda iš oranžu sunkos, ry
žių, manų ir kt. košių vsu pienu/ la
šiniai, kiaušiniai, paskrudinta duona 
su sviesto ir ~pora puodelių karštos 
kavos. Mrs. Teese šeimininkauja pro
tingai ir išsiverčia su 30 dol. per sa
vaitę, neskaitant pieno.

George Teese prieš valdžią neturi 
nieko, nors ji jam ir gera dalį jo už
darbio atima mokesčių formoje. Jis 
padėtį mato tokioj šviesoj: „Karas 
kainavo gerą krūvą pinigo, tą aš 
Įžiūriu“. Politikai jis neturi laiko, 
jis balsuoja taip, kaip jam rodos tei
singa, nesirišdamas su jokia partija. 
„Aš skaitau laikraščius, pasiklausau 
radijo ir pats nusprendžiu, kuris 
kandidatas man tinka. Savo spren
dimą aš pats susidarau“.

Dėl galimo būsimo karo jis nesi
rūpina. Daugiau domina jj valdžios 
laikysena darbininkų atžvilgiu. Žmo
nes kituose kraštuose, kurie neturi 
pakankamai ko pavalgyti ir gyvena 
sunkiose sąlygose, jis užjaučia, bet, 
jo nuomone, pirmoj eilėj reikėtų rū
pintis savais vargšais.

„Aš tikiu, kad mes visuothet bū
sime demokratiška tauta“ mano jis. 
Nėra pasaulyje šalies, kur žmonės 
gyventų geriau. Dėl to aš ir netikiu, 
kad komunizmas mums būtų kada 
pavojingas“.

»
Vokietija (Delbert Clark), 
Berlin, gruodžio.24 d.

Herman Milde 62 metų, jau 42 rų 
geležinkeliuos. Darbas jam įgrisęs, 
kaip ir visa kita, gyvenime jis maža 
šviesesnių dienų tematęs. Jis pa
kliuvo man į nagus kaip -tik tuo me- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Vyt. Alantas (1)

Sužvejotos 
brangenybės

1.
Šviesa tryško pro iškirstą stoge langą. Negalima sakyti, 

kad šviesos nebūtų pakakę. Ypatingai saulėtomis dienomis 
palėpė maudėsi saulės spinduliuose, nors pačiose pastogėse 
visada slankiojo prieblanda. Kai vidudienį saulė imdavo svi
linte svilinti, kambaryje darydavosi tvanku, kaip pirtyje. 
Kad nesudžiūtų molis, Vanagienė tada užtraukdavo ant lango 
užuolaidėles, kurias ji buvo pasiuvusi iš senos suplyšusios 
paklodės.

Pačiame palėpės vuduaslyje stovėjo keturios poaukštės 
kaladės, laikančios grubiai sukaltas storas, apskretusias len
tas. Ant jų riogsojo molio krūva, iš kurios, lyg iš tamsių 
miglų, buvo bepradedą ryškėti kažin kokios figūros kontūrai.

Aplink pastovą bastėsi kokių trijų metų vaikagalis. Jis 
bėgiojo prie kibiro, mirkė į vandenį molio gniūžuliuką ir, vėl 
grįžęs prie stalo, išdarinėjo iš jo nemokšiškas figūrėles. Savo 
rankytes jis šluostėsi į naktinius maršklniukus, kurių prie- 
šakis jau buvo taip išteptas, kad panėšėjo į kubistinį pa
veikslą. Tėvas sėdėjo^ant lentos krašto, rūkydamas mažą 
pypkutę ir visai nesidomėdamas ar nepastebėdamas vaiko 
„kūrybos“. Skulptoriaus žvilgsnis klaidžiojo po saulės ap
šviestus ir gojais apaugusius kalnagūbrius, kurie, žiūrint pro 
aptriušusį mansardos langą, atrodė kaip puikus paveikslas 
pigiuose rėmuose.

Jis galvojo apie naują savo darbą. Jo projektuojamame 
kūrinyje turėjo įsikūnyti didysis žmogaus laisvės troškimas. 
Skulptorius vaizdavosi, kad jo naujoji skulptūra turi žadinti 
sąmyšį širdyse, uždegti, šaukti į triuškinantį, kovos polėkį, 
neleisti paklysti nusivylime. Iš skriaudos ir smurto chaoso 
l skaidrią šviesą! — toks turėjo būti jos šūkis. Neteisybės ir 
smurto jūrose jis turi pastatyti švyturį skęstančioms val
tims...

Paskum jo žvilgsnis nuslinko J palėpės pakampius, pri
krautus visokios manįos: lagaminų, popierinių ir skardinių 
dėžių, nebaigtų skulptūrų ir eskizų, kažin kokių ryšulių... 
Šešiolikoje kvadratinių metrų turėjo sutilpti keturi žmonės: 
jis su žmona ir vaiku ir dar vienas įnamis, kuris su savo lova 
buvo įsikūręs prie durų, kur siena buvo stati. Jų gi lovos 
stovėjo pastogėje: kai norėdavai jas pasiekti, turėdavai susi
lenkti dvilinkas. Kai žmona susisapnavusi naktį pašokdavo, 
visada atsidauždavo galva į lubas. Audros metu, ėmus lyti, 
palėpės gyventojams atrodydavo, kad ant stogo kažin kas 
pasiutusiu tempu muša barabaną. Vietos įsibėgėti dideliam 
kūrybiniam žygiui tokiame susigrūdime iš tikrųjų buvo maža.

— Kad nori nublošk gelbėjimosi diržą žūstantiems iš to
kio urvo, — karčiai ir kažin kaip bejėgiškai nusišypsojo 
skulptorius, perbraukdamas ranka per susitaršiusius plaukus.

Kai grįžo žmona pieno puoduku nešina ir pamatė vaiką 
nebe panašų į žmogų, ėmė bartis. Tėvas žvilgterėjo į sūnų 
ir negalėjo susilaikyti nesusijuokęs. Visas marškiniukų prie- 
šakis dabar atrodė, kaip ant pilvo užlipdytas milžiniškas rū
das blynas, iš kurio varva taukai iki pat padalkų. Veidelis 
buvo vaizdingai ištepliotas dėmėmis, o ant nosytės galo kažin 
kokiu būdu prilipo molio gabaliukas, ją prailgindamas ir 
kažin kaip užriesdamas į viršų Tarp stalo ir kibiro vaikas 
išmynė gleivėtą takelį.

— Dovanok, Saliute, nepastebėjau...
— Tu niekados nepastebi! Tik iškelk koją iš namų ir 

randi jovalą. Vakar užvilkau švarius maršklniukus, o šian
dien vėl skalbk... Nerėk, diržo gausi! — šūktelėjo ji ant 
vaiko, kuris visa gerkle šaukdamas muistėsi ir nesileido prau
siamas-.

Vanagas atsisėdo ant lovos krašto. Į palėpę kliūstelėjo 
kasdienis, nuobodus tremtinio gyvenimas. Su žmona jis su
gyveno neblogai, bet, kasdien stumdantis tokioje kamšaty- 
nėje, ir geriausiai sugyveną žmonės gali iškrypti iš pusiau
svyros. Juo labiau, kad jų tarpe visą ląjką maišėsi dar vienas 
svetimas žmogus, kurio nekentė Vanagienė ir kuris tuo pačiu 
atsilygino jai.

— Po velnių, valdykite vaiką! Negalima žmoniškai ir 
išsimiegoti! — staiga pašoko savo lovoje įnamis užgriuvusio
mis akimis ir susivėlusiais plaukais.

— Užtat reikėjo laiku atsigulti, — atšovė Vanagienė. — 
Nenorėk, kad dėl tavęs dešimtą valandą dar ant pirštų galų 
vaikščiotume.

— Aš nemažas vaikas: tu man nepasakysi, kada aš turiu 
gulti...

— Jūs nors vieną rytą nesibarkite, — įsikišo Vanagas.
— Irgi atsirado ramintojas, — puolė jį įnamis. — O ar 

ne pats ėmei po savo molį krapštytis vos prašvitus? O pas
kum tas pilvūzas paleido kakarynę! Amžinas alasas, po vel- 
•nių, jokio gyvenimo! — Įtūžusiu judesiu jis nubloškė ant
klodę, iššoko iš lovos ir drebančiomis rankomis ėmė rengtis. 
Vakar su draugais jis išgėlė naminės, galva jam plyšte plyšo, 
ir jis siuto ant viso pasaulio, kad jam neduoda išsimiegoti. 
Išeidamas iš kambario praustis jis taip trenkė durimis, kad 
visa mansarda sudrebėjo.

— Pagaliau tu jį turėtum sutvarkyti, — karščiavosi žmo
na. — Negaliu pakęsti to girtuoklio ir apsileidėlio. Nuo jo 
visas kambarys dvokia. Ar jis nors kartą grindis išplovė? 
Ar 'tu negalėtum nueiti į komitetą ir paprašyti, kad tą juod
nugarį kitur iškeltų Per jį mes čia visi iš proto išsikrąusty- 
sime.

- — Prašiau ne kartą: sako vietos nesą.
— Kai nori, tai suranda.
— Nežinau... '

x — Bet ar tai teisinga^ tu pagalvok! Tu skulptorius, tau 
reikia dirbti, o čia tas Kizlius visą laiką maišosi, kaip šiukšlė 
eketyje.

— Kur čia teisybę surasi? Nereikia būti tokiai svajo
tojai:

— Tetuk, kai aš užaugšiu, būšiu škulptoruš, —■ užsiriogli
no vaikas tėvui ant kelių.

Tėvai nusijuokė ir palėpėje pasidarė jaukiau!
— Gal tu dar kartą pasikalbėtum su tais komiteto po

nais, — kalbėjo Vanagienė, ruošdama pusrytį, — Per prakal
bas ir laikraščius visi linksniuoja: kultūra, kultūra, o kai rei
kia dėl kultūros vieną žmogų iš kambario iškelti, tai tada 
ima kalbėti, kad visiems reikia lygiai nešti tremties naštą...

(Bus daugiau)
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Siaubo dienomis Lietuvoje
(Pradžia 1 pusi.)

Jau buvo jį įspėjęs. Tačiau į Vokie
tiją jis man nepatarė eiti, nes siena 
«Mnti labai apstatyta sargybiniais ir. 
ją pereiti viek negalima. Be to, ma
nąs, kad greit prasidėsiąs karas. Vi
sam pasieny daromi dideli įtvirtini
mai, skubomis kasami apkasai ir 
daug sutraukta kariuomenės. Taip 
pat ir vokiečiai į pasienį privežę ne
maža kariuomenės. Visa tai matęs 
pats ir kaimynai, nes dažnai privaląs 
važiuoti su arkliais dirbti prie pariš- 
kų įtvirtinimų, daromų prie pat Vo
kietijos sienos. Gi, kalbėjo ūkinin
kas, sutrauktos dviejų valstybių ka
riuomenės prie sienos ilgai nesto
vėsiančios, jos greit pradėsiančios 
muštis. Kaip vėliau pasirodė, šio 
prasto sodiečio samprotavimai buvo 
logiški ir teisingi.

Pernakvojęs pas šį geradarį, 
anksti ryta miškais keliavau toliau 
nuo sienos. Graži pavasario diena, 
sužydę laukai ir pabudusi gamta 
svaiginančiai veikė mane, bet užgriu
vusi nelaimė viską nustelbė ir ne
džiugino širdies. Miško takeliuose 
sutikau ne vieną jauną vyrą, kurie, 
pamatę mane, suko į šalį, ir, kaip ir 
aš pats, vengė svetimų žmonių, ma
tyti, kad ir juos ta pati priežastis 
buvo atvedusi į miškus. Vakarų pu
sėje girdėjau, kaip tada atrodė, per
kūnijos dundėjimą, bet išėjęs į pa
laukę labai nustebau, kad horizonte 
nebuvo nė vieno debesėlio, o tik mė
lynavo giedras dangus. Gerai įsižiū
rėjęs dundėjimo kryptimi žydriam 
danguje pamačiau baltų dūmų ka
muolėlius. Nejaugi pildosi ūkininko 
samprotavimai, pamaniau sau vie
nas. Mano nuotaika' pasitaisė. Vė
liau sužinojau, kad tai tik kariški 
pratimai. Vienok buvo aišku, kad 
manevrai prie svetimos valstybės te
ritorijos durų taikos nežadėjo. Nors 
iš esmės karas — balsi žmonijos ne
laimė, bet kaip tada atrodė ir bent 
daugelis galvojo, jog karas turės at
nešti mūsų kraštui laisvę. Į pava
karę pasiekiau savo kelionės tikslą: 
tarp miškų suradau savo artimų bi
čiulių sodybą. Bet ramybės nebuvo 
ir šiam gamtos saugomame užkam
py. Ir iš šio^ apylinkės enkavedistų 
rankos pagrobė ne vieną gyventoją 
ir užkalė į prekinius vagonus'tolimai 
kelionei į šiaurę. Bet neturėdamas 
kur dingti, nusprendžiau čia kiek il
giau pabūti ir pasislapstyti.

Nuobodžiai slinko savaitės dienos. 
Skendėdamas sunkiose mintyse die
nas leidau tamsiam svirne, o sutemus 
išeidavau į miško pakraščius atsigai
vinti vėsiu nakties oru. Savaitės pa
baigoje sužinojau, jog kitam kaime, 
už penketas kilometrų, grįžo iš Kau
no mano artimi pažįstami. Nuspren
džiau su jais susitikti, nes norėjau 
patirti paskutines naujienas ir Kau
no nuotaikas, o svarbiausia pranešti 
■per juos žmonai savo buvimo vietą. 
Naktį į birželio 22 dieną išsirengiau į 
šį žygį. Pasiekęs vidurnakty numa
tytą sodybą, išgirdau kieme svetimų 
žmonių balsus ir šuns lojimą. Bijo
damas, kad nepamatytų manęs ne- 
pažįstamieji, įlindau į krūmus ir lau
kiau, kol jie pasišalins iš sodybos. 
Bet mano laukimas buvo veltui. 
Trumpa birželio naktis pradėjo blė
sti, rytuose pasirodė aušra. Aušo die
na, kuri nešė su savim nelaimes, 
gaisrus, griuvėsius, kančias, žaizdas

(Atkelta iš 3 pusi.)
tu, kai rengėsi pastatyti savo garvežį 
nakties guoliui, pabaigęs tarnybą 
Wannsee stoty. Kad ir pesimistiškai 
nusiteikęs, jis atrodo 10 metų jaunes
nis, negu iš tikrųjų yra. Iš pradžių 
jis nerodė jokio noro leistis su ma
nim į kalbas ir tik piktai murmėjo 
po nosimi apie bastūnus, kurie jam 
tik laisvalaikį trukdo. Bet vėliau 
sušvelnėjo ir aukštam kambarėly prie 
prekių stoties, geležinei krosnelei 
silpną šilumą į šaltą kalėdinį orą 
dvelkiant, užsimezgė mūsų pašneke
sys.

Su mityba jam einasi pusė bėdos. 
Ji* gauna kortelę Nr. 5, žmona Nr. 1 
ir kartu su juo gyvenanti Ištekėjusi 
duktė, kuri dirba amerikiečiams, Nr.

to, duktė gauna darbovietėje 
dovanai. Dėl blogos p. Milde 
:os kaltas ne pilvas, bet darbo 

lygos. Jis dirba 36 vai. be pertrau- 
I. Tuo metu, greta jo, mašinisto 
delėje yra dar ir antras mašinls- 
i, jam pavaduoti. Po šios pamai

no* abudu laisvi. Ilgiausias ruožas, 
kurį jam tenka pravažiuoti, tėra 122 
km. Tokiu būdu jo darbo sąlygos 
yra gal net geresnės, negu jo kolegų.

Maistą 36 valandoms jis turi pa
siimti iš namų, nes geležinkelininkų 
valgyklų nėra. Bėgiai nuo Berlyno

rytų link rusų numontuoti, taip kad 
ruožas tik vienų bėgių. Dėl to gau
nasi nuolatiniai traukinių vėlavimai 
ir tatai yra jo ilgų pamainų prie
žastis.

Jo alga yra 412 markės mėnesiui, 
iš kurių tik 263 tegauna į rankas. 
Kita išskaitoma mokesčiams, sociali
niam draudimui ir 1.1. Jo darbo rū
bai yra visa, ką jis iš rūbų apskritai 
dar tebeturi. Nėra ir vilties, kad jis 
dar ką nors gautų. Seniau p. Milde 
gyveno gana padoriai; jis turėjo tada 
butą Berlyno centre ir vasamamėlį 
Zehlendorfe, vakariniam Berlyno pa
krašty. Butas buvo išbomborduotas, 
taip pat ir antrasis, į kurį jis buvo 
persikraustęs. Dabar jis gyvena va- 
samamėlyje ir apdirba ten mažą 
darželį, priklausantį miestui. Jis tu
ri daržovių, laikosi porą kralikų ir 
kelias vištas. Kadangi namelyje nė
ra dujų virimui, tai gauna jis, paly
ginti, didelę normą anglių — visą 
centnerį mėnesiui.

Ateičiai jis nesipuoselėja jokių 
vilčių. Asmeniškuos rūpesčiuos ir 
darbe paskendęs, jis neturi jokio no
ro domėtis politika. Bet, kaip daž
nas vokietis, galvoja ir jis, kad iš 
bėdų išvesti galėtų tik stiprus fūhre- 
ris, kuris viskuo rūpintųsi, „bet būtų 
ne diktatorius“.

Mūsą Kelias

ir tūkstančiams mirtį. Aš turėjau 
skubėti į savo slėptuvę, kad, iki ge
rai neišaušus, sugrįžčiau į ją niekeno 
nepastebėtas. Nuvargęs grįžau į miš
ko sodybą. Nepatenkintas ir nepasi
sekusios kelionės suerzintas, nenusi
rengęs kritau į lovą ir įsmeigiau akis 
į lubas. Per sienos plyšius į vidų jau 
skverbėsi blanki aušros- šviesa. Už
migti negalėjau, nes sieloj buvo per
daug rūpesčių ir kartėlio. Bet kai 
nuvargęs pamažu pradėjau merkti 
akis, staiga prieaušrio tyloje išgirdau 
didelį lėktuvų ūžimą. Pašokęs iš lo
vos, nerte išneriu į kiemą. Čia pa
mačiau šeimininką ir šeimyną užver
tusius aukštyn galvas ir žiūrinčius į 
viršų. Greitai ir mano akys pagavo 
lėktuvų spiečius, skrendančius iš va
karų į rytus. Lėktuvų buvo daug. 
Skrido būrys po būrio. Dar skridi
mui nepasibaigus visi išgirdom dūsių 
dundėjimą Kauno pusėje. Kai kas 
aiškino, ar tik ne manevrai. Bet bu
vo keista, kad lėktuvai skrido iš va
karų pusės, kur, rodos, nebuvo tokio 
didelio aerodromo, talpinančio tiek 
daug lėktuvų. Karas? Taip pagal
vojom kiekvienas, bet niekas nedrį
som tvirtinti. Pagaliau pradėjom 
įsitikinti, kad tai ne rusiški lėktuvai. 
Netrukus atbėgę kaimynai pranešė, 
jog girdėję per radiją Molotovo 
šauksmą ginti kraštą, nes priešai įsi
veržę į TSRS žemę. Vadinasi, karas! 
Džiaugsmas, kad Lietuva nusikratys

svetimųjų vergijos, apėmė visus. Ju
tom, kad greit enkavedistai bus ne
pavojingi. Prisiminėm ir tremtinius. 
Samprotavom, jog rusai, blogai tvar- 

savo susisiekimą, gal nebus 
jų nuvežę ir nelaimingieji 
dar gali būti išvaduoti... 

apsirikom.
pietus pamatėm šalutiniais

ky darni 
dar toli 
pakeliui 
Žinoma, 

Apie
keliais iš pasienio bėgančius būrius 
civilių. Daugiausiai tai buvo komu
nistiškai nusiteikęs elementas ir žy
dai. Bėgo ir raudonosios armijos ka
riai pametę ginklus, o prieš metus 
taip išdidžiai įžygiavę į mūsų kraštą. 
Bet dauguma jų slapstėsi miškupse 
ir laukė progos pasiduoti vokiečiams 
į nelaisvę.

Kitą dieną Kauno radijas praneša 
džiaugsmingą žinią, kad atstatoma 
Laisva Nepriklausoma Lietuva. Vi
sam krašte suplevėsavo trispalvės, o 
miesteliuose ir valsčiuose vietos žmo
nės, bolševikams išlaksčius, perėmė 
valdžios įstaigas. Ginkluoti Lietuvos 
partizanų būriai, anksčiau nei pasi
rodė vokiečių armija, daugely vietų, 
savo apylinkes jau buvo išvadavę iš 
raudęnųjų okupantų.

Penktą dieną grįžtu. į išlaisvintą 
Kauną. Mieste žmonių dar maža. 
Pat* miestas mažai tenukentėjęs. Vi
si namai papuošti išsaugotam mūsų 
trispalvėm. Randu savo žmoną ir gi
mines, tik nerandu daug kitų artimų 
žmonių. Šalia džiaugsmo didelis visų

Pirmasis Sovietų leidinys apie

Diplomatinis karas, pradėtas š. m. 
pradžioje paskelbus dokumentus, to
liau tęsiamas. State Department pa
skelbė 1939—1941 m. tarpsnio doku
mentus, kuriame fašizmas ir bolše
vizmas artimai siejami. Walt. Llpp- 
mann tą rinkinį aštrokai puolė. So
vietai į jį atsakė amerikiečius vadin
dami istorijos falsifikatoriais — iš- 
kraipytojais, nors dokumentai lieka 
dokumentais. Sovietai, pasinaudoję 
Reicho dokumentais, išleidžia dar 
stambesnį leidinį.

Veikalas pradedamas 1937 m. lap
kričio mėn. ir iki 1938 m. pabaigos 
pateikiama 44 dokumentai. Jų eilė 
buvo paskelbta britų Baltojoje kny
goje, išleistoje 1938 m. — „Corres- 
pondance Respecting Czechoslova
kia“. Antra vertus, ne viename vei
kale Čekoslovakijos tarpsnis palies
tas: Ripkos ir pierlinger ar Georges 
Bonnet „Dė fense de la paix". Ten 
yra kai kas ir nepaskelbta: Halifax- 
Hitlerio pasitarimas 1937. XI. 11, su
sitikimas Hitlerio ir Sir Neville 
Chamberlain 1938. III. 3, vokiečių 
pranešimai apie pasitarimą Mūnche- 
ne, telegramos lenkų diplomatų — 
Lukasiewicz, Lipski ir Raczynski, t 
y., Lenkijos ambasadorių Paryžiuje, 
Berlyne ir Londone apie lenkų vy
riausybės nusistatymą ginčyjamu 
klausimu.

Tais dokumentais primygtinai sie
kiama įrodyti D. Britanijos ir Pran
cūzijos nusikaltstamas klaidas darant 
nuolaidas hitlerinei agresijai, kurios 
išdavoje Austrija įjungiama, o Če
koslovakija padaloma. Rinkinio au
torių tvirtinimu, visa tai britų ir

prancūzų padaryta neapkenčlant 
TSRS, ir siekiant nacių puolimą nu
kreipti J rytus. Pasirėmę Wilhelm- 
strasse — vokiečių užsienio reikalų 
ministerijos dokumentais, daro išva
dą: „vakariečių ir hitlerinės Vokie
tijos klastingas susidūrimas verčia 
aukoti Čekoslovakiją“.

Aprašant Mūncheno derybas pa
stebima, kad Chamberlain ir Dala- 
dler greitai prisiderino Hitlerio ir 
Mussolini nuomonėms.

Wilhelmstrasse’s pareigūnas pri
mena Daladier žodžius: „Prancūzijos 
mlnisteris pirmininkas padėkoja 
Fūhreriul už jo iniciatyvą“. Jis esąs 
laimingas, kad esanti sudaryta pro
ga susitikti su Hitleriu. Ji* visuomet 
to siekęs, bet patarlės žodžiais: ge
riau vėliau, kaip niekada. Jis priima 
dučės objektyvų ir realistinį siūlymą 
diskusijų pagrindu (379 psi.). Cham
berlain daro siūlymą, gana švelniu 
tonu, dalyvaujant Čekoslovakijos at
stovui, kad ji* patikrintų, jog iki 
1938. X. 10 Sudetai būsią čekų ap
leisti. Hitleris nurodo, jog jis nerei
kalaująs Čekoslovakijos tokios ga
rantijos. Tuo metu Daladier pasišo
vė: „Prancūzijos vyriausybė nepakę- 
siantl to reikalo užtęsimo iš Čeko
slovakijos pusės“. Krašto perleidi
mas negalėjęs būti užtęstas iki ten 
būsiąs baigtas sustiprinimų įrengi
mas. Ji siūlo tuo diskusijas ir baigti

Toliau atpasakojamas rugsėjo 29 
d. popietinis posėdis. Tuo metu Da
ladier nurodęs, jog „klausimą spren
džiant nebūtinas Čekoslovakijos pri
tarimas“. Tuo metu Hitleris padaręs 
nežymias nuolaidas dėl' reikalauja
mos teritorijos. Daladier „karštai 
padėkoja Hitleriui ir nurodo, kad tos 
formulės priėmimas žymiai pagerin
siąs jo politinę padėtį Prancūzijoje. 
Grįžęs į Prancūziją jis pareiškia, kad 
Hitleris kreipė ypatingą dėmesį į jį“ 
(305 psl.).

Ar šis pasitarimo aprašymas ati
tinka tikrovei ir verta juo tikėti? 
Neabejotinai Daladier galėtų kai ką 
prieštaraujančio pasakyti.

Įdomiausi dokumentai tame rin
kinyje yra iš lenkų Šaltinių. Ten su
glaustai pateikiama užsienio reikalų 
ministerio Beck ir jų ambasadorių 
pareiškimai. Amb. Lukasiewicz, pa
sitaręs su Georges Bonnet, praneša 
pulk. Beck: „Aš patyriau, jog Lenki
jos strateginė padėtis žymiai pablo
gės, jei Vokietija įsivyraus Čekoslo
vakijoje. Bet tai yra teoretinė prie
laida, nes toks atvejis yra negali
mas“. Kai iškilo Čekoslovakijos pro
blema, amb. Lipski 1938. VIII. 11 
GOrlng primena: „Lenkija galėtų tu
rėti kai kurių sumetimų Sovietuose“. 
Vėliau Hitleris patikrinęs Lipskiui, 
jog Vokietija palaikysianti Lenkiją 
prieš Čekoslovakiją, jei iškilsiąs Te- 
šeno konfliktas, ir siūlė sudaryti Vo
kietijos, Lenkijos ir Vengrijos sutartį 
galutinai ir radikaliai išspręsti žydų 
problemą. „Aš pareiškiau Reicho 
kancleriui, rašo Lipski, tą polėkį įgy

liūdesys, skausmas ir nusiminimas 
dėl išvežtųjų Sibiran, dėl nužudytų 
politinių kalinių ir kritusių partiza
nų, kurie visi mirė didvyrių mirtimi 
dėl Lietuvos laisvės.

Mūsų įstaigos greit pradeda iš
vežtų Sibiran registravimą. Surašau 
visus, kuriuos žinojau esant išvežtus 
ir nunešu į registracijos įstaigą. Čia 
spietėsi tūkstančiai kauniečių, regi
struodami nęlaiminguosius. Vėliau, 
kada registracija buvo baigta ir su
vestiniai duomenys pristatyti iš kitų 
vietovių, paaiškėjo, jog to trėmimo 
metu bolševikų buvo pagrobta apie 
40.000 Lietuvos gyventojų.

Aplankau savo artimųjų, kurie ta
po ištremti, butus. Juos randu ištuš
tintus ir, apiplėštus. Namų gyvento
jai patvirtino, jog tremtiniams dar 
esant Kauno geležinkelio stoty, pir
mąją dieną jau prasidėjo jų butų 
apiplėšimai. Grobimus iš butų vykdė 
rytų atėjūnai ir jų katiušos, kurie čia 
buvo atsigabenę savo plikas šeimas 
ir nieko neturėję. Jie grobė geres
nius baldus, radijo ir foto aparatus, 
laikrodžius, siuvamas mašinas, pa
puošalus, drabužius ir visa, ką ras
davę vertingesnio. Šie atėjūnai gy
rėsi, jog pas juos namuose visko esą, 
bet progos pasipelnyti iš kitų nelai
mės nepraleido.
> Keliom dienom vėliau paaiškėjo 
ir kai kurie skaudūs bei tragiški ma
sinio vežimo momentai. Vieno įvy
kio, kurio metu žuvo studijų dienų 

vendinus, mes pastatysime jums pa
minklą Varšuvoje“...

Grafas Raczynski, ambasadorius 
Londone, po Mūncheno susitarimo, 
siunčia pranešimą J Varšuvą, kuria
me nurodo Chamberlaino šaltą nuo
taiką Sovietų atžvilgiu. Britai, esą, 
atstūmė pavojų nuo savo durų „o 
žaismas nustumtas į rytus“.

Pirmasis dokumentų rinkinys pla
čiai išgarsintas spaudoje ir per ra
diją. Ilgos jų ištraukos pateiktos ne 
vien Sovietų, bet ir „liaudies demo
kratinei visuomenei“. „Pravda“ ir 
„Izvėstija“, baigdamos analizę, pada
ro reikšmingas išvadas. „Izvestijoje“ 
prof. Chvostov nurodo, kad po Mūn
cheno susitarimo išaugo Sovietams 
nepaprastas pavojus:

„Matome sutelkiant kapitalistus į 
sąjungą, nukreiptą prieš socialisti
nius kraštus. Tik nepaprasta išmin
tis ir gili Stalino analizė atidengė fa
šistų užpuolikų klastą, kurią rėmė 
vakariečiai. Tuo metu reikėjo nepa
prastos išminties ir drąsos Stalino 
vadovaujamos politikos priemonėmis 
pavojaus keliui užkirsti. Ir pavojaus 
buvo išvengta. Dėka Sovietų genia- 
llškos diplomatijos, kuriai vadovauja 
Stalinas ir jo artimas bendradarbis 
Molotovas, tat pavyko atlikti. Bet po 
to sekė 1939 m., kurių įvykiai bus 
patelkti užsienio reikalų ministerijos 
leidinio antrame tome“.

Kitaip tarus, sovietų vyriausybė 
deda pastangas įrodyti, kad turi būti 
atsakingos Vakarų galybės ir mūn- 
chenlškė politika, jei Sovietų vyriau
sybė 1939 m. rugpiučio mėn. sudarė 
sutartį su hitlerine Vokietija.

Diplomatinėje kovoje dėl „Mūn
cheno tarpsnio Sovietai neabejotinai 
turi tvirtų argumentų savo krašte ar 
okupuotuose, kraštuose, nes ten 300 
mil. žmonių kiekvieną skelbimą turi 
priimti, kaip neginčyjamą, istorinę 
tiesą. , Andrė Pierre
(„Le Monde“, Nr. 1013, 1948. IV. 29.)

Vertė G. Kymantas

Jei rusai mėginti! jėga išstumti iš Berlyno?
RIMTAS KLAUSIMAS ANGLIJAI IR PRANCŪZIJAI

Nelauktas klausimas, kuri pastatė 
JAV ambasadorius Londone W. Dou
glas D. Britanijai ir Prancūzijai, kelia 
tam tikro susirūpinimo. NYHT ben
dradarbis W. Kerr rašo, kad per pa
sitarimus Londone dėl Vakarų Vo
kietijos valstybės sudarymo proble
mos; JAV ambasadorius paklausė, ar 
jie (Britanija ir Prancūzija) JAV pa
remtų jėga, jeigu J.A.Valstybės jau
stųsi esančios priverstos panaudoti 
jėgą, norėdamos išvengti Sovietų iš
varomos iš Berlyno.

Iš tokio paklausimo, rašo p. Kerr, 
buvę suprasta, kad Sovietai planuo
ja mėginti išvaryti amerikiečius, bri
tus ir prancūzus išeidami iš savo po
litikos apskritai ar atsilygindami už

1948. VI. 10.

Latviai bėga iš Švedijos
Latviai pabėgėliai, kaip informuo

ja NdF, kurie mažu žvejų laiveliu 
atplaukė į Doverio uostą, pareiškė, 
kad jie turėję bėgti iš Švedijos d^l 
gresiančios deportacijos į Sovietų Są
jungą. Tarp atbėgėlių yra ir mote
rų bei vaikų.

Vienas atbėgėlių papasakojo, kad 
Švedija sutikusi su Sovietų Sąjungos 
reikalavimu prievarta grąžinti visus 
pabėgėlius į Pabaltijo valstybes arba 
Rusiją. „Mes sužinojome, kad 156 
žmonės, kuriuos iš Švedijos išgabeno 
sovietinis transporto laisvas, atvykus 
į Latviją buvo pakarti.“ Doverin at
vykusieji latviai norėtų įsikurti Ka
nadoje. (z) 

draugas J., negaliu nepaminėti, ne* 
jis vaizdžiai nušviečia didelį to žmo
gaus pasiaukojimą, gelbstint nelai
minguosius tremtinius. Jis buvo stu
dentas. Priklausė vienai studentų 
korporacijai, kurios pobūviuose gra
žiu ir žemu balsu mėgdavo sudai
nuoti solo dainą „Oi grybai, grybai". 
Dauguma jo tikrosios pavardės nė 
nežinojo ir dėl gražaus tos dainos 
sudainavimo buvo vadinamas Grybu. 
Šis kuklus, vyras išmestas bolševik- 
mečiu iš senos savo tarnybos, prisi
glaudė kaip tarnautojas vienoj gele
žinkelio stotyje, kurioj jis ir žuvo 
didvyrio mirtimi. Kada geležinkelio 
stotyje vagonuose uždaryti tremtiniai 
pradėjo šaukti ir maldauti pagalbos, 
a'a. J. širdis neišlaikė. Jis sugalvojo 
nelaiminguosius gelbėti. Prisiartinęs, 
kaip tarnautojas, prie vagonų stai
giais ir skubiais judesiais bandė ati
daryti duris ir paleisti tremtinius. 
Bet klastingas siauraakis aziatas, 
stovėjęs sargyboj, šautuvo šūviu su
naikino šio jaunuolio gyvybę. A. a. J. 
didvyriškai žuvo vežamų Sibiran 
tremtinių akivaizdoje prie užkaltų 
vagono durų.

Taip pat vežimo metu išryškėjo 
bolševikų klasta ir tyčiojimasis 
tremtinių pasitikėjimu. Mano drau
go L. žmona, kurios vyras buvo at
skirai suimtas, sužinojusi, kad vyras 
tremiamas Sibiran, pareiškė enkave
distam norą lydėti savo vyrą. Ji bu
vo paimta su mažu šuneliu, vienok 
prie vyro neprileista ir visi šeimos 
nariai išvežti atskirai. Arba suėmi
mo metu tarnautojas J. nebuvo' ras
tas namuose, tuokart buvo suimta jo 
žmona su keletas savaičių amžiau*- 
sūneliu. Enkavedistai pareiškė, kad 
jei ateis vyras, tai žmona su vaiku 
bus paleista. J., sužinojęs sunkią sa
vo šeimos būklę, pasiryžo išgelbėti 
žmoną ir vaiką. Bet kada J. savo va
lia pasidavė, enkavedistai nepaleido 
nei žmonos nei vaiko ir visus išvežė. 
Tokių klastos pavyzdžių yra daug. 
Šių klastingų, melu pagrįstų prie
monių enkavedistai nevengė niekad 
ir jas naudojo daugely atvejų.

Mūsų tauta, išgyvenusi dar nere
gėtas ir niekad jos neįsivaizduoja
mas trėmimo dienas ir kitas bolševi
kinio režimo sukurtas kančias, dai
rėsi į šalį, bene ateis iš bet kur pa
galba. Nebaisus jai atrodė ir karas, 
kad tik būtų galima išsigelbėti H 
raudonojo teroro. Tuokart visi su
prato, jog bet kurią krašte permainą 
gali atnešti tik karas. Birželio 22 d. 
visas krąštas lengviau atsiduso. Tuo
kart mes apsidžiaugėme ne naujai 
prasidėjusiu karu, bet tik ta atmai
na, kurią karas atnešė į mūsų kraš- ' 
tą. Bet, dėja, mūsų džiaugsmas buvo 
labai trumpas. Mes greit pajutom 
naujojo okupanto' kėslus. Naujai 
paskelbtą Nepriklausomos Lietuvos 
kūrimą vokiškieji naciai tuoj už-, 
gniaužė, ir Lietuva, išsilaisvinusi iš 
raudonosios meškos nagų, greit pa
teko į rudojo vilko nasrus.

-t Antanas Sūdavis 

susitarimą, padarytą Londone dėl 
Vak. Vokietijos. Kaip žinoma, šiųjų 
vyriausybės yra pakartojusios, jog 
jos paslliksiančios Berlyne, net ir So
vietams grasinant.

Koks bus gautas atsakymas, dar 
neaišku, nes užklausti atstovai tu
rėjo susisiekti su savo vyriausybė
mis, nors tikimasi, jog būsią atsaky
ta sąlygiškai, neišreiškiant nei „taip“ 
nei „ne“. Paryžiuje manoma, kad juo 
greičiau bus pasiektas susitarimas 
Londone, juo greičiau .rusai imsi* 
akcijos Berlyne. Apskritai, prancū- 
zai labai-nenori kokio nors nesusi
pratimo, ypač per ankstyvo. (NYHT/ 
J.A.)
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Trijų didžiųjų belaukiant
J. Cicėnas

Trijų? — ir skaitytojo mintys ims 
niaukstytis: — ... vėl, matyt, nau
jas Teheranas ar Jalta. Ak, supran
tu skaitytoją, iš anų trijų didžiųjų 
susitikimo kilo visa dabartinė pai
niava — 120 milijonų gyventojų ne
teko laisvės ir keli milijonai tėvynės, 
ir, yra suprantama, kol raudonasis 
fašizmas gyvas, demokratija nenusi
plaus Jaltos ir Teherano dėmių. Bet 
šiuokart mano minėsimi trys didieji 
ne iš tarptautinės politikos kilę, jie
— savi, mūsiškiai. Pirmasis — bū
kite pažįstami! — vardu „Lietuvių 
Kalbos Vadovas“.

Kaip „LTB VK Informacijos" jau 
senokai pranešė, „Lietuvių Švietimo 
ir Kultūros Taryba susipažino su 
prof. Skardžiaus, St Barzduko ir J. 
Laurinaičio parengtu Lietuvių Kal
bos Vadovu, pripažino, kad juo •ko
difikuojama ligšiolinė įvairiuojanti 
lietuvių kalbos rašyba ir nutarė įpa
reigoti visas lietuvių mokyklas, įstai
gas, spaudą ir kitas kultūrines insti
tucijas jos laikytis“.

Vadinasi, jau esame įpareigoti. 
Malonu žinoti. Bet už ko pagajiau 
laikytis? —, kilo susirūpinimo vei
kiamas klausimas ir knietė sušukti:
— Kada tas Vadovas pasirodys? O 
kaip pasirodo, ne taip lengva ir pigu 
Vadovui pasirodyti.

Čia ne lėšų kliūtis, bet iš tikro 
(be kabučių) technikiniai reikalai. 
Siarft darbui pasiryžusi leidykla turi 
įveikti dešimtis kliuvinių. Vadovas 
norima išleisti kirčiuotas, tenka tad 
prisilydyti kirčiuoto šrifto. Tai ir 
yra leidyklai brangaus laiko ryklys.

Daug kas nekantrauja. Prisipa
žinsiu, ir aš pats, kol nepatyriau 
priežasties, buvau beklimpstąs į ne
kantrybę. Ėmiau linkti būgštauti, 
kad projektas nepasiliktų sumany
mų ribose. Šiandie belieka tarti iš 
visos širdies:

— Sėkmės Leidyklai!
Reikia manyti, kad, jei nepasitai

kys neįveikiamų kliūčių, „Lietuvių 
Kalbos Vadovas' 
gusią 'visuomenę pasieks gruodžio 
mėnesį. Ak, tai bus pati geroji šven
tinė dovana. Dovana ir — pareiga, 
kurią pirmojo pasaulinio karo trem
tinys kalbininkas J. Jablonskis iš
reiškė amžinai žinotinu šūkiu: „Ma
ža garbė svetimom kalbom kalbėti, 
didi gėda savosios gerai nemokėti“.

Kam tenka susirašinėti su DP, 
kurie į užeuropius nukilo pernai ar 
užpernai, ima siaubas. Daugis, ypač 
besimokydami svetimųjų kalbų, ne- 
bepaiso jokių gimtosios kalbos tai
syklių. Juo gilyn į laiką, juo pras
čiau su kalba. Tiesiog kažkoks vie
šas kalbos ir savęs prievartavimas, 
apspiaudymas, saitų su Tėvyne su- 
traukymas. Tai visų pirma nutinka 
su tariamaisiais inteligentais.

Sunku jau besistebėti, kai patiri, 
kad, pvz., D. Britanijoje viename 
mieste gyvena 27 DP (inteligentai: 
gydytojas, inžinierius, mokytojai ir 
t t.), o spaudos iš viso teateina: 
„Minties“ 2 egz., „Mūsų Kelio“ 2 
egz., „Lietuvių Žodžio“ 1 egz., „Ži
burių“ 1 egz., ir „Britanijos Lietu
vio“ 1 egz. Si tautinė matematika 
dar paryškės pridūrus, kad iš anų 
27 inteligentų vienas pats ima „Min-

rašto tiesos išsiil-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

66. Kaip iš tikrųjų reikėtų rašyti 
sluoksnis ar sluogsnis?

s . Dėl šito žodžio rašymo dabar nėra 
vienodo nusistatymo: vieni rašo vie
naip, kiti kitaip. 1922 m. J. Jablon
skio gramatikoj, kurios rašyba savo 
laiku buvo įsakyta oficialiai naudo
tis, šalia sluoksnis rašoma ir 
baukštus,zrūkštus, gryžlė 
ir kt. Bet dabar visuotinai jau var
tojama ne baukštus, rūkštus, 
bet baugštus, rūgštus šalta 
baugus, bauginti, rūgo, 
rūgti, raugas ir kt. Salia 
gręžti, grįžti be jokios abejo
nės reikia rašyti ir g r J ž 1 ė, nė 
gryžlė, plg. g r į ž 1 ę gręžia, t. y. 
susuka; įgręžk įgrąžtį, t. y. ge
rai susuk virvinį saitą ienai pririšti, 
kad būtų stiprus ir 1.1. Visai pana
šiai šalia sluogas, sluogstis, 
sluogti, sluogia irkt. rašytina 
ne sluoksnis ar sluoksna, 
bet sluogsnis, sluogsna, kaip 
kad antrame žodyno tome ir J. Bal
čikonis jau rašo.

i ties“ 1 egz., „Mūsų Kelio“ 1 egz., 
„Lietuvių Žodžio“ 1 egz., „Žiburių" 
1 egz., ir „Britanijos Lietuvio“ 1 egz., 

į vadinasi, likusieji 26 tautiečiai ten
kinasi ,Minties“ 1 egz. ir „Mūsų Ke
lio" 1 egz.

Ana, Įsidėmėtiną dalyką pastebė- 
; jo rašytojas F. Neveravičlus, kuris, 

sugrįžęs iš batų fabriko, podarbinė- 
mis valandomis, be kitko, tvarko 
„Minties“ atstovybės D. Britanijoje 
reikalus. Iš pirmosios „Minties“ pre
numeratorių šimtinės 20 buvo maža
raščių, 30 pusraščių, 47 rašančių su 
dažnom klaidom ir tik 3 galima būtų 
įdėti į inteligentų rubriką.

Koks skaičių iškalbingumas! Šie 
skaičiai inteligentams garbės nedaro. 
Augino ir maitino Lietuva savo gar
bei ir naudai, o išaugino išauklėjo 
kandidatus į, nelabėlis težino, kurios 
tautos, „Volksliste“. Aukštutinis mū
sų bendruomenės sluogsnis politinės 
emigracijos klimate ima pūti. Tai 
faktas, kuris reikia rimtai apsvarsty
ti. Gelbėkime vidurį — tokia kon
kreti išvada. O bendruomenės aukšo 
vidurį sudaro pagrindiniam švieti
mui ir kultūrai paslankūs žemdir
biai, buvę žemesnieji tarnautojai, 
amatininkai ir darbininkai. Taip bu
vo praeityje, taip bus ir ateityje, tau
tinę kultūrą už Tėvynės ribų išlaikys 
iš prigimimo šviesaus proto ir nepa- 
lūžtamo charakterio paprastūnėliai. 
Anie gi (besiskelbią: „Kad ir kamin
krėčiu būsiu, bet juodo darbo ne
dirbsiu“) pro tautines savybes praeis 
kaip pro balastą, kuris užsieniuose 
trukdo kopti socialinėmis pakopomis.

Kaip kas išmano, taip save gano
— šitas priežodis visuotinai prakti
kuojamas tarp žmogėdrų,' bet tauti
nei bendruomenei jis nepriimtinas. 
Tačiau panašių užmačių reiškinių jau 
pastebima. Kas bus, kai DP labiau 
išsisklaidys? Turime, sakysim, Vo
kietijoje gimtąja kalba vaikų darže
lius, pradžios ir vidurines mokyklas, 
bet ar visi šita palaima naudojasi? 
Kai kurie, visus tautos reikalus savo 
miegamųjų ir valgomųjų kambarių 
matu bematuodami, vaikus pradėjo 
leisti į vokiečių, prancūzų, anglų ir 
kt. mokyklas. Kai tai daro buvę Ne
priklausomojoje ar tremtyje tebesą 
ėtsakingi asmens — iš tikro, žiurkių 
ir kurmių taktika. Gera būtų, kad 
korespondentai, aprašydami ■ savo 
stovyklas, pavardėmis išvardintų vi
sus tuos, kurie Vokietijoje neigia 
mokslą gimtąja kalba. Prie gėdos 
stulpo! Tokiems „Lietuvių Kalbos 
Vadovas“ teateis į galvą, kai Tėvynė 
atgaus laisvę ir... pakvips riebiai 
apmokamos tarnybos. Apie šitokius 
čia nebekalbama.

Bet, be DP, „Lietuvių Kalbos Va
dovo" laukia tūkstančiai senųjų gri- 
norių ir kitų, išsiblaškiusių po visus 
tolimuosius Vakarus. Gimtoji kalba
— šitai lyg akys, neteksi akių, kad 
ir turtingas būtum, kad ir perlų lė
liukes įsldėtūm, vistiek nebematysi 
ir neišskirsi nei žmonių, nei daiktų. 
Saugokimės patys ir sergėkime tau
tiečių akis nuo svetimų šalių vėjų ir 
dulkių, — „Lietuvių Kalbos Vadovas“ 
tebūnie lygu akiniai. Perdaug Tė
vynėje kapų ir mūšiuose ar kalėji
muose sužalotų, tad iš anksto žinoki
me, kad laisvę atgaųsianti Lietuva 
dėl savo kaltės apakusių ar dar šiek 
tiek matančių, bet jau pro svetimą 
stiklą, nebelauks sugrįžtant.

Kas gi sekantis didysis? Ak, dar 
tebeieškomas. „Žiburių“ Nr. 17 skai
tome:

„Kas iš Gerb. Tautiečių turite bet 
kurio autoriaus Lietuvos geografijos 
vadovėlį, labai nuoširdžiai prašomas 
jį skubiai paskolinti LTB Vyr. Ko
mitetui".

Čia nemanau suktu (ir dar neap
mokamu!) būdu ateiti į talką LTB 
VK skelbimams. Noriu iš esmės pa
sakyti:

— mylėkime gimtąją šalį kaip ir 
patys save! -

3 metus Vargais negalais galėjome 
išsiversti be Lietuvos geografijos, bet 
dabar vyriausias metas apsirūpinti 
ja ir aprūpinti toliau esančius tau
tiečius, lyg močiutės savo vaikus, iš
leisdamos tolimon kelionėn, aprūpi
na šv. Agotos duona ir žiupsneliu 
gimtosios žemės. Jei „Lietuvių Kal
bos Vadovas“ yra akys, tai Lietuvos 
geografijos vadovėlis — kompasas, 
atsidūrus svetimose giriose ir dar 
tarp pelkių nakčia.

Mes, suaugusieji. Tėvynės peisa-

žą, kaip žuvis vandenį, tebejaučia
me ir, jei tautinės sąžinės nesunau- 
dojom kaip mazgotės, nelaimingu 
atveju ir mirties valandą Juo guo
džiamės. Bet atsiminkime jaunąją 
kartą ir pačius mažuosius. Kai po 
ranka yra Tėvynės geografijos vado
vėlis, nepalyginti lengviau perduoti 
Lietuvos vaizdą ir ano vaizdo atspal
vius. Kai sugrįšim, iš kur ir kilę, te 
mūsų vaikai orientuosis Lietuvoje iš 
aukštai pralekiančios paukštės spar
nų plazdėjimo, iš vėsumos, ateinan
čios nuo paversmių, iš vėjo, kuris 
paežerėse yra drėgme atsiūtas, o 
tarpukalniuose ir galulaukėse eina 
kaip žydinčiuose medžiuose džiovin- 
tuosna vystykluosna susuktas, te pa
čiu instinktu žinos, kur kraujo bal
sas šaukia.

Šių dviejų didžiųjų draugėn, kaip 
druska į valgį, reikalingas ir tretysis 
didysis, būtent — A. Šapokos reda
guotoji „Lietuvos Istorija“.

Jau 1945 m. beveik buvo sutarta 
Hamburge „Lietuvos Istorija“ per
spausdinti fotokopiniu būdu. Bet — 
tiek to, neminėkim anų nemalonių 
sveiką leidėjų iniciatyvą sutrikdžiu
sių aplinkybių, šiandie bet kuria 
kaina suraskime priemones ir lėšas 
šita Istorija apsirūpinti. Tai juk sky
das nuo svetimų užnuodytų strėlių 
apsisaugoti. „Lietuvos Istorija" skai
tytina, beveik atmintinai išmoktina:

— šiandie esame apiplyšę ir al
kani benamiai, tačiau, patys įsisąmo- 
nininkime ir mums pastogę bei dar
bą suteikiančius įspėkime, nesame 
valkatos ar pasaulio perėjūnai. Mes 
ne kampininkai, yra Pabaltijyje mū
sų tėvų palikimas, kurs, istorijos šal
tiniais, kurti pradėtas seniai, oi, se
niai, mažiausia prieš 3.000 metų prieš 
Kristaus gimimą.

Istoriją beskaitydami suprasime, 
kad Lietuva, praeityje pakėlusi ne 
vieną karą, marą ir badą, iškęs ir 
raudonojo fašizmo siautėjimo dienas. 
Tėvynėje, kartojasi Durbės, Žalgirio, 
Giedraičių ir Širvintų scenos. Tė
vynėje tūkstančiai Zivilių, tūkstan
čiai Vytautų. Yra garbė įsijūngti į 
kovą, kuriai vadovauja Tėvynė. 
Drausmė, susiklausymas, besąlyginis 
Tėvynei paklusimas ir pasiryžimas 
gimtosios šalies meilę ir bičiulystę 
su partizanais paliudyti, kai ateis 
laikas, ginklu ir krauju, — šit mums 
gairės.

Ak, kelyje Tėvynėn šitie trys di
dieji tebūnie politinių emigrantų bi
čiuliai ir patarėjai. Nepamirškime, 
gyvename epochinių įvykių ir žygių i 
išvakarėse...

Aukos Lietuviu Meno Parodai JAV rengti
Be lėšų parodos rengimas neįmanomas. Su dėkingumu pranešamą 

kad meno parodai Amerikoje rengti jau aukojo:
1) 8184 Engr. Con. Co., Mannheim-Kaefertal
2) J. Velička, Regensburg
3) 4-ta liet.' sargybų kuopa, Bad-Kissingen
4) Apyl. Komitetas, Kassel
5) Apyl. Komitetas, Dinkelsbuhl
6) Apyl. Komitetas, Ansbach

.7) 4060 darbo kuop. Apyl. K-tas, Zeilsheim
8) Apyl. Komitetas, Hanau
9) Kooperatyvas „Taupa“, Ansbach

, 10) Artilerijos stov. K-tas, .Lūbeck
11) Apylinkės Komitetas, Mūnchen-Freimann
12) Gyventojai lietuv., Ochsenfurt
13) Gyventojai lietuv., Ochsenfurt-Gelchsheim
14) D. Julijonas, Schweinfurt
15) Apyl. •Komitetas, Dillingen/D.
16) Apyl. Konfitetas, Schwab. Gmūnd
17) ,Kooperatyvas“, Scheinfeld
18) Mainfrankų Apyg. Komitetas, Schweinfurt
19) Apyl. Komitetas, Gross-Hesepe
20) Apyl. gyventojai, Biberach/Riss
21) Liet. Kooperatyvas, Gross-Hesepe
22) Apyl. Komitetas, Uchte
23) Stov. Gerbūvio K-tas, Wedel-Holst.
24) Apyl. Komitetas, Seligenstadt
25) Apyl. Komitetas, Freiburg/Br.

( 26) Apyl. Komitetas, Oldenburg i.' Old.
27) Kooperatyvas (Wurzburg), Schweinfurt
28) Apylinkės Komitetas, Braunschweig
29) Lietuv. Paštas, Hanau K

RM 1.200.- 
300.- 

1.000.- 
3.000.- 

200.- 
1.000.- 
1.000.- 
1.000.- 
1.000.-

100.- 
1.000.-

210.- 
30.- 
60.- 

1.000.- 
1.000.- 
2.000.- 
1.000.-

500.- 
147.- 
500.- 
500.- 
200.- 

1.000.-
500.- 
500.- 

1.000.-
270.- 
500.-

RM 21.717.-
Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Iš kitos pusės pranešame, 

kad visa eilė apyl. komitetų, kooperatyvų, firmų ir kt., į kuriuos buvo 
kreiptasi raštu, prašant skirti parodai lėšų, iki šiol tų lėšų dar neatsiuntė. 
Prieš savaitę jiems pasiųstas pakartotinis prašymas. Tikimės, kad jie 
skubiai prisius savo auką, nes kitaip parodos darbai sustoja. Padengę 
išlaidas, lėšų visai neturime.

Pinigus prašome tuojau siųsti Komiteto iždininkui šiuo adresu: Ka
zys Kleiva, (13a) Schweinfurt, Theodor-Fischer-Platz 24-1.

Lietuvių Meno Parodai JAV Rengti Komitetas >

Kultūros ir meno pasaulyje
.— Didžiausios Broadway teatro 

pajamos suplaukė į anglų aktorių ki
šenes, kada šie gastroliavo Broadway 
teatre. Taip rašė „New York Herald 
Tribūne“, kartu pripažindamas, jog 
anglų aktorių spektakliai esą geres
ni. Jeigu Jungt. Valstybės tuo at
žvilgiu atsilikusios, tai, laikraščio 
nuomone, esą tik dėl to, kad Ameri
kos provincija neturinti pastovių an
samblių, kurie praktiškai galėtų pa
ruošti aktorių prieauglį. Kita prie
žastis esanti Holjevoodo trauka, ku
ri kiekvieną talentą areštuojanti ir 
visiškai sugadinanti jį teatrui.

— Londone penki kinai paversti 
dramos teatrais.

— JAV šiais metais Pulitzer pre
mijos pripažintos šiems autoriams: 
Williams Tennessee už dramą „A 
Streetcar named Desire", James Mi- 
chener — romaną „Tales of the 
South-Pacific“ (Pietų Pacifiko pa
sakos), Bernard de Voto — istorinę 
knygą „Across the wide Missouri“

Naujos knygos ir leidiniai
Dr. Kazys Grinius, ATSIMINI-11 sąsiuvinys, vokiečių kalboje, lei-

XT TR IXAT'NI'I’V.Q "PacHUrAIlm/A ’Ron. * Qhitferarfgx CHomn aaahivinvMAI IR MINTYS. Pasitikėjimo Ben
drovės „MINTYS" leidinys, įvykdy
tas su knygų leidyklos „Patrla“ pa
galba. 1947 metai. Platintojai šios 
knygos užsakymo reikalu kreipiasi J 
p. T. Migliną, (16) Hanau a. M., Lam- 
boystr. 84, blokas 3a, kambarys 81.

Šie Dr. Kazio Griniaus atsimini
mai apima 1894—1900 metus, todėl 
ši knyga ir pavadinta I-ja dalimi. 
Knyga išleista gana skoningai. Pra
džioje randame atsiminimų autoriaus 
portretą, o sekančiame puslapyje tel
pa klišė, jo rankraščio, kuris para
šytas 1946. X. 1, atiduodant paruoštą 
atsiminimų knygą išleisti. Tame įva
diniame žodyje Dr. K. Grinius sako, 
jog šioji dalis atsiminimų liečia dau
giau V. Kudirkos veiklos metūs. Sis 
pirmasis Dr. K. Griniaus „Atsimini
mų“ tomas yra per 300 psl. apimties.

Alf. Sešplaukis, VOKIEČIŲ KAL
BOS SKAITYMAI. Pirmai ir antrai 
gimnazijų klasėms. Išleido „Sudavi- 
ja“ 1948 m. 70 psl., kietais viršeliais, 
kaina nepažymėta.

J. Švaistas, SIELA LAGAMINE. 
Novelės. Išleido „Atžalynas“ 1948 
metais. 144 psl., kaina 7,- HM.

Edgar Allan Poe, JUODOJI KA
TE. Apysaka. Išleido „Gabija“ 1948 
metais. 16 psl., kaina nepažymėta.

Lietuviams Tremtiniams žinotini 
ADRESAI. Germany 1948 m. Mažo 
formato 96 psl. Kaina nepažymėta.

Leon Blum, TAVO KELIAS J SO
CIALIZMĄ. Iš vokiečių kalbos ver
tė L. Garlauskaitė. Stuftgartas, 1948 
m., „Talka“. NormalioS knygos for
matas, 36 pel, kaina nepažymėta.

DER TUBERKULOSEARZT. Spe
cialus neperiodinis leidinys, šių metų

' džiamas Stuttgarte. Siame sąsiuviny 
lietuvio Dr. Konstantino Vyšniausko 
gvildenama tema: „Einige praktische 
Bemerkungen ūber die Durchfūh- 
rung der Behandlung mit kūnstli- 
chem Pneumothorax und 
sogenannten Opfer der 
Therapie“.

ŽINGSNIAI. Kultūros 
Nr. 13, 1948. vasaris. Eina treti me
tai. Redaktorius Petras Būtėnas. 
Siame numeryje rašoma apie Balį 
Sruogą ir daug spausdinama jo nau
jausios kūrybos. Žurnalas. 64 psl. 
apimties, leidžiamas britų zonoje, 
(24) Stade/Elbe, Pulverweg, DP 
Camp.

SKAUTŲ AIDAS Nr. 4, 1948. 4.15. 
Spalvotas viršelis, pieštas J. Tričio. 
Redaguoja A. Krausas, (21a) August
dorf b. Detmold, DP Camp, BĮ. 33. 
28 psl., kaina 3,- RM.

NAUJOJI AUŠRA. Mėnesinis kul
tūros žurnalas. Redaktorius Anatoli
jus Kairys, Redakcinė Kolegija: Ka
zys Pakštas, Juozas Prunskis, Anta
nas Vaičiulaitis ir Petras Kiaulėnas. 
Leidžia Lietuvių Kultūros Institutas 
Chicagoje. Šio š. m. balandžio mė
nesio num. viršelyje dali. V. Petra
vičiaus lino raižinys „Tremtiniai“.

ŽVILGSNIAI Neperiodinis leidi
nys. Redaguoja Jonas Mekas. Išlei
do „Giedra“. Spausdintas rotatoriu
mi, 66 psl., kaina 2,- RM. Ir šiame 
1948 m. vasario mėnesio numeryje 
yra gausu tik „žvilgsniams“ charak
teringų iliustracijų. Naujausia yra 
tai, jog antrame puslapyje talpina
ma skaitytojų atsiliepimai ir... tik 
neigiami. Jų tarpe yra ir tokių, kurie 
cituoti net nepadoru. 8tpL

ttber die 
Kollapso-

žumalas.

(Per plačiąją Missouri), W. H. Au
den — novelių rinkinį „The Age of 
Anxiety" (Rūpesčių amžius), Walter 
Piston — savo Trečiąją Simfoniją, 
Rube Goldberg — karikatūrą „Peace 
today" (Šiandieninė taika), Paul Edu
ard („Baltimore Sun“ laikraštyje) — 
straipsnių seriją „Gyvenimas TSRS“ 
ir laikraštis „St. Louis Dispatch“ už 
geriausią reportažą, daugiausia pasi
tarnavusį amerikiečių visuomenei 
(šis reportažas apie nelaimę anglies 
kasyklose paskatino administraciją 
netrukus imtis ir įvykdyti žymias, re
formas kasyklų pramonėje).

— Vokiečių filmų b-vė „Concor
dia“, Stuttgart, baigė sukti savo pir
mąją filmą „Laikraštis rodo juodu 
ant balto“. Režisierius ir scenarijus 
Wilhelm Reglin. Si filmą pradeda 
dokumentinių filmų ciklą, pavadintą 
bendru titulu „Laikas filmoje“.

— Paul Muni vaidins svarbiausią 
vaidmenį filmoje, kurioje Alfredui 
Nobeliui prikišama meilės istorija 
su pacifiste rašytoja Berta von Sutt
ner, kuri vėliau gavo Nobelio premi
ją už savo romaną „Šalin ginklus“. 
Šiai filmai nuotraukos jau pradėtos 
gaminti Švedijoje.

— Geriausias vokiečių pokarinio 
teatro veikalas, vaizduojąs nesenus 
nacių laikus, neabejotinai yra Carl 
Zuckmayer drama „Dės Teufels Ge
neral“. Kitaip ir nebuvo galima ti
kėtis, šis veikalas kai kuriuose vo
kiečių sluoksniuose sukėlė ir nepasi
tenkinimo, tačiau apskritai — di
džiausio susidomėjimo. Šiandien šis 
veikalas su dideliu pasisekimu vaidi
namas jau 15 teatrų — Hamburg, 
Frankfurt, KSln, Bielefeld, Heidel
berg, Wuppertal, Mūnchen, Hanno
ver, Flensburg, Dortmund, Mann
heim, Hagen, Ulm, Kiel ir Konstanz. 
Pastebėtina; kad „Des Teufels Gene
ral“ nevaidinamas nei Berlyne, nei 
bet kurioje kitoje sovietinės zonos 
scenoje. —mz—

ATITAISYMAS
Straipsnio „Kai vokiečiai buvo 

uždarę Vilniaus universitetą“, aU_ 
spausto „Mūsų Kelyje“, autoriui 
prof. M. Biržiška prašo mus paskelb
ti šiuos patikslinimus: Nr. 16, 6 psL 
6 ell iš galo vietoje: „dėl ko jie turi 
kovoti“ turi būti: dėl ko jis (jauni
mas) turi kovoti“; nr. 17, 5 psl., 2 
skiltis, 1-ma ell. iš galo vietoje: 
„stutthofiečiai išsigelbėjo nuo mirties 
ir tik retas“ turi būti: „toli gražu ne 
visi stutthofiečiai išsigelbėjo nuo 
mirties, bet tik retas“; tas pats nr., 
5 skiltis, 30 eil. iš viršaus po „išleisti* 
turi būti dar: „(panašiai Medic 
Fakultetas farmacininkus)“; nr.
4 psl., 1-ma skiltis, 16 eil. iš viršaus 
turi būti: „šiokiam ar tokiam"; ųr. 
19, 5 pat, 2-ra skiltis, 5 eil. iš galo 
vietoje: „protektorių“ turi būti „pro
rektorių"; nr. 20, 5 psl., 1-ma skiltis, 
2 eil iš galo 'vietoje: „stačiai“ turi 
būti: „stačią".
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Ir vėl nauja šoferių laida
Neretai tenka spaudoje skaityti 

apie lietuvių tremtinių stovyklose 
vykstančius įvairiopus kursus. Tai 
pasekmė tos per ištisus 1946 metus 
ir vėliau tremtinių spaudoje vestos 
propagandinės akcijos, jog eventua
lios emigracijos atveju kiekvienas 
tremtinys privalo įsigyti bet kurią 
specialybę, kad naujajame krašte 

■ galėtų lengviau pelnytis sau kasdie
ninę duoną. Šiuo metu jau reta di
desnė stovykla apsieina be vienos ar 
kitos specialybes kursų. Neapsieina 
be jų ir Dlllingeno lietuvių stovykla, 
kuri dar vis turi netoli 1000-ties gy
ventojų. Jei įvairių kitų specialybių 
kursai Dillingene neįgijo nuolatinu
mo pobūdžio, tai šoferių kursai, pra
sidėję nuo 1946 metų ir tebesitęsią 
ligi šiol, išvirto kone į tikrą moky
klą. Vokiečių įstaigose tie kursai ir 
yra žinomi kaip „Litauische 
schule“.

Visiems yra gerai žinoma 
jog stovykloje gali vienoki ar
kursai egzistuoti tik tada kai atsi
randa jų organizatoriai, lektoriai ir 
reikalingos mokslo priemonės. Šo
ferių kursams Dillingene kaip tik 
tos reikalingos sąlygos yra susida
riusios jau senokai ir tebeegzistuoja 
Ugi šiol. Dar ankstyvą 1946 metų 
pavasarį tuometinis stovyklos komi
tetas įgijo keleivinę mašiną su gazo 
generatoriumi ir tuo padėjo pačius 
pradinius pagrindus šoferių kursams 
organizuoti. Greitai .atsirado pora 
žmonių, kurie pasiėmė ant savęs vi
sus tų kursų organizavimo bei vedi
mo sunkumus. Ir taip nuo minėtų

Fahr-

tiesa, 
kitokį

metų su mažomis pertraukomis, ku
rios buvo reikalingos mašinos remon
tui, šoferių kursai tęsiasi, išleidžiant 
vieną laidą po kitos.

Vienos šoferių kursų laidos mo
kymosi laikas užtrunka ligi 3-jų mė
nesių. Per tą laiką praeinama rei
kalingos teorijos kursas ir atliekama 
važiavimo praktika, kurios kiekvie
nas kursantas privalo atlikti ^nema
žiau kaip 10 valandų. Kursantams 
teoriją praėjus ir važiavimo praktiką 

-atlikus, pakviečiamas iš Augsburgo 
sauskelių susisiekimo inspektorius, 
kuris besimuosius šoferius išegzami
nuota. Tik išlaikęs egzaminus kur
santas įgyja šoferio vardą ir teisę 
vairuoti atitinkamas susisiekimo 
priemones. Tokiu būdu Dillingene 
per keltą įvykdytų šoferių kursų lai
dų šoferio specialybę įsigijo bene jau 
per 200 asmenų, kurių tarpe yra ir 
kelios moterys. Daugelis iš jų šofe
riais tarnauja IRO įstaigose, kiti sa
vo įgytą naująją specialybę svajoja 
pritaikyti eventualios emigracijos at- 
ve!u.

Dillingeno stovyklos gyventojas p. 
Bernotas, iš pat pradžių įsijungęs į 
šoferių kursų darbą ir bene prieš 
metus laiko palikęs vienų vienas, 
tiems kursams sėkmingai vadovauja 
ir ligi šiol. Jis dėsto teoriją ir pa
ruošia važiavimo praktikoj. Savo pa
tyrimą p. Bernotas bendro likimo

Rom. Jonis dainuos 
Dillinoene

S. m. birželio 19 d. Dillingene, 
Kolping salėje, duoda koncertą jau
nas mūsų baritonas Romanas Jonis- 
Joneliūkštis. Dainininkas, studijuo
damas pas vieną žymiausių Vokieti
jos dainavimo profesorių, suspėjo 
įsigyti palankaus įvertinimo tarptau
tiniam konkurse Šveicarijoje bei per 
savo koncertus Tūbingene ir Ravens- 
burge. Programą sudarys dainos ir 
arijos Iš lietuviškų dainų figūruoja 
VI. Jakubėno „Oi, mergytė", „Tėvas 
su močiute savo“, St. Šimkaus „De
vyni metai“, Anoj pusėj Dunojėlio“, 
Gailevičiaus „Beauštant! aušrelė“, 
„Diedukas“, A. Kačanaūsko „Vai, tu 
karvelėli“ ir „Gal tu nori, kad my
lėčiau“. Toliau bus R. Schumanno 
dainos „Tu mano siela“, „Iš tėvynės 
čion“ ir R. Strausso „Sapnas prie
blandoj“, „Naktis“ ir „Vakarinė dai
na“. Antrąją koncerto dalį sudarys 
operų arijos: R. Leoncavallo Tonio 
prologas iš op. „Pajacai“, Ch. Gounod 
Vaįentino malda iš op. „Faustas“, G. 
Bizet Escamlllo arija iš op. „Car- 
men“, G. Verdi Sermanto arija iš op. 
„Traviata“, Rene arija Iš op. „Kau
kių balius“ ir G. Rossini Figaro Ca
vatina iš op. „Sevilijos Kirpėjas“.

Koncertas
Mūncheno Volksteatre (im Baye- 

rischen Hof) 1948 m. VI. 20 d. 10,30 
vai. įvyks Aldonos Valeišaltės išraiš
kos šokio koncertas. Bilietai gauna
mi teatro kasoje.

tautiečiams perteikia su noru ir nuo
širdžiu atsidėjimu.

Paskutinės šoferių kursų laidos 
išleidžiamieji egzaminai įvyko š. m. 
birželio 3 d. Egzaminus laikė 23 as
mens, tarp kurių trys i II-ją klasę. 
Amžiumi ir buvusiomis profesijomis 
baigusieji skirstosi labai įvairiai: 
tarp jų rasime ir septyniolikmetį jau
nuolį ir septintą dešimtį bebaigiantį 
tautietį, ir gimnazijos mokinį šalia 
gydytojo, agronomo, teisininko ir 1.1. 
Beje, paminėtina ir tai, jog šioje lai
doje šoferių kursus baigė Dillingene

privačiai gyveną trys gydytojai ven
grai, kurie yra labai dėkingi kursų 
vedėjui ir komitetui už suteikimą 
jiems galimybės įgyti šią specialybę.

Kaip buvo pradžioje minėta, šo
ferių kursams egzistuoti pagrindą 
sudarė vietos stovyklinis komitetas. 
Pagal reikalą teikdamas pararpą, ir 
toliau komitetas suteikia moralinį 
impulsą kursų vedėjui juos tęsti, or
ganizuojant vis naujas ir naujas šo
ferių laidas. Į busimąją laidą, kaip 
girdėti, vėl rašosi nemaža inteligentų.

(dp)

Stalinas šaukėsi JAV pagalbos
1941 metais Prezidento Roosevel- 

to patarėjas Hopkins Maskvoje buvo 
Stalino paprašytas, kad jis paveiktų 
prezidentą dėl kariuomenės siuntimo 
l Rusiją, rašo „Colliers“ žurnalas. 
Slaptame dokumente sakoma:

„Jis (Stalinas) patvirtino, kad 
JAV vyriausybės ir prezidento įtaka 
pasaulyje esanti milžiniška. Jis pa
reiškė, kad vienas dalykas galėtų 
Hitlerį nugalėti ir tur būt nereikėtų 
šūvio, o užtektų paskelbimo, jog JAV 
eina kariauti su Vokietija. Ir jis 
norėjo man pasakyti, kad aš pasaky
čiau prezidentui, jog jis (Stalinas) 
sveikintų amerikiečių kariuomenę 
bet kuriame Rusijos fronte ir ameri

kiečių visiškoj vadovybėj. Jis pa
kartotinai pasakė, kad prezidentas 
ir J.A.Valstybės turi daugiau įtakos 
į pasaulio žmones negu bet kuri kita 
jėga“.

Iš to dokumento aiškėja, kad So
vietams buvo labai riesta, jeigu jie 
net nebesibijojo įsileisti amerikiečių 
kariuomenę į savorojų. (NYHT/m).

JAV SENATAS PRITARIA
AP iš Washingtono praneša, kad 

Senato užsienių reikalams komitetas 
13 balsų prieš 0 patvirtino rezoliuci
ją, kuri sugestinuoja, kad Vakarų 
Europos tautos sudarytų regionales 
karines sąjungas savam saugumui 
garantuoti.

Buv. Lietuvos premjeras dirba fabrike
JAV mieste Dayton išeinąs lai

kraštis „The Dryton Daily News“ š. 
m. gegužės 9 d. Įsidėjo šią buv. Lietu
vos min. pirm. gen. Černiaus nuo
trauką, kurioje jis parodytas bedir
bąs prie fabriko mašinos, ir ištisą 
straipsni, kuriame sakoma:
_ „Gen. Jonas Černius, buvęs Lie- 

, tuvos ministeris pirmininkas ir ka-

Įvairios žinios

riuomenės Štabo viršininkas, dabar 
dirba fabrike kaip mašinistas, gau
damas 30 dolerių savaitinio atlygini
mo. 50 m. amžiaus buv. Lietuvos vy
riausybės galva, visų apleistas, atvy
ko i šitą šalį balandžio 18 d. su savo 
žmona Veronika ir 18 metų sūnum 
Vytautu. Čia jie apsistojo savo senų 
draugų lietuvių namuose. Atvykusi 
Černiaus šeima tuojau stojo į darbą. 
Generolas dirba Micacraft Products, . 
Ine. Jo žmona dirba kepykloje, gi 
sūnus — prie centrinio šildymo įve
dimo ir uždirba 25 dol. per savaitę.

)

• Pirmasis vokiečių karo pramonės 
fabrikas išsiunčiamas,. kaip reparaci
jos, į Ameriką. Fabrikas gamino 
aliuminio blizgučius, kurie veikia 
prieš radarą. Jis bus įrengtas Kali
fornijoje, pradėsiąs veikti 1949 m. ir 
kas mėnesį pagamins 500.000 svarų 
tokių drožlių su 200 asmenų darbo 
jėga. (UP)
• Nuo karo pabaigos iki šiol esą 
įkurdinta 225.446 DP. Iš jų Palesti
noje — 58.700, D. Britanijoje, — 
48.685, JAV — 32.887, Belgijoje — 
27.312, Prancūzijoje — 16.528, Kana
doje — 13.887, ir kituose kraštuose 
— 27.447. (NYT)
• JT Balkanų sienos komisija pa
tvirtino, kad daug graikų vaikų par
tizanų yra paimti iš jų kontroliuo
jamų sričių ir nugabenti į Albaniją, 
Bulgariją, Jugoslaviją ir kitus kraš
tus. Pagal komisijos pranešimą val
kų išgabenimas ir laikymas kituose 
kraštuose yra priešingai tarptauti
niams moralės dėsniams. Graikija 
pati turi teisę į savo krašto pilie
čius. (S&S)
• Suomija turėjo sumokėti rusams 
300.000.000 dolerių reparacijų Pusė 
šios sumos turi būti sumokėta jau 
šių metų gruodžio 19 d. Iki šiol Suo
mija sumokėjo jau 160.000.000 dole
rių. Dabar buvo pranešta, kad so
vietai likusių reparacijų sumą suma
žina pusiau. (AP)
• Nauju JAV žemės ūkio ministe- 
riu paskirtas Charles Brannan. Jis 
paruošė naują žemės ūkio programą.
• Belgijos ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris Paul Hen
ri Spaak pareiškė, jog jis netiki, kad 
įvyktų naujas karas.
• Švedijos lėktuvų konstruktoriai 
baigę sukonstruoti naują naikintuvo 
tipą, kurio greitis būsiąs lygus garso 
greičiui. Jo masinę gamybą pradėsią 
dar šiais metais.
• Čekoslovakijos socialistai nuo šio 
mėn. 27 d. susilies su komunistų par
tija ir naujoji partija vadinsis jau 
tik komunistų partija.
• Prezidentas Triunanas vėl prašė 
priimti DP biiių, kad daugelis euro
piečių DP galėtų atvykti į Ameriką. 
Jis pareiškė, kad „Šie žmonės yra 
demokratijos herojai ir todėl negali 
sugrįžti namo. Jie yra antikomunistai, 
gyvenę anksčiau Estijoje, Latvijoj, 
Lietuvoje, Lenkijoj, Ukrainoj ir Ju
goslavijoj. Kodėl antikomunistai ne
gali saugiai grįžti į tuos kraštus, mes 
visi gerai žinome.“
• Dvi jugoslavės ir du jugoslavai 
privertė lėktuvo pilotą skristi iš Ju
goslavijos į Italiją, nes viena moteris 
buvo susižadėjusi su Amerikos kon
sulato attachė, kita su Padua gydy
toju. Keturi sukilėliai paimti į 
tremtinių stovyklą, o kiti patalpinti 
viešbutyje, nes jie nori grįžti namo. 
Jų tarpe buvo ir Pramonės bei ka
syklų ministeris. (AP)
• Graikijos komunistai informuo
jąs! dėl talkos derybų pradėjimo su 
Graikijos vyriausybe. Tuo tarpu vy
riausybė yra nusistačiusi nesileisti { 
jokius pasitarimus, nes ji jaučiasi po 
dėties Viešpačio. I

• JAV orinių pajėgų vadovybė yra 
supjanavusi 7 tipus lėktuvų, skirtų 
gynimuisi ir puolimui. Si programa 
bus įvykdoma per 10 metų: 1) tolimo 
skridimo naikintuvai, 2) aklo skridi
mo su radaro įtaisais, kurie gali lėkti 
naktį ir esant visokiam orui, 3) trum
po skridimo naikintuvai bombone
šiams lydėti, 5) didelio greičio vidu
tinio dydžio bombonešiai, 6) Super 
tvirtovės Ir 7) sunkieji bombonešiai 
(B 36). Laukiama, kad JAV paseks 
Vakarų Europa kurdama savo avia
ciją. (R)
• Senatorius H. Vandenbergas pa
skelbė atvirą laišką, kuriame pasisa
ko, jog jis nė neketinąs būti kandi
datu { prezidentus. (UP)
• D. Britanijos Parlamento kalbėto
jas padėjo pagrindinį akmenį nau
jiems parlamento rūmams statyti. 
Statyba būsianti užbaigta 1950 me
tais.
• 1948 metais J.Tautų išlaikymas 
atseis 34.698.000 dolerių. Iki šiol D. 
Britanija įmokėjo 298.760 dol. iš pri
klausomų 3.983.320 dol., Rusija įmo
kėjo tik 162.446 dol. U turimų sumo
kėti 2.199.852 dol. Amerika sumokėjo 
13.840.000 dol. (AP)
• Generolas L. D. Clay spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Vakarų 
galima geriausia Europos unijos ka
rinė garantija yra JAV daliniai Vo
kietijoje. Generolo pareiškimu, da
bartinės amerikiečių kariuomenės 
kiekis esąs pakankamas.
• Valstybės departamentas pasiun
tė senato užsienių reikalų komitetui 
sąrašą, kuriame surašyta 30—40 at
veju, kada Sovietai yra pažeidę tarp
tautinius susitarimus ir pakenkę pa
saulio taikai. Taip pat nurodoma, 
kad Sovietų pavasarinė „taikos ofen- 
syva“ esanti tik propaganda. (NTB)
• D. Britanijos aviacijos vadas 
Frank Whittle gavo dovanų 400.000 
dolerių už tai, kad jis prisidėjo prie 
sprausminio lėktuvų motoro išradi
mo. (IITB)
• JAV rūmų kalbėtojas J. Martin 
pareiškė, kad amerikiečiai, nors ir 
susitartų su Sovietų Sąjunga, bet yra 
apsisprendę pasiruošti gintis nuo pa

saulio dominavimo, kuriam essf”pa
siruošę „Kremliaus despotai“. (UP)
• Karo metu žuvusiems minėjimo 
dieną JAV dėl neatsargaus važiavi
mo mašinomis buvo užmušta 400 
žmonių. Tą dieną keiyje buvo apie 
30.000.000 automobilių. (AP)
• Tarptautinės cukraus tarybos 
skaičiavimu, pasaulyje yra 317.000 
dvigubų tonų cukraus pertiklio.
• Birželio tryliktą dieną gen. de
Gaulle pasakys svarbią politinę kal
bą vidurinėje Prancūzijoje, Nevers, 
o birželio 16 d. Švedijos karalius 
Gustavas per radiją kalbės į Ameri
kiečių tautą savo 90 metų gimimo 
proga. (R) --
• Vokietijoje, Sovietų zonoje, netoli 
Bailės sintetinio benzino fabrike įvy
ko sprogimas, dėl kurio žuvo 33 žmo
nės ir apie 150 sužeista. Priežastys 
tiriamos. (R)
• Jugoslavijos vyriausybė atšaukė 
du pasiuntinius — vieną iš Ankaros, 
o kitą iš Londono. (R)
• Visi rusų tarnautojų mokyklinio 
amžiaus vaikai iš Amerikos N.Y. sri
ties įpareigojami atvykti į Rusiją 
lankyti mokyklas, nes toje srityje 
sunku su mokslo priemonėmis. (AP)
• Čekoslovakijos ekonominis atta- 
chė prie atstovybės Danijoje pasi
traukė iš pareigų, protestupdamas dėl 
politinės eigos Čekoslovakijoje. (AP)
• Jugoslavijos vyriausybė išleido 
potvarkį, pagal kurį įvedamas visuo
tinis krašto gyventojų karinis paruo
šimas, pradedant mokyklose, kad 
kraštas būtų pasiruošęs karo atvejui. 
Moterys iki 27 metų, neturinčios vai
kų iki 7 metų amžiaus, taip pat turės 
atlikti karinį apmokymą. (R)
• Britai sutiko, kad atvyktų Sovie
tų komisija susipažinti su rusų kari
nės misijos britų zonoje nario ma
joro Ivan Bogdanov žuvimo prieža
stimi. Prie jo rastas ginklas. Kulka 
pateikiusi į galvą. (AP)
• JAV Kolumbijos upė buvo smar
kiai išsiliejusi, jog 100.090 gyventojų 
liko be pastogės, 28 asmenys žuvo. 
Patvynls padarė per 80 milijonų do
lerių nuostolių. (UP)'

Generolas neseniai (gegužės m. 7 d.)
jau gavo savo pirmąjį uždarbį, kurio, 
atskaičius įvairius mokesčius, t jam 
teko 32,07 dol.

Gen. Černius, kuris kalba lietu
viškai, rusiškai, lenkiškai, prancū
ziškai, vokiškai ir kiek angliškai, pa
aiškino, kad praeitų 'metų liepos 
mėn. jis su savo šeima išvyko iš Vo
kietijoje esančios BP stovyklos į An
gliją žerfiės ūkio darbams. Anglijoje 
šeima užsidirbo pakankamai pinigų, 
ir į šią šalį ji galėjo atvykti „Ma
rine Tiger“ laivu. Šių metų spalių 
mėn. gen. Černius tikisi galėsiąs pra
dėti dėstyti kurioje nors aukštesnėje 
mokykloje Minnesota’oje. Anksčiau 
jis yra dėstęs rusų kalbą ir mate
matiką karo mokykloje jo gimtaja
me Kaune. Nors pats gen. Černiui 
dar nėra tikras, kur jis galėtų dėsty
ti, kiti tačiau nurodo, kad tai galėtų 
būti Mid Western College, Hillman, 
Minnesota.

Gen. Černius Lietuvos min. pir
mininku buvo paskirtas 1939 m. ko
vo mėn. ir tas pareigas ėjo iki tų pa
čių metų lapkričio 22 d. Gen. Čer
nius pareiškė, kad, prasidėjus karui 
tarp Rusijos ir Vokietijos, jis buvo 
pradėjęs pogrindžio veiklą, padėda
mas sąjungininkų tikslams. Jo 20 m. 
duktė Danutė mirė badu nacių oku
pacijos metu.

Gen. Černius nieko nežino apie 
likimą savo brolio Mykolo, buv. Lie
tuvos kariuomenės leitenanto, kuris 
1941 m. buvo rusų išvežtas į Sibirą“.

K. Ap.

Apeliaciniu skundų 
reikalu

Apeliacinė įstaiga pašalintiems iš 
DP Ženevoje per L. Raudonąjį Kry
žių praneša, kad apeliaciniai skundai 
ne visada būna tvarkingai Įteikiami 
ir dėl to ilgiau sugaištama, iki jie 
išsprendžiami. Ypatingai daug sun
kumų sudaro skundų vertimas į an
glų ir prancūzų kalbas. Pačių suin
teresuotųjų naudai primenama ape
liacijoje tiksliai pažymėti šluos da-

Sovietai gerinosi vokiečiams
Neseniai marš. Sokolovski, Sovie

tų karinis gubernatorius, savo zonoje 
paskelbė labai daug pažadų, norėda
mas laimėti vokiečių širdis, siekiant 
vieningos Vokietijos po palaiminta 
raudona vėliava. Jo pažadai sutapo 
su Londone atsiektais pasitarimų re
zultatais dėl vieningos Vakarų Vo
kietijos valstybės atstatymo.

Marš. Sokolovski pažadėjo vokie
čiams daugiau batų, tekstilės prekių 
ir ateityje pakelti gyvenimo stan
dartą. Taip pat pasakė politiniams 
vokiečių vadams, kad Sovietai neke
tina Vokietijos rytų zonos paversti 
rusų kolonija ar vergų valstybe. Taip 
pat nebus daugiau vykdoma žemės 
reformos. Vokiečių karo belaisviai 
būsią nuolat atleidžiami namo. Be 
to, kaip Londono radijas paminėjo,

buvo pažadėta, kad daugiau nebebus 
vykdomos deportacijos, kaip tai bū
davo iki šiol. Pasktitinis pareiškimas 
yra tuo charakteringas, kad juo pri
sipažįstame vykdžius deportacijas į 
Rusijos gilumą. (NYHT/m)

—■ „Prix National du Theatre Ly- 
rlųue“ vadinasi naujoji premija už 
geriausią operą Prancūzijoje. Pemi- 
jos dydis 800.000 frankų, kurių 200.000 
numatyta libretto autoriui.

lykus:
1) Apeliacijos datą;
2) Vardą-pavardę ir tikslų pilną 

adresą;
3) Datą ir vietą, kurioje apeliuo

jantysis buvo pripažintas „ine
ligible“;

4) Priežastis, dėl kurių jis buvo 
„ineligible“ pripažintas;

5) Apeliaciją parašyti anglų ar 
prancūzų kalba, arba bent jau 
vokiškai.

Dar tenka pridurti, kad apeliaci
joje turi būti prašoma grąžinti ne 
DP statusą, bet „eligibility". (E)

Pradžios Mokyklos Vedėjai p. E. STRIKIENEI, jos mylimam 
vyrui

Kap. JUOZUI STRIKUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškia

G. ir A. Diržial
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Masarykas buvo pasiruošęs bėgti
! PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUOSE PASIŽVALGIUS t

Čiurlioniečių vestuvės

Kuriam laikui praslinkus, kaip ir 
buvo laukta, pradeda aiškėti j. Ma- 
saryko mirties užkulisaį Pasirodo, 
kaip šiomis dienomis praneša britų 
licencijuotąsis „Die Welt“, tą pačią 
dieną, kada buvo oficialiai pranešta 
apie tragiškąją, mirt j, pagal iš anksto 
rūpestingai paruoštą planą J. Masa
rykas turėjo lėktuvu pabėgti iš • Če
koslovakijos j Vakarus: Pabėgęs’Va- 
karuose jis būtų ėmęs vadovauti at
gaivintai kovai dėl Čekoslovakijos 
laisvės. Šis sensacingas pranešimas 
buvo padarytas viešame Anglijon at
bėgusių 23 Čekoslovakijos parlamen
to atstovų, įvairių partijų narių, su
sirinkime, kur apie tai pranešė Če
koslovakijos socialdemokratų parti
jos gener. sekretorius Vilim. Tame 
pačiame susirinkime dalyvavusieji 
Čekoslovakijos parlamento atstovai 
pasirašė rezoliuciją,' kurioje, be kita 
ko, sakoma: „Mes, 1946 m. gegužės 
26 d. laisvai ir demokratiškai išrink
to konstitucinio Čekoslovakijos par
lamento atstovai, laikome savo pa
reiga tęsti toliau savo kaip politinių 
šiandien prievarta užgniaužtos Čeko
slovakijos demokratijos atstovų funk
cijas."

KREMLIUS TIKISI NAUJOS 
JALTOS

Nikolaus Basseches Zūricho „Welt- 
woche“ laikraštyje išsamiai analizuo
ja rusų politiką ir, pavaizdavęs Mas
kvos ir Washingtono pasikeitimą no
tomis, galop daro išvadą, kad Sovie
tų Sąjunga nebėra kategoriškai nu
sistačiusi prieš Marshallio planą. Ji 
norėtų matyti jį modifikuotą ir ap
valytą nuo tam tikrų politinių saitų 
bei sąlygų. Ji būtų linkusi šį planą 
Išplėsti, įtraukiant minimum jos įta
kos sferoje esančius kraštus, žinoma, 
dėl šios pagalbos nekeičiant tose 
valstybėse vidaus ir užsienio politi
kos. Esą visiškai aišku, kad Sovietų 
Sąjunga pageidautų jai būtinai rei
kalingų derybų, bet čia JAV galin
čios jau lengviau atsikvėpti. Sovietų 
užsienio politikai nebelieką nieko ki
ta, kaip stengtis būsimose derybose 
įtikinti, jog ji esanti pasiruošusi ir 
norinti ne tik derėtis, bet ir bendra
darbiauti. Su paskutine kreive esąs 
rusų užsienio politikos keitimo ma
nevras anaiptol dar nebaigtas.

ANTRAKTAS PASAULIO POLI- 
. TIKOJE

„Allgemeine Zeitung“ amerikinis 
korespondentas pastebi, kad diplo

matiniuose Amerikos sluoksniuose 
augąs jausmas, jog šiandien pasaulis 
esąs tarsi dekoracijų keitimo per
traukoje tarp dviejų dramos veik
smų. Nepasisekus rusų bandymams 
Berlyne, pralaimėjus rinkimus Itali
joje ir pagaliau nurungus politinę 
įtaką Prancūzijoje, atrodytų, lyg Ru
sija norėtų, kuriam laikui nusigrįžti 
nuo europinio vaidinimo. Todėl Ame
rikoje esą stengiamasi Azijos įvy
kiams artimoje ateityje priduoti ypa
tingos reikšmės. Ir tikrai, iš Korėjos 
vis dažnėjančios žinios, kad tenai ru
sai rimtai pradedą veikti sąjunginin
kus atitraukti okupacines pajėgas. 
Tuo būdu neabejotinai stengiamasi 
ištiesinti ir išlyginti komunistinei 
liaudies armijai kelią į valdžią. Pa
galiau ypatingas svoris priskiriamas 
ir tam faktui, kad Gromyko pakei
čiamas Jakobu Maliku, buvusiu So
vietų pasiuntiniu Japonijoje, taigi 
Tolimųjų Rytų klausimų specialistu.
JAV KARINIŲ GINKLŲ TIEKIMAS 

VAK. EUROPAI
„Le Monde“ praneša, kad viena 

aukšta JAV' vyriausybės asmenybė 
pareiškusi, jog praktiškai esą nebūtų 
galima anksčiau kaip 1949 m. sausio 
1 d. pradėti tiekti ginklus ir karinę 
medžiagą* Vak. Europai, net jeigu 
Kongresas ir šioje savo sesijoje pri
imtų įstatymą, leidžiantį tokią pa
galbą Vak. Europos valstybėms. 
Kongreso vadų nutarimas, kad dar 
neatėjęs laikas svarstyti šioje sesi
joje Vak. Europai ginklų tiekimą, 
nuvylęs tiek J.A.Valstybės departa
mentą, tiek penkių Briuselio paktą 
pasirašiusiųjų Valstybių karo mini- 
sterius.

STALINAS PAMĖGDŽIOJA 
WILHELMĄ II

Karl von Schumacher gegužės 
paskutinėmis dienomis „Weltwoche“ 
vedamajame, pacitavęs Stalino ir 
Wallace laiškų ištraukas, rašo, kad 
rusų politika savo staigmenomis ne
paprastai primenanti blogiausią wil- 
helminę politiką, kaip ji reikšdavosi 
panteros šuoliais ir asmeninėmis-kai
zerio kalbomis. Kaip tenai, taip ir 
čia aiškiai norį taikos; kaip tenai, 
taip ir čia taikai išlaikyti priemonės 
kylančios iš vidujinio netikrumo, ir 
jos, kokios tik bebūtų, esančios ne
sėkmingos. Ypatingai Stalino pasi
rinktasis kelias — su taikos ir ben
dradarbiavimo pasiūlymais kreiptis į 

Wallace, primenąs nelaimingą cen
trinių valstybių taikos ofensyvą pir
mojo pasaulinio karo pabaigoje, ka
da blogai patartas Austrijos kaizeris 
Karolius kreipėsi į visus priešo sto
vykloje esančius jam draugiškus Ir 
giminingus princus, kad per juos už
megztų kontaktą su vadovaujančiais 
Sąjungininkų politikais, nors vienin
telis galimumas šiam tikslui pasiekti 
būtų buvęs aiškiai ir atvirai kalbėti 
su tuometiniu visagaliu Wilsonu. 
Šiaip ar taip esą kalbėsime, rusų ne
rimas esąs geras ženklas, sako Schu
macher, nes jis parodąs, jog Maskvos 
galiūnai nieku būdu nenorį karo.

PRANCŪZŲ KOMUNISTŲ 
TAKTIKA

„Journal de Geneve“ Paryžiaus 
korespondentas ieško priežasčių, ko
dėl dabartiniu metu Prancūzijos ko
munistai laikąsi taip rezervuotai. Jų 
vadovybėje esančios pastebimos dvi 
nuomonės: vieną atstovaują Thorez 
ir Duclos, kurie pasisaką už infiltra
ciją ir jos išplėtimą, nes šia taktika 
jiems pasisekę pirmaisiais pokari
niais metais savo pozicijas žymiai su
stiprinti, antroji gi nuomonė atsto
vaujama Mauvais ir Martis, kurie 
reikalaują tiesioginės akcijos. Tačiau 
tikruosius veikimo ir taktikos pla- 
rųis komunistai gauną vjs dėlto iš 
Maskvos. Todėl esą ir Prancūzijos 
komunistų rezervuotumas be niekur 
nieko laikytinas plataus masto tarp
tautiniu Kremliaus manevru.

MES ŽINOSIME, KAS DARYTI...
Berlynas ir. toliau lieka aštriu te

mų židiniu. Neseniai Amerikos ka
rinio vado pavad. apskundė rusus 
dėl 200 jaunų vokiečių iš Oranien- 
burgo srities, šalia Berlyno, jėga nu
gabenimo į uranijo kasyklas.

Sovietų pulk. Jelisarov protesta
vo prieš tai, kad vakarų sąjunginin
kai paskyrė nuolatinius ryšių kari
ninkus trijose vokiečių centrinėse po
licijos būstinėse Sovietų zonoje. Pa
sak jo, Sovietai maną, jog šie kari
ninkai būsią atšaukti dar prieš Šio 
klausimo svarstymą komendantūroje. 
„Ir jeigu jūs tai nepadarysite, mes 
žinosime, kas daryti“.

Vakariečiai jam atsakė: „Kol mes 
esame Berlyne, tol ryšių karininkus 
skirsime ten, kur panorėsime, nes,jr 
rusai turi tokias pat teises“. (AP/m)

Tai ne mūsų visų pasididžiavimo 
verto Ciurlionies ansamblio koncerto 
recenzija. Ir šeimyninės iškilmės 
įgauna kai kada viešo pobūdžio, kada 
jose taip gražiai ir darniai pasireiš
kia to-meno kolektyvo ir visuomenės 
atstovų lietuviškosios širdies ryšys.

Ciurlioniečiai savo šeimos narių, 
p-lės Aldonos Butkutės ir p. Juozo 
Stempužio, sutuoktuvių iškilmes pa
vertė kartu savo puoselėjamų lietu
viškųjų tradicijų švente. Toje šven
tėje jie subūrė vėl visą gausiąją bu
vusių ir esamų čiurlioniečių šeimą, 
dalyvaujant eilei kviestųjų svečių, jų 
tarpe mūsų politinės vadovybės, šal
pos organizacijų ir rašytojų atstovus. 
Tąja švente kartu džiaugėsi ir mūsų 
išeivijos atstovai — tik ką atvykusi 
BALFo atstovė p-lė Rovaitė ir p. K. 
Baltramaitis.

Jautriai išgyvename kiekvieną 
čiurlioniečių koncertą. Lietuviškąja 
daina, šokiu ar kanklių skambesiu 
jie taikliai šaudo į mūsų visų trem
ties gyvenimo užgrūdintas širdis. Ta
čiau šį kartą čiurlioniečiai parodė, 
kad lietuviškosios tradicijos, iš sce
nos perkeltos gyveniman, nėra vien 
malonių prisiminimų ar muziejinės 
reikšmės atributą. Tomis tradicijo
mis gyvendami, jie lengviau pakelia 
savo pilkosios kasdienybės vargus, 
ugdo savą, lietuvišką kantrybę ir 
kaskart giliau įsisąmonina savo mi
sijos svarą ir reikšmę. Kartu stebė
jus ir išgyvenus ne režisuotą, o taip 
gyvenimišką jaunosios papuošimą, 
nuotaikingą piršlio (Domo Paliulio) ir

Visiems lietuviškų 
knygų leidėjams

Švietimo Valdybos Knygų Leidi
mo Komisija dažnai yra reikalinga 
žinių apie išleidžiamas bei numato
mas leisti knygas. Jai tai reikalinga, 
planuojant ir derinant knygų leidi
mą bei jų užpirkimą. Dažnai krei
piasi j K. L. Komisiją ir kitos L.T.B. 
įstaigos, teiraudamosios apie išlei
džiamas bei numatomas išleisti kny
gas. KLK ir kitos LTB įstaigos su
darinėja sąmatas didesniam knygų 
skaičiui užpirkti. Tai verčia K.L. Ko
misiją kreiptis į visus lietuviškų kny
gų leidėjus ir prašyti skubiai suteikti 
K.L. Komisijai šių žinių:

•1) Kurios knygos yra išleistos,
, 2) Kuri kaina,

3) Kurį kiekį leidėjas dar galėtų 
parduoti LTB įstaigoms,

4) Kurios knygos numatomos iš
leisti artimesnėje ateityje, 

jaunojo atvykimą, ašaromis lydimą 
jaunųjų atsisveikinimą su tėvais i 
virtinę kitų lietuviškųjų tradicijų, 
lydimų krikščioniškąja rimtimi kun. 
Sabaliausko pradėtomis pamaldomis 
ir jautriu žodžiu Uracho bažnyčioje 
sutuokimo metu, tai taip darniai ap
jungę visą kolektyvą išgyvenimai, 
kurie verčia ieškoti čiurlioniečiuose 
kai ko daugiau, nei sceninių laimė
jimų.

Tiek šių iškilmių metu pareikštieji 
linkėjimai, tiek mūsų visuomenės 
aplodismentai koncertų metu, o taip 
pat gausūs puikių recenzijų pluoštai 
nesudaro to nepamainomo kolektyvo 
egzistencijai pagrindų. Yra būtina ir 
pats vyriausias laikas pažvelgti gi
liau į to pasiryžimo kupino kolekty
vo pilkąją kasdienybę, kurioje nuo
taikingų repeticijų šešėlyje iškyla ir 
neišvengiami kasdieninės duonos rei
kalai.’ Kaip tai prozaiška beatrody
tų, gal kam ir nemaloniai dursis akin 
šie žodžiai, gal jie atrodys banalūs 
ir netinką šia proga užsiminti, bet 
aišku taip pat, kad tai'liečia ne vie
nus čiurlioniečius. Mūsų meno ko
lektyvų materialinės egzistencijoj 
rūpesčiai gresia pakirsti jų kaip tokių 
egzistencijos pagrindus. Džiugu, kad 
visa tai iš pirmojo kontakto jau su
prato mūsų išeivija, p-lės Rovaitės 
lūpomis suteikusi ta prasme kai ku
rių vilčių. Tikėkimės, tai bus paska
tinimas visiems, kurių galioje yra šie 
reikalai. Tada visi ramia sąžine ga
lėsime džiaugtis mūsų meno kolek
tyvų laimėjimais. * - j, m. -

5) Kada jos išeis iš spaudos,
6) Kuri numatoma jų kaina.
Visus pranešimus prašome siųsti 

šiuo adresu: Švietimo Valdybos Kny
gų Leidimo Komisijai, (16) Hanau 
a. M., Lamboystr. 84.

Taip pat prašytume leidėjus ir 
vėliau teikti tokias žinias K.L. Komi
sijai apie išleidžiamas ir numatomus 
išleisti knygas. Tos žinios padėtų K. 
L. Komisijai suderinti darbą ir tarp 
pačių leidėjų, kad būtų išvengtas ne
reikalingas lygiagretiškumas.

Š. V. Knygų Leidimo Komisija

LIET. PROFESORIŲ UŽS. S-GOS* 
NARIŲ ŽINIAI

Prašome kuo skubiausiai užpildy
ti kultūrininkų anketas ir grąžinti 
mums adresu: LPUS, Schw. Gmūnd, 
Lit. Lager, nes jos labai ir skubiai 
reikalingos.

Nariai, kurie jų dėl techniškų 
kliūčių būtų negavę, kreipiasi irgi 
tuo pat adresu. LPUS/Valdyba

Skelbimas Nr. 35
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

615. Jasaitis Pranas nuo Simno; 
Praniulis Ignas iš Megučionių; Ce- 
pokas Juozas (1909) iš Kurpikų; Pe
trauskas Stasys nuo laivo „Preziden
tas S.“.

616. Valiokienė-Duobaitė Marija; 
Leškevičienė-Pečkaitė Elena; Rei- 
chertas Albertas ir Sofija iš Kauno; 
Brazauskas Mečys iš Ukmergės.

617. Polskytė Antanina iš Rasei-- 
nių; Simeitis Jokūbas (1901) iš Jak- 
štelių; Radauskai Juozas ir Vincas 
iš Daukšių; Stacas Leonas (1912) iš 
Kauno.

618. Vaitaitis Martynas jš Svi- 
džių; Žilevičius Augustas iš' Stran- 
galių; Obeliūnas Jonas iš Bliūdžiu; 
Žeimytė Sabina (1924) iš Virbalio.

619. Dr. Brazys Algirdas ir jo se
suo Matkevičienė; Bieliauskas Sta
sys iš Kurkliškių; Tupševskis Vla
das iš Virbalio; Woloncewicz Irena 
iŠ Vilniaus.

620. Mrs. Rozalija Rusecka, Box 
6, Somersville, Conn., USA — prašo 
atsiliepti savo gimines Adlius Ir Gou- 
rius.

621. Gauti adresai per LGK iš' 
JAV: Veronikai Stirnaitei, Elenai 
Kvintufelaitei, Jurgiui Bandžiui, Te
resei Galinaitytei, Stasiui Brazui, 
Birutei Slavinskaitei, Filomenai Mic- 
kūnienei-Jurskytei, Jonui Palevičiui, 
Vladui Kurtinaičiui, Pranui Čekiui, 

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 

ieško šių asmenų:
76. Ambrazaitis Endrius, gim.

1911. 12. 25; Ambraziūnienė-Cerniau- 
skaitė Anelė, gim. 1916. 8. 28; Jukna 
Bronius, gim. 1926. 10. 26., iš Zicke- 
nau; Kagan Malka, 55 metų, iš To- 
run; Kan-Kanas Chaim, gim. 1930- 
31, iš Kauno; Kan-Kanas Rosa (Rai- 
sel), gim. 1903, iš Kauno; Keraitytė 
Audronė, iš Bad Mergentheim; Kos
lowski Berko, iš Alšėnų, gim. 1940. 
12. 20.; Koslowski Meier, gim. 1935. 
1. 15., iš Alšėnų; Koslowski Simon 
Abraham, gim. 1895, iš Alšėnų; Ko- 
zikis* Jonas, gim. 1926. 8. 28., iš Pi
lies kaimo; Lewino A. G., gim. 1900, 
iš Feldafing; Lepnas Kazys, gim. 
1886, iš Marijampolės; Liepinaitis Al
girdas, gim. 1925. 4. 18., iš Braunau; 
Lvovich Minna, 66 metų, iš Plungės; 
Pakąlinškis Julius, gim. 1909. 4. 28., 
iš Plungės; Poslow Chaim, gim. 1903, 
iš Mūnchen; Rapeliko Schimon, 27 
metų, iš Buchenwald; Ross (Ras) 
Schmuel, gim. 1916. 12. 1., iš Buchen
wald; Suster Girs, gim. 1913, iš Šiau
lių.

77. Bezrukovos Elzės, gim. 1893. 
8. 19., iš Schliesberg; Brin Bertha, 
iš Vilkaviškio; Fritsch Anna, gim.
1912. 3. 26., iš Wangerin; Gudaitis 
Ella, 27 metų, iš Gummen; Gudaitis 
Emma, 58 metų, iš Klaipėdos; Gudai- 
tis-Gudat Herbert, 26 metų, iš Gum
men; Gudaitis-Gudat Olga, 36 metų, 
iš Gummen; Kagan Malka, 55 metų, 
iš Bydgoscz; Kan Chaim, gim. 1930, 
iš Kauno; Koslowski Berko, gim.

.Antanui Grikšeliui, Juozui Daugeliui, 
Jonui Skapinskui, Bulkienei-Gra- 
bauskaltei, Kaziui Balčiūnui, Stasiui 
Vitkui, Antaninai Bubnienei-Petro- s 
kaitei, Bronei Baltrušaitienei-Rama- 
nauskaitei, Lilly Krištoponytei, Ma
rijai Puttins-Piečaitei, Jurgiui Pie- 
čiuliui, Teklei Jankauskienei-Medzvi- 
gaitei, Silvestrui Slavickui, Viktori
jai Volterytei, Juozui Jackevičiui, 
Aldonai Erštikaitienei-Stalauskaitei, 
Onai Kubickienei-Zaicytei, Pranui 
Kapooiūnui, Juozui Kavaliūnui ir 
Kaziui Domaševičiui. Be to, Katry- 
nai Kvietkauskaitei-Levickienei laiš
kas iš JAV.

LTB C/Kartotekos Vedėjas ,

1940. 12. 20., iš Alšėnų; Koslowski 
Meier, gim. 1935. 1. 15., iš Alšėnų; 
Koslowski Simon, gim. 1895, iš Al
šėnų; Lewinson Wolf, gim. 1920. 1. 
26., iš Dachau; Lvovich Abraham, 
65 metų, iš Plungės; Poslow Chaim, 
gim. 1903, iš Mūnchen; Rudauskas 
Witold, gim. 1928, iš Munster; Tiepel 
Ottilie, gim. 1870. 3. 5., iš Seedorf; 
Weigelt Eugenie, gim. 1912, iš Butow.

Stanislovas Karpis ir Veronika 
Jusiutė-Karpis iš Pocių kaimo, 
Švėkšnos parap., ieško savo giminių. 
Žinančius maloniai prašoma rašyti 
šiuo adresu: Stella Rupeikis, 311 W. 
16 St., Linden, New Jersey, USA.

Radvilienė Irena, skubiai atsiliepk 
Baronaitėj Tašei šiuo adresu: Anast. 
Baronaitė, (14b) Kressbronn am Bo
densee, Emst-Lehmann-Str. 2.

MUSŲ GERBIAMIEMS KLIEN
TAMS LIETUVIAMS

Daugiau negu dvimetėje prakti
koje mes esame savo klientams pa- 
baltiečiams atgavę jų prarastą turtą. 
Baigiant pabėgėlių turto atgabenimą 
iš rytinės zonos, pranešama, kad visi 
užsakymai, kuriuos gausime iki š. m. 
birželio 15 d., bus išpildyti. Užsaky
mų po liepos 1 dienos nebepriimsi- 
me. Prie užsakymų turtui pergabenti 
reikia pridėti firmos vardu paruoštą 
įgaliojimą (Mil. Gov., notaro ir 1.1.), 
nurodant dabartinį turto globėją, 
vietą ir dydį (sąrašą) kartu sū įpo- 
kavimu. Be to, reikia pridėti 50,- 
RM kelionei ir kitoms išlaidoms. Ga
lutinė suma bus apie 5—10 RM ė kg 

(brutto), plus geležinkelio prekių ta
rifo išlaidos, event. įpokavimo me
džiaga ir 1.1. Tai galima sumokėti 
vėliau, po siuntinio gavimo.

Imant dėmesin dabartinius prekių 
transporto tarp atskirų okupacinių 
zonų sunkumus, mes siūlome savo 
klientam daugiau pasitikėti veiksmui 
negu apdraudimo bendrovėms, tai 
išeina pigiau...

Taip pat prašome nesiųsti tokių 
klausimų, į kuriuos atsakyti negali
ose, — mes pasistengsime padaryti 
viską, kad patarnautume savo klien
tams ir'gautume jų pasitikėjimą mu
mis.

Prekybos ir transporto kontora 
Ing. Edg. Alberings & Co., Hannover, 
Fuhrenplan 5, tol. 64097. (Lie. Nr. 
16376).

N.B. Visi siuntiniai, siunčiami iš 
užjūrio, nežiūrint jų svorio ir gabalų 
skaičiaus, adresuojami mums j Han- 
noverį muitinės ir transporto forma
lumų sutvarkyti.

Iki vokiečių valiutos reformos 
įmokėjimai reichsmarkėmis dar pri
imami mūsų eių, s-ton šiuose ban
kuose (mūsų provisija 2% nuo ben
dros sumos):
1) Merkur-Bank (Comerzb.) kto. 9750,
2) Niederdeutsche Bankgesellschaft 

(Dsdnb.) kto. 40217,
3) P.-Scheck Hannover, kto. 106477. 
(2)

Kas tremtyje turite Jono Mašioto 
„Matematikos vadovėlio“: geometri
jos I (antras leidimas), II, III, IV, V, 
VI ir aritmetikos ir algebros I, Iii, 
IV, V dalis, „Erdvinės geometrijos“ 

VI klasei (1928 m. leidinys) arba Pr. 
Mašioto „Algebros uždavinyno“ II d. 
(1931 m.), „Plokšminė trigonometrija 
ir uždavinynas (1936 m. leidimas, IV 
ar V), prašyčiau skubiai pranešti au
toriui: (13b) Dillingen/D., Ludwigs- 
kaserne, Jonas Mašiotas.

DĖKINGI TREMTINIŲ BIČIULIUI 
KANADOJE

Lietuviams tremtiniams remti ko
miteto Kanadoje pirmininkas p. J. 
Juškevičius ir jo ponia su /patingu 
pasiaukojimu rūpinasi atvykstan
čiais j Kanadą lietuviais tremtiniais 
ir nesigailėdami nei savo triūso, nei 
išlaidų nuoširdžiai juos globoja ir 
visur jiems padeda.

Lietuviai siuvėjai, kovo 28 d. atvy- • 
kusieji į Kanadą, nuoširdžiai dėkbja- 
me ponams Juškevičiams už tėvišką 
globą, mums suteiktą gausią para
mą ir už jų pasiaukojimą savo tau
tiečių labui.

Dipl. chem. SUŠINSKĄ ALBERTĄ 
ir

stud. chem. SACEVlCrUTĘ IRENĄ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina 
ir linki laimės

Karlsruhe’s Lietuvių Studentų 
Draugija

Stud. GIERŠTIKĄ JONĄ 
ir

p-Ię RADVILAVlClUTĘ DANUTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina

Karlsruhe’s Lietuvių Studentų 
Draugija

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo, o Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pasai susitarimą, o 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 
•tž kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/* nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. •. Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, FiL Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje,' ketvirtadienį
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affairs Division, 

Editor and publisher: Domas PEN1KAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau,.
Population to be served: 20.000.

7



8 psl. Nrz 24 (136) 1948. VI. 11

MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

BALFo Atstovas įremt, lietuvių tarpe
Neseniai Šveicarijoj vyko PC IRO 

sušauktoji tremtinių intelektualų ir 
specialistų atstovų konferencija. Į 
šią konferenciją BALFas savo atsto
vu atsiuntė p. J. Rovaitę, kuri ta 
proga užmezgė artimesnį kontaktą su 
PC IRO centru.

Iš minė tos. konferencijos p. J. Ro- 
vaitė atvyko Vokietijon, kur išbus 
ilgesnį laiką ir lankys lietuvių sto
vyklas. Pasiekusi Vokietiją, p. J. Ko
vaitė tuojau susirišo su lietuvių va
dovaujančiais asmenimis, su kuriais 
kalbėjosi įvairiais tremtinius liečian- 
iiais klausimais. Palietus BALFo ve
damą tremtinių šalpos akciją, ji pa
reiškė: i

— Mano turimi duomens leidžia 
man pareikšti, kad ir šiais metais 
BALFo parama tremtiniams nebus 
mažesnė, kaip 1947 metais. Nors 
tremtinių šalpai lėšų ir daiktinių gė
rybių mobilizavimas Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse yra labai sudė
tingas ir nelengvas, BALFas nenu
stoja ir nenustos vilties apeliuoti į 
liltuvių solidarumą ir belsis, kaip ir 
dabar beldžiasi, į didžiųjų Amerikos 
karitatyvinių organizacijų vadovybes.

— BALFas žino, kad jo atsiun
čiamos paramos tremtiniams nepa
kanka, todėl savo įgaliotiniams ir Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui davė nu
rodymus pirmoje eilėje globoti, 
moksleivius, studentus, senelius ir 
sergančiuosius. Pašalpų reikalą le
mia tik vargas, bet ne politiniai ar 
religiniai įsitikinimai.

BALFo atstovės p., J. Rovaitės 
nuomone, dar šią vasarą plačiau pra
siverstą Amerikos vartai tremti
niams. Amerikos lietuviai, esą, darę 
viską, kad įsileidimo įstatymas būtų 
priimtas tremtiniams palankiausia 
prasme.

— Lietuviškos organizacijos, bū
damos įsitikinusios, kad įstatymas 
greitai bus galutinai priimtas, ruo
šiasi sutikti didesnę lietuvių tremti
nių masę. Toks iš anksto pasiruoši
mas labai svarbus. Tiems reikalams 
tvarkyti sudarytas komitetas, kurio 
pirmininku yra monsinjoras Balko
nas, — pareiškė ji.

P. J. Rovaitė pareiškė savo nuo
monę ir apie jau atvykusius į Ame
riką lietuvius tremtinius.

Wallace sąjūdžio užkulisiai
Mūcheniškis „Echo der Woche“ 

nagrinėja įvairias politines sroves, 
kurios šiandien reiškiasi JAV gyve
nime ir, prisiminęs Wallace sąjūdžio 
užkulisius, pastebi, jog tenai svar
biausią vaidmenį vaidiną du momen
tai: pirma — užsienio politika ir an
tra -e neaiškus politinės sistemos 
krizės jausmas. Antrojo pasaulinio 
karo metu Amerika tapusi galingiau
sia pasaulio pajėga ir šiam vaidme
niui, kuris jai atsitiktiniai atitekęs, 
nesą nei rūpestingo dvasinio pasiren
gimo nei pagaliau tradicijų. Viduti
nis amerikietis esąs anaiptol ne im
perialistas. priešingai, jis galvojąs,

Seras Stalino jaukas priviliojo visiems gerai žinomą amerikietį 
Henry Wallace, kuris ruošiasi būti Amerikos prezidentu

— Mano bendras įspūdis apie at
vykusius tremtinius yra geras. Dau
giausia jie ramiai įvertina naujas 
sąlygas ir nesisieloja dėl praeityje 
buvusios kitokios socialinės padėties. 
Tremties vargas juos užgrūdino ir 
paruošė kietam gyvenimui. Pradžia 
beveik visiems nėra lengva, ir trem
tinių veiduose nematyti šypsenos. 
Pasitaiko ir tokių, kurie nenori imti 
paprastesnio darbo ir tuojau nori 
tapti „bosais“. Suprantama, tas nei
giamai veikia Amerikos lietuvius, nes 
dauguma jų savo gyvenimą pradėjo 
gerokai sunkiau ir tik ilgu darbu yra 
pasiekę dabartinę padėtį.

— Senesnieji Amerikos lietuviai 
ir jaunesnioji karta, gimusi ir užau
gusi Amerikoj, tremtinius sutinka 
šiltai, sielojasi jų būkle ir stengiasi 
jiems padėti. Ateityje gal pasiseks 
suorganizuoti specialų fondą tremti
nių įkurdinimo reikalams. Tada ir

Konstruktyvi jėga prieš griaunamąją
Treji pokario metai pakankamai 

vaizdžiai įrodė, kad pasaulinės taikos 
kūryboje ir jos sargyboje pagrindiniu 
postulatu yra jėga. Kultūringas tarp
tautinis bendradarbiavimas, Sovie
tams paneigus demokratinių kraštų 
taikos koncepciją, pasidarė neįmano
mas. Ir todėl šiandien pasaulis , yra 
priverstas griebtis jėgos politikos, 
nes tik ji viena tegali pasaulio tau
tas apsaugoti nuo sunaikinimo, kurį 
rengia raudonasis internacionalas, 
paneigęs humanizmą, asmens laisvę, 
atmetęs krikščioniškojo pasaulio mo
ralę.

Nenuostabu, jei J.A.Valstybės, ne
galėdamos išeiti iš ginkluotos taikos 
atmosferos, griebiasi jėgos politikos 
ne kitų tautų grėsmės, bet bendros 
taikos labui. Nenuostabu, kad JAV 
šių taikos metų karo biudžetas yra 
vienas didžiausių, kurį pasiūlė JAV 
kariuomenės štabo viršininkas gene
rolas Omar Bradly įspėdamas, jog 
Sovietų Sąjunga su 4.000.060 gin
kluotų vyrų ir su 14.000 lėktuvų su
daranti „aliarmuojančią grėsmę 

kad .visiškas užsienio politikos nebu
vimas esąs vis dėlto geresnis dalykas 
negu ir gera užsienio politika. Prie 
to prisidedąs dar ypatingai aštrus 
šio krašto įsitiklnmas, jog su atomi
ne bomba rankoje turima pavojinga 
nuosavybė. Žmonės jaučią, kad jie 
dar vieną karą turėję veltui pakelti 
Netikrumo jausmas, kuris modernia
jam pasauliui esąs ypačiai budingas, 
politiškai vedąs žmones į tokią par
tiją, su kuria jų nejungia niekas ki
tas, tik noras jų galvosenoje iš pa
grindų pakeisti kažką, kas jiems pa
dėtų išeiti iš dabartinės krizės.

[ atvykusieji tremtiniai turės to fondo 
[ veikloje stipriai reikštis, kad jo iš
tekliais būtų galima sėkmingiau 
įkurdinti naujus atvykstančius trem
tinius. Kai abi lietuvių emigracijos 
— senoji ir dabartinė — susilies į 
vieną lietuvišką jūrą, tada ir darbo 
vaisiai bus našesni. Juo greičiau tai 
įvyks, tuo bus geriau. Ranka rankon 
eidami, daugiau ir greičiau laimėsi
me, — baigė pasikalbėjimą BALFo 
atstovė p. J. Rovaitė.

P-lė J. Rovaitė yra žinoma kaip 
aukšto išsilavinimo ir tautiškai susi
pratusi lietuvė patriotė. Ji gimusi 
Amerikoje ir Lietuvos nėra mačiusi, 
bet kalba gražiai lietuviškai, turi vis
pusišką supratimą apie savo tėvų že
mę Lietuvą ir sielojasi jos reikalais. 
Apie ją atsiliepimai iš tų vietovių, 
kurių lietuvius Vokietijoje jau jį ap
lankė, yra labai gražūs. Tikėkimės, 
kad ji savo buvojimo Vokietijoje me

SOVIETŲ SĄJUNGOS 4.000.000 KARIUOMENĖS

Jungtinių Amerikos Valstybių sau
gumui", rašo Daily Mail. Rūmų skir
tų lėšų nepakanka karui vesti. Šių 
lėšų ir 1.780.500 karių, sako .gener. 
O. Bradly, pakaksią tik „atsiradusiai 
pylime skylei užkimšti, kol bus su
rinkta pakankamai rezervų“. Šios 
priemonės, kurias pasiūlė gen. Brad
ly, yra pačios būtiniausios netikėtu
mo atvejui, nes, anot generolo, gin
kluotas priešiškas susidūrimas, ar tai 
būtų apgalvotas ar atsitiktinis, yra 
patikimumo ribose tol, kol mūsų pa
jėgos stovi viena prieš kitą priešin
guose frontuose šioje nepasitikėjimo 
ir įtampos atmosferoje“.

Gen. Bradley pareiškimu, tarp
tautinė politinė padėtis nėra pagerė
jusi ir ji gali dar labiau pablogėti. 
„Sovietų ginkluotos pajėgos sudaro 
geležinį Maskvos agresyvinės politi
kos kumštį. Šios pajėgos yra pajė
gios greitai užimti didžią Europos 
dalį, Artim. ir Vld. Rytų, Korėją ir 
net Kiniją. Šie Sovietų kariniai su
gebėjimai, net jeigu visai neatsi
žvelgtume į jų ketinimus, sudaro 
J.A.Valstybių saugumui aliarmuo
jančią grėsmę“, rašo New York He
rald Tribun.

„Niekad mes nebuvome taip labai 
reikalingi aiškiai apspręstos Ir pa
kankamai paremtos JAV karinės po
litikos“, sako generolas Bradley. „Jei 
mūsų ginkluotų pajėgų struktūra 
bus sudaryta taip, kaip kiekvienu 
metu vėjas papučia, kad ją kasdien 
sumažintume, susilpnintume, mes ta
da negalėsime efektyviai karą su
laikyti. Jei mes kiekvienu metu šo
kinėsime, kai tik Sovietai popierius 
pajudina, mes beviltiškai atsidursi
me prie jų kojų, kai jie tuo metu duos 
toną“. Tokios griežtos kalbos nauja
sis generalinio štabo viršininkas dar 
nebuvo pasakęs, matyt, kad reikalas 
yra svarbus ir padėtis rimta. Gyny
bos ministeris p. James Forrestal 
nurodė, kad tarptautinė padėtis blo
gėjanti ir kad „laikas einąs prieš 
mus“.

Dėl esamos padėties Rūmai 346 
balsais prieš 2 paskyrė 6.509.939.000 
dol. karinėms pajėgoms, tai yra tris 
kartus didesnę sumą lėšų, negu tai 
buvo 1941 m., kada JAV rengėsi 
karui.
SLAPTASIS POVAND. LAIVYNAS

Laivyno vadovybė, suprasdama 
ateities įvykių raidą, kaip rašo DM, 
planuojanti statyti slaptojo pavande- 
ninio laivyno branduolį, kad galėtų 
veikti su atominiais ginklais. Lėšos 
esančios jau paskirtos 65.000 tonų 

, didžiausiam pasaulyje lėktuvnešiui, 
kovos laivams su pavandeniniais lai
vais, 2 povandeniniams laivams di
delio greičio ir 2 povand. laivams, 

, kurie yra visai naujo charakterio. 
Sovietai šiuo metu turį mažiausiai 
250 povandeninių laivų. Liepos mė
nesiui JAV turėsiančios 392.508 avia
cijos vyrų ir žemyno 540.000 karių.

LAIVYNAS PARUOSTYJE
Laivyno operacijų šefas admirolas 

Louis Denfield Rūmams pasakė, kad 
JAV laivynas Viduržemio jūroje esąs

Senatas nutarė: 200.000 DP įsileisti j JAV
New York Herald Tribune rašo, kad Senatas, besvarstydamas DP 

įsileidimo įstatymo projektą, 40 balsų prieš 31 atmetė pasiūlymą įsileisti 
DP proporcingai esamų Europoje DP skaičiui (Tokį įsileidimo būdą yra 
paruošęs ir Kongresas). Dauguma Senato atstovų pasisakė, kad mažiau
siai 50% įsileidžiamųjų DP per dvejus biudžetinius metus būtų įsileista 
iš tų kraštų, kurių tėvynės yra svetimųjų jėgų aneksuotos. Tai rfeiškia, 
rašo NYHT, kad mažiausiai 100.000 tremtinių būtų įsileista iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos ir rytinės Lenkijos, jei tik jie atitiks tinkamumo rei
kalavimus.

Šeštadienio NYHT numery rašo, kad bilius dėl 200.000 DP įsileidimo 
į JAV yra priimtas ir kad perduodamas Rūmams, kurių respublikonų 
lyderiai pažadėję duoti aukščiausią pirmumą šio biliaus svarstymui dar 
prieš išsiskirstant atostogų. ,

Toliau nurodoma, kad Amerika suteiksianti tėvynę apie vienam treč
daliui karo metu išplėštų benamių tremtinių, kurie dabar yra aprūpinami 
DP stovyklose Vakarinėje Vokietijoje, Austrijoj ir Italijoj.

Pagal Senato priimtą įstatymo projektą turės teisę atvykti į Ameriką 
tik tie DP, kurie atsirado ar tapo DP iki 1945 m. gruodžio 22 dienos. 
Žemės ūkio darbininkams bus teikiamas pirmumas (preference).

Visi prašytojai, norį patekti Į JAV, turės būti Valstybės departa
mento griežtai išskrininguoti, kad nepatektų komunistai ir „nepageidau
jami“. (NYHT/am.)

tu neaplenks neaplankiusi nė vienos 
didesnės lietuvių stovyklos.

Dillingeno lietuvių stovyklos gy
ventojai su p. J. Rovaitė jau turėjo 
progos susipažinti š. m. birželio 7 d., 
buv. Mūncheno Apygardos BALFo 
Įgaliotiniui p. Minkūnui ją į čia at- 
lydėjus. x Stp. Verpenis

GRĖSMĖ i'

tiesiogiu įspėjimu Sovietų Sąjungai, 
kad ji nemėgintų užimti bet kurią 
laisvą Europos tautą. Šios jėgos, pa
reiškė jis, galinčios būti greitai padi
dintos, jei iškiltų reikalas, rašo NY
HT. O Daily Mail pridūrė, kad šis 
JAV laivynas, be nurodyto tikslo, 
dar gali būti pasiruošęs evakuoti 
amerikiečių pajėgas, jei blogumas 
lydėtų blogumą.

Admirolas Denfield pridūrė: „Vi
si laivai, kuriuos mes turime prie
šakinėse srityse, yra aprūpinti pa
kankamu vyrų skaičiumi, kad galėtų 
bet kuriuo netikėtų atveju veikti,. 
Priežastis, dėl kurios mes turime tas 
jėgas Viduržemy, yra ta, kad esant 
reikalui galėtume „evakuoti mūsų 
okupacines pajėgas“.

„Mes turime okupacines pajėgas 
Europoje — Vokietijoje, Trieste, mes 
turime misijas Graikijoje ir Turki
joje ir šie laivai reikalingi ne tik 
iševakuoti savo asmenims bėdos at
veju, bet taip pat sulaikyti bet ku
rią tautą, kuri imtųsi ten akcijos, jei 
ten nebūtų mūsų laivų“, praneša 
Reuteris.

Iš JAV karinio biudžeto svarsty
mo ir iš aukštųjų karo vadų pareiš
kimų susidaro įspūdis, jog tarptau
tinė padėtis anaiptol nėra pagerėjusi 
ir kad dar gali būti visokių staig
menų. Dėl tos pačios priežasties mū
sų vadovaujantieji veiksniai taip pat 
neprivalo užmesti savo pradėto bu
drumo tremtinių apsaugos klausimu 
tol, kas esamoji neaiški ir aliarmuo
jančiai grėsminga padėtis nesusinor- 
muos arba bent neaprims. Tikėsi
mės, kad tamsios dienos neužgrius 
netikėtai ir kad mes, jei jos ateitų, 
būsime tinkamai pasiruošę jom su
tikti J. A.

J. E. Vyskupas Brizgys lankėsi Dillingene
S. m. birželio 6 d. Dillingeno lie

tuvių kolonija sulaukė retą svečią: 
ją aplankė J. E. Vyskupas Vincentas 
Brizgys. Tiesioginis šio aukštojo sve
čio apsilankymo tikslas buvo suteikti 
Sutvirtinimo Sakramentą. Prieš pra
sidėsiančią platesnio masto emigra
ciją tai buvo nemažas džiaugsmas tė
vams, kad 30 jų vaikų, paruošti kun. 
Račalčio, gavo palaiminimą iš savo 
tautiečio — Bažnyčios kunigaikščio 
rankos. Savo atsilankymo proga 
aukštasis svečias kelis kartus kalbė
damas į kolonijos gyventojus meiliu 
žodžiu ragino ir sunkiausiose trem
ties sąlygose išlikti stipriais tikėjime, 
nepalūžusiais dorovėje ir nesumen- 
kusiais tautiškume. Užtat ir renkaųr 
tis laikinio įsikurdinimo kraštus, 
Ekscelencijos nuomone, turėtume pa
rodyti daugiau kantrybės ir kreipti 
akis į tas šalis, kuriose yra sąlygos 
tremtiniams išsilaikyti savoje tauti
nėje bendruomenėje, o tokie kaštai 
yra Vak. Europa ir Siaur. Amerika 
— JAV ir Kanada.

Visa Dillingeno lietuvių kolonija 
tądien gyveno pakilia nuotaika. Vys
kupo laikomose pamaldose nekasdie

Ryty Europa laikosi 
tik jėga

Daily Mail bendr. G. E. Sokolsky 
rašo apie tai, kaip rytų Europos 
kraštai įtraukiami į universalinę 
valstybę. Esą gana pažvelgti į Eu
ropos 1938 ir 1948 m. žemėlapius ir 
juos palyginti. Tasai rinkimo pro
cesas tęsiasi jau 10 metų. Skaičius 
tokių kraštų, kuriuose vyriausybės
atstovautų tautas, nuolat mažėja.

Į naująją universalinę valstybę 
jau patekę šie kraštai: Albanija, Bul
garija, Čekoslovakija, Suomija (iš 
dalies), Lenkija, Rumunija, Vengri
ja, Vokietija (iš dalies), Sovietų- 
Sąjunga, Jugoslavija ir Pabaltijo 
valstybės — Latvija, Estija ir 
Lietuva. Prie šių Europos kraštų, 
rašo laikraštis, turi būti priskaito- 
ma: Afganistanas, šiaurinė Kinija, 
Mandžūrija, šiaurinė Korėja ir Mon
golija. Tai ir esanti toji universalinė 
Eurazijos valstybė.

Eurazijos universalinė valstybė 
nejungiama jokiais lingvistiniais, ra
siniais, religiniais, istoriniais ar eko
nominiais saitais ir todėl , ji palaiko
ma jėga. Čia negali būti jokio kito
kio įstatymo. Todėl nesą galima lauk
ti jokios asimiliacijos, net Ir per il
gesnį laiką, (m)

Sovietai naujai bando 
nervus Berlyne

Aukštas amerikietis pareigūnas 
Sovietų rankose

HTB iš Berlyno praneša, kad So
vietai, atsakydami į Vakariečių pa
stangas Vakarų Vokietijoj sudaryti 
atskirą vyriausybę, pradėję naują 
nervų bandymą Berlyne. Vienas iš 
daugelių įvykių buvo tas, kad rusai 
išlaikė 16 valandų aukštą amerikie
čių valdininką — Berlyno sektoriaus 
civilės administracijos skyriaus šefo 
pavaduotoją L. Frankliną. Jis buvo 
sulaikytas 5 ginkluotų rusų, kai jis 
atėjo j foto remonto dirbtuvę Sovie
tų zonoje.

Pagal susitarimą visos Berlyno 
zonos visiems Sąjungininkams yra 
laisvos judėjimui, (m) 

niškai skambėjo chorm. J. Starkos 
vedamo mišriojo choro giesmės, ku
rių protarpiais pasirodė ir instru
mentalistai — Iz. Vasyliūnas ir M. 
Saulius. Pavakariais aukštasis sve
čias keletą valandų praleido būvė
damas su Sutvirtinimo Sakrainentą 
priėmusiais vaikučiais ir jų tėvai* 
bei stovyklos vadovybe.

Vakare savo atsilankymu J. E. pa
gerbė vietos Raud. Kryžiaus suruoštą 
koncertą, kurio programą atliko in
strumentalistai — Iz. Vasyliūnas ir 
M. Saulius bei solistai-dainininkai: 
B. Cypienė, V. Sabaliauskienė ir V. 
Bakūnas, akomponuojant H. Wieser.

Daug rūpestingunfto pareiškė kleb.. 
kun. Br. Dagilis, kurio pastangų dė
ka aukštojo svečio atsilankymo diena 
dillingiškiams lietuviams pasiliks 
kaip vienas skaisčiųjų tremties proš
vaisčių.

Tarptautinei tremtinių organiza
cijai JAV paskyrė ir dovanojo ki
tiems metams 70.710.220 dolerių, o 
Tarpt, vaikų bėdos fondui 60 milijo
nų dolerių. Graikijai ir Turkijai 

i remti rckomenduojaiųa 200 milijonų,
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