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Kaimyninių valstybių 
diplomatai pasikeitė 
draugiškumo raštais 
Latvijos nepriklausomybės šven

tės proga Lietuvos diplomatijos už
sieny šefas ir Latvijos diplomatijos 
viršininkas pasikeitė šio turinio tele
gramomis:

Latvijos nepriklausomybės paskel
bimo trisdešimties metų sukaktuvių 
proga prašau Tamstą priimti karš
čiausius linkėjimus, kuriuos pateikiu 
Lietuvos diplomatinės tarnybos var
du Latvijos ateičiai ir (vykdymui jos 
tvirto pasiryžimo atgauti nepriklau
somybę. Reikšdamas broliško drau
gingumo bei solidarumo jausmus, 
siejančius Baltijos Valstybių tautas, 
linkiu Tamstai geriausio pasisekimo 
veikloje. v

Drąsa nugalėjo bauginimą
86°|o berlyniškių dalyvavo rinkimuose, pasisakydami už 

demokratijų, nors Sovietai provokavo ir trukdė
Visame pasaulyje su nekantrumu 

laukti rinkimai vakariniuose Ber
lyno sektoriuose, kaip nurodo UP, iš
skyrus menkus SĖD šalininkų truk
dymus, praėjo ramiai. Skaičiuojama, 
kad bendrai balsavo per 86%, o vie
tomis net per 90% turinčių balsavi
mo teisę. Tvarkai ir ramybai palai
kyti, o taip pat rinkimų būstinėms 
nuo komunistų antpuolių apsaugoti 
buvo užaliarmuota 10,000 vokiečių 
policininkų. Parengties būklėje visą 
laiką bodėjo ir amerikiečių, britų 
bei prancūzų daliniai. Ties rinkimų 
būstinėmis nuo pat 8 vai. ryto, per 
visą balsavimo metą, buvo išstatytos 
ginkluotų policininkų sargybos. Mies
te patruliavo ginkluoti policijos 
autovežimai. Žodžiu, pasiruošimas ir 
atsargumas iš vakariečių pusės buvo 
be priekaišto. Tatai ir iš dalies jų 
(teikta Maskvai paskutinė nota Ber
lyno reikalu tegalėjo sulaikyti nuo 
didesnių nesusipratimų.

Negalima būtų pasakyti, kad so
vietai ir jiems prijaučiantieji nebūtų 
stengęsi rimti suardyti ir rinkimus 
sukliudyti. Jau šeštadieni sovietinis 
Berlyno oficiozas „TSgliche Rund
schau“ paskelbė rėkiančiomis antraš
tėmis, jog Vakariečiai ketiną iš Ber
lyno pasitraukti. Vedamajame be to, 
dar pridėta, kad kiekvienas berly
niškis, kuris rytojaus dieną balsuo
siąs, pasisakysiąs už miesto suskal-

dymą. Sąryšy SU šia provokacija 
britų radijo komentatorius tuojau pat 
atrėžė, kad Vakariečių pozicija Ber
lyne esanti tiek aiški, jog jiems be
lieka tik dar kartą pakartoti, kad 
Vakariečiai nė nemaną Berlyno už
leisti rusams.

Po tokio įvado sovietai bandė ir 
kitais būdais paveikti rinkimus nei
giamai; To siekdami, jie patvarkė, 
kad, atsižvelgiant (miesto gyvybinius 
reikalus, rinkimų dieną, sekmadienį, 
visose sovietinio sektoriaus įstaigose 
ir įmonėse būtų dirbama, kaip pa
prastą dieną. Į tai atsakydami vaka
riniai sektoriai buvo nutraukę savo 
pusėje gatvėse susisiekimą viešomis 
susisiekimo priemonėmis (tramvajais, 
omnibuslais, požeminiais traukiniais). 
Nuo 10 vai. mieste buvo jau norma
lus susisiekimas. Tuo būdu ir ryti
niame sektoriuje dirbantieji, bet va
kariniuose gyvenantieji turėjo progos 
pabalsuoti, o paskui norėdami be 
persekiojimo pavojaus pasiekti dar
bavietes.

Būta ir tiesioginių nesusipratimų. 
Pvz., vienon rinkimų būstinėn, pran
cūzų sektoriuje netoli sovietinės sie
nos, apie 11,30 vai. buvo įsibrovę 
automatiniais šautuvais apsiginklavę 
raudonarmiečiai, bandė rinkikus Iš
sklaidyti ir urną išsigabenti. Iškviesti 
prancūzų patruliai atstatė tvarką. So
vietų filminirikal bandė kitur balsa-

. Labai sujaudintas sveikinimų, ku
riuos Tamsta malonėja! atsiųsti man 
Lietuvos diplomatinės tarnybos var
du Latvijos nepriklausomybės proga, 
prašau priimti mano karštą padėką. 
Baltijos tautų broliški ryšiai ir tam
prus bendradarbiavimas sudarys 
veiksni atgauti jų nepriklausomybei 
ir patikrinti geresnei ateičiai Nuo
širdžiai linkiu, kad pasisekimas ap
vainikuotų Tamstos veiklą.

Zarlne
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IR O pranešimas įkurdinimo reikalu
S. m. lapkričio 9 d. IRO biulete- 

tiyje rašoma, kad tokie biuleteniai, 
liečiantieji (kurdihimo schemą, vei
kiančią US zonoje Vokietijoje, bus 
leidžiami tam tikrais laikotarpiais. 
Visa, kas liečia DP įkurdinimo rei
kalus, pateiksime mūsų skaitytojams.
VYKSTANTIEMS Į D. BRITANIJĄ 

. AR JOS DOMINIJAS
I Angliją. IRO gener. direktorius 

. N. Tuck neseniai yra išleidęs nuro
dymus visiems DP ir pabėgėliams, 
kurie nuvyko Į Angliją pagal „W. 
Ho. schemą“, kad jiems Anglija tei
kianti visa, kas galima, pastoviau įsi
kurti; jiems ten teikiama įsikūrimo 
laisvė, užtikrinamas darbas, lygybė 
su kitais gyventojais Britų Karalijoj 
Ir leidžiama tapti piliečiu.

Atsižvelgdamas ( tai, gener, di
rektorius informuoja visus jau nu
vykusius ar dar tebevykstančius ( 
Angliją, kad jeigu kas iš jų savano
riškai sugr(žtų iš Anglijos j Vokieti
ją, tai esą maža vilties, jog jie gautų 
Iš IRO globą, kol ji egzistuos iki 1950 
m. birželio mėn., ir todėl įsikūrimas 
okupuotoje Europoje būtų jų pačių 
rizikos ar asmeniškų resursų dalykas. 
Tik ypatingais atvejais gali būti su
teikta atitinkama parama tolimes
niam įkurdinimui. Sis- pareiškimas 
įsidėmėtinas visiems, kurie surizikuo
tų grįžti, skelbia biuletenis.

- Pasirodė, kad daugelis atvykusių 
( Anglija asmenų, kurie sakėsi esą 
be šeimų, yra vedę, ir todėl dabar 
naujoji anglų misija reikalauja kiek
vieną asmenį parašu patvirtinti, jog 
jis ar ji yra nevedę. Verbuojant, esą, 
turi būti atlikta IRO stovyklų ribose.

Į Australiją. Australijos misija 
reikalauja liudininkų vedybų, išsi
skyrimų ar našlystės atveju. Toliau 
nurodoma, kad į Australiją karan- 
tinos nuostatai griežtai draudžia iš 
Europos Įsivežti bet kuriuos paukš
čius ar gyvulius. Biuletenyje pabrė
žiama, kad šį reikalą žinotų DP ir 
nemėgintų daryti priešingai.

į Į Kanadą. Čia atkreipiamas dė
mesys į tuos DP, kurie linkę Į Ka
nadą yažiuoti su tikslu vėliau pa
tekti ( Ameriką. Nurodoma, kad visi 
tie asmenys, kurie emigruos | Kana
dą ir vėliau ieškos progų legaliai ar 
Nelegaliai išvykti | Ameriką (JAV),

mo sąlygas tiek pavieniams darbinin
kams, tiek moterims. Misija reika
lavo parašu patvirtinti savo vienatvę. 
Labiau domimasi čekais.

I Belgiją. Belgija prima , tik DP. 
Pabėgėlių nepriima. Biuletenis pri
mena, kad nebūtų verbuojami tokie 
asmenys, kurie jau kartą Belgijoje 
buvo Ir iš ten sugrįžo, bet dabar no
rėtų vėl patekti.

ĮKURDINIMAS PIETŲ AMERI
KOJE

Į Braziliją. Brazilijos vyriausybė 
ypatingai rūpinasi gauti tik darbi
ninkų ir nemažiau kaip 50 ’/o jų turi 
būti žemės ūkio darbininkai. Profe
sionalų darbininkų ji nereikalauja, 
nebent jie yra pakviečiami indivi
dualiai. Brazilijos misija iš kiekvie
no asmens reikalauja sutikimo, kad 
jis,' nuvykęs ( Braziliją, dirbs toje 
srityje, kurioje jis čia užsirašė.

Jei kas iš Brazilijos gauna darbo 
sutartis, tai svarbu, kad šios sutartys 
būtų

gali būti deportuoti atgal. ( tą kraštą, 
iš kur jie atvyko, taigi j Vokietiją.

Kanados misija reikalauja ištuo
kos ar našlystės (rodymų, ir parašu 
patvirtinimo, jog asmuo yra vienas. 
Norintieji įsivežti vokietės žmonas 
turi gauti sutikimą iš Imigracijos de
partamento Ottavoje. ' Į Kanadą 
vykstantiems nereikalinga užpildyti 
OMGUS 265 forma, kaip pagrindinis 
dokumentas. Dabar Combined Tra
vel Board Travel Documents esą pa
keisti „Certificate of Identity“, pagal 
kuriuos gaunama Kanados viza.

ĮKURDINIMAS EUROPOJE
Į Prancūziją. Pabrėžiama, jog rei

kia daryti viską, kad kiek galint dau
giau būtų suverbuota ( Prancūziją 
pagal žemės ūkio šeimų schemą, nes 
tai siūloma puikiausia proga šeimoms 
įsikurti,' ypač kurios netinka ( JAV 
ar kitur.

Esą, jau daug kas jų schemoje yra 
ištaisyta. Dabar IRO atstovai būna 
Prancūzijoj priėmimo centruose, kad 
galėtų suteikti paramą ir aprūpinimą 
atyykusiems. Jų veikla suderinta su 
IRO (staiga Paryžiuje. Taip pat yra 
(steigta stovykla grįžtantiems, ku
riems ji padeda kitur įsikurti arba, 
jei nepasiseka, jiems leidžiama grjžti I 
atgal, aprūpinus reikiamais doku- turėti čia nurodytus parašus ir suti- 
mentais.

Į Olandiją. Ji siūlo geras įsikūri-

vimų būstines su belaukiančiais bal
suotojais nufilmuoti. Žmonėms pa
reiškus nenorą, kad jie tuo būdu 
būtų fotografuojami, (sikišo policija 
ir filmavimas buvo nutrauktas. Tre
čiur SĖD stebėtojai su bloknotais 
rankose bandė sekti rinkimų eigą ir 
registroti pavardes savo pažįstamų
jų, kurie dalyvavo rinkimuose. Pa
sipiktinusi minia policijos pagalba 
SĖD agentus nušalino — jie buvo 
areštuoti.

Panašių triukšmadarių per visą 
dieną areštuota visame mieste apie 
70. Jau vien tai parodo, kad pasku
tiniu metu sovietai buvo susilaikę 
nuo platesnio masto provokacijų. Ne 
be to, kad turėtų gilesnių tikslų, kaip 
savo paskutinių veiksmų pateisini
mą, sovietai buvo oficialiai paskelbę, 
jog ir amerikiečių karinė valdžia 
esanti linkusi teisėtumą pripažinti 
rytiniame sektoriuje sudarytam mies
to magistratui su ^ryr. burmistru 
Ebert priešaky. Gruodžio 5 d. geri. 
Clay griežtai atrėmė tokį prasimany
mą pabrėždamas, kad amerikiečių 
valdžia ne tik neketinanti, bet ir iš 
viso negalvojanti apie tokį pripaži
nimą.

Rinkimų dieną buvo berlyniš
kiams paskelbtas ir vyr. New Yorko 
burmistro William O’Dwyer sveiki
nimas 8 milijonų New Yorko gyven
tojų vardu. Be kitą ko svelkln(mę 
sakoma: „Vokiečių drąsa" ir paslprie- 
.šinlmas komunizmui Berlyne priver
tė nustebti laisvę mylinčiuosius vi
same pasaulyje." Tiktai, š( egzami
ną berlyniškiai išlaikė, (z)
SOVIETAI ĮSPĖJA SKANDINA VIJĄ

AP iŠ Maskvos praneša, kad vy
riausybės organe „Izvestija“ p. Gri
nin viename straipsnyje įspėja Skan
dinavijos kraštus, kad jie nedaly
vautų jokiame kariniame pakte. „Iz-. 
vestija“ rašo; „Istorijos pamokos ne 
kartą parodžiusios mažiems kraš
tams, (skaitant Siaurinės Europos 
kraštus, kaip baisu jiems dalyvauti 
agresingų galybių ekspansinėje poli
tikoje.“ . ' ' '

Grinin nurodo, kad šiaurės kraš
tų blokas esąs amerikiečių išradimas, 
Skandinavijos kraštams pritraukti ( 
Vakarų Uniją ir Į Siaurės Atlanto 
bloką, kuris yra nukreiptas Sovietų 
Sąjungai pulti. (DM/m) , . '

Paskutinės aktualijos
— Berlyno magistrato rinkimuose 

vakarinėse zonose balsai taip pasi
skirstė: SPD —64,5*/., CDU —19,4 •/• 
ir LDP — 18,1 •/•. Rlmkinuose daly
vavo 86,2 •/• turėjusių teisę balsuoti.

— Jungtinių Tautų visumos suva
žiavimas nutarė savo darbus laikinai 
ateinančiame šeštadieni nutraukti ir 
kitų klausimų nagrinėjimą pradėti po 
Naujų Metų balandžio mėn. 1 dieną 
New Yorke.

— Argentinos atstovas dr. Bra- 
muglia, kuris paskutiniu metu pirmi
ninkavo Saugumo Taryboje ir dėjo 
daug pastangų Berlyno blokadų! lik
viduoti ir esamam tarptautiniam 
(tempimui atpalaiduoti, lankėsi Ita
lijoje, kalbėjosi su minlsteriu pirmi
ninku p. de Gasperi, o vėliau buvo 
priimtas Popiežiaus Pijaus XII. H 
Romos kviečiamas JAV užs. reikalų 
min. p. Marshallio, vyks ( Washing 
toną svarbiems pasitarimams.

Po 10.000 DP kas mėnesį 
i JAV

AP iš Washingtono praneša, kad 
prezidento Trumano D P komisijos 
narys p. Edward M. O'Connor spau
dos konferencijoje pareiškęs, jog jis 
tikisi, kad jau per ateinanti gegužės 
mėn, bus vežama po 10.000 DP į J.A. 
Valstybes.

Tūkstančiai amerikiečių ūkininkų, 
ypač iš centrinių ir šiaurės vidurinių 
valstijų, sako jis, užplaukę, jo (staigų 
su butų pasiūlymais DP_ir prašo jų 
ateinahčlų metų laukų darbams.
■' -- <NYHT>

ŠVEICARIJOS „GINKLUOTAS . 
NEUTRALUMAS“ ;

■ Neseniai Šveicarijos konfederaci
jos prezidentas p. Enrico Cello api
būdino būsimą Šveicarijos užsienio 
politiką, kaip ginkluotą „neutralumo 
politiką".

Prezidentas aiškiai pabrėžė, kad 
Šveicarija gins savo krašto sienas 
nuo bet kurio užpuoliko. Tačiau Švei
carijos neutralumas, pridūrė jis, nie
kad nebūsiąs toks, kad kraštas ga
lėtų pasilikti indiferentas „toms tau
toms, kurios kovos dėl savo neprir 
klausomybės“. „Mano kraštas negali 
tikėtis pasaulio neišvengiamu pada
linimu, nei gali sutikti, kad karas vi
sada yra paskutinė prlefnonė atsira- 
dusiems tarp tautų skirtumams sprę
sti“,pasakė p. Celio. (AP/am) ,„J

patvirtintos ir turėtų parašus:
Monsiour le Ministre Dr. Jorge 

Latour,
President du Conselao de Imi- 

gracae e Colonizacao, RIO. 
Sutartys, jeigu jos esti registruo

tos darbo ministerijoje, turi taip pat

kimą.
(Nukelta ( 6 pusi.)

Trumano kabinetas be pakeitimo
Jei ankščiau daug buvo kalbama 

apie prez. Trumano kabineto išsijo- 
jimą, tai dabar jau šnekama prie
šingai Gruodžio 2 d. prez. Truma
nas pasakė, kad jo kabinete nebūsią 
šiuo metu jokių pakeitimų. Jis pa
prašė visus ministerius ir toliau pa
silikti ir jie tai sutikę. Kaip bus to
liau, nieko nepasakoma. Jei kas bus 
keičiama, tai tik po jo oficialaus Įve
dimo j prezidentus, po sausio 20 die
nos. Toji diena būsianti labai iškil
minga Batuosiuose Rūmuose.

Prezidentas, be to, dar pasakė: 
1) jis nesiųsiąs generolo MacArthuro 
I Kiniją; 2) kol jis būsiąs prezidentu, 
tol Vokietijos pramonė nebūsianti 
grąžinta karteliams.

Korespondentai buvo užpuolę pre-

zidentą Informacijų dėl gynybos ml- 
nisterio J. Forrestal. Trumanas at
sakęs, jog jis prašytas pasilikti kabi
nete. Tas pat buvę padaryta su 
Marshalliu ir visu kabinetu. Jei Įvyk
sią kurie kabineto pakeitimai, jis 
painformuosiąs spaudą. (UP/ja)

— J.Tautos 40 balsais prieš 6 priė
mė nutarimą, priešingą Sovietų Są
jungos norams, pagal kur) „Mažasis 
ansamblis“ veiks dar vieneris metus.

— Belgijos senatas 107 balsais 
prieš 20, susilaikius 8. pareiškė pasi
tikėjimą naujai Spaako sudarytai 
koalicinei vyriausybei. Pasitikėjimą 
išreiškė ir parlamentas. (AP)

Numatomi emigraciniai pirmumai ! JAV
NUMATOMA GREITESNIS IŠVYKIMAS Į JAV NĖŠČIOMS MOTERIMS 

IR KŪDIKIAMS
1. "

Daromi pasirengimai gabenti į 
JAV tas šeimas, kuriose yra moterų 
šeštam nėštumo mėnesy arba kūdi
kių iki šešių mėnesių amžiaus. Nėš
čios moterys ir minėto amžiaus kūdi
kiai bus vežami lėktuvais, nes jie ( 
laivus nepriimami. Šiuo patvarkymu 
norima sudaryti sąlygas išvykti nėš
čioms moterims ir kūdikiams j JAV, 
kad laukiant gimdymo ar turint kū
dikį, nereikėtų tų šeimų emigraciją 
atidėti iki vienerių metų.

2.
Šiuo metu yra susidarę galimu

mai pervežti į JAV didesnį skaičių 
emigruojančių. Todėl emigraciniai 
dokumentai, kurie J Europą ateina iš 
DP Komisijos Wašlngtone jau pat
virtinti, visi gauna eigą, neatsižvel
giant į jokius pirmumus, numatytus 
emigraciniam įstatyme (biliuje). Tuo 
būdu dabar nežiūrima nė pirmumo, 
numatomo teikti amerikiečių gimi
nėms. Tačiau tie pirmumai, o taip 
pat ir giminystės, nėra panaikinti ir, 
reikia manyti, jog ateityje įjuos bus 
atsižvelgta. Kokie formalumai bus 
reikalinga atlikti tiems, kurių darbo 
ir buto, garantijose nepažymėta gi
minystė su Amerikos gyventojais,

kad būtų galima .pasinaudoti gimi
nystės pirmumu, kol kas dar nenu
statyta, nes iš viso to pirmumo da
bar dar netenka taikyti. Paaiškėjus, 
kuriuo būdu reikės (rodyti, kad tu
rima giminių, bus pranešta vėliau.

3.
Tie tremtiniai, kurie yra anksčiau 

užvedę savo emigracines bylas JAV 
konsulatuose ir (teikę bet kuriuos 
savo dokumentus, reikalui esant, tais 
dokumentais galės pasinaudoti. Visi 
konsulatuose buvę emigraciniai do
kumentai perduodami atitinkamai 
pereinamąja! stovyklai. Tremtinių, 
gyvenančių IRO 3, 4, 5, 6, ir 7 Area- 
jų ribose, emigraciniai dokumentai 
yra perduoti pereinamosios stovyklos 
selektoriui, esančiam Funk kareivi
nėse Munchene. Iš čia minėti doku
mentai pažadėta persiųsti atitinkamų 
stovyklų selektoriams. Todėl, kai iš 
emigruojančio tremtinio pareikalau
jama pristatyti dokumentus, kuriuos 
jis jau ankščiau yra pristatęs į kon
sulatą, užtektų pranešti, kada ir ku
riam konsulatui tuos dokumentui 
tremtinys yra (telkęs. Patartina nu
rodyti ir JAV konsulate turėtos emi
gracinės bylos Nr., jei jis iš viso yra 
žinomas.

BALFo ĮSTAIGA EUROPOJE

1
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Kanada mėgsta darbščius žmones
KAIP SUTINKA ATVYKUSIUS TREMTINIUS SENIEJI IMIGRANTAI?

Jau nemaža mūsų tautiečių iš Vo
kietijos DP stovyklų yra pasiekę Ka
nadą. Ir yisa eilė jų atsiliepimų apie 
tą kraštą straipsnių ir laiškų forma 
buvo paskelbta šioje vietoje. Kiek
viename tų straipsnių bei laiškų vis 
Mvo suteikiama naujų žinių apie 
Kanadą, ten esamą pragyvenimo 
Standartą, naujųjų imigrantų darbo 
ir gyvenimo sąlygas, bet ilgi šiol dar 
nė vienas nebuvo bent truputėlį pa
ryškinęs senųjų imigrantų lietuvių 
buvusius vargus bei dabartinį Jų gy
venimą ir nusiteikimą. Šią spragą 
mėgina užpildyti mano studijų col- 
lega, šį rudenį atsidūręs giminių 
kviečiamas Kanadoj ir apsigyvenęs 
Vanessoj, vienoj tabakos farmoj. 
Laiško pradžioje jis mini, kad senieji 
lietuviai atvykusiais dypukais labai 
domisi ir iš tolimų apylinkių limuzi
nais atvyksta pasikalbėti bei pasitei
rauti apie savo artimuosius, pasili
kusius Europoj. .Toliau jis maždaug 
taip rašo:

Susidaro vaizdas, kad Kanada 
tikrai yra aukso šalis. Vistu- matosi 
trūkstant žmogaus rankų: tušti plo
tai, neišmatuoti, nesurasti turtai 
šaukte šaukia žmogų imigrantą. Jau 
spėjęs susidaryti išvadą, kad lietu
viams iš Vokietijos reikia visomis 
Jėgomis veržtis į Kanada, atsisakant 
ne tik Venecuelų, Brazilijų ’ir kitų 
Pietų Amerikos kraštų, bet net ir 
Australijos.

Pačioj pradžioj, rašo laiško auto
rius, noriu atkreipti tremtinių, pasi
ryžusių vykti Kanadon, dėmesį j tai, 
kad jie nesielgtų taip, kaip kai kurie 
Čion atvykę elgiasi. Yra tokių, kurie 
jau suspėjo lietuvio DP vardą gero
kai suteršti. Žinoma, jų tarpe yra 
sąmoningų provokatorių, bet dau- 
'giausia yra tokių tuščiagalvių, kurie 
viską niekina, spiaudo ir kartais ko
voja, lyg su vėjo malūnais.' Dalis 
atvykusių tremtinių dedasi mokytais, 
viską žinančiais, o senuosius lietu-

Kultūros Fondas veikia
Tiiblngen-Reutlingen. Šį rudenį 

Ttibingene ir Reutlingene (pranc. 
zona) įkurti L. Kultūros Fondo sky
riai pradėjo savo veiklą. Surengta 
visa eilė kultūrininkų ir politikos 
vyrų paskaitų. Tūbingeno skyrius 
surengė įdomias Vykd. Tar. pirm. V. 
Sidzikausko ir prof. Z. Ivinskio pa
skaitas, be to, yr* numatęs prof. kun. 
St Yla paskaitą ir dainos-llteratūros 
vakarą. Reutlingeno skyr. reikšmin
gą paskaitą skaitė prof. J. Brazaitis 
(apie liet, kultūros primatą), numa
tyta dr. Ramūno ir kt. paskaitos. 
Taigi abiejų kolonijų kultūrinė vei
kla pagyvėjo vienu ypu.

■Tūbingeno skyriaus valdybą su
daro: pirmx — muz. A. Kučiūnas, 
vicepirm. ir sekr. — adv. V. Alseika 
ir išdin. — inž. S. Šlapelis. Reutlin
geno LFK sk. valdybon įeina: pirm. 
— dr. M. Alseikaitė-Gimbutienė, vi
cepirm. — prof. M. Mackevičius ir 
ižd. — red.-B. Dundulis, (rim)

vius niekina, pamiršdami net jų su
telktą pagalbą.

Šioj apylinkėj, tarp Erio ir Onta
rio ežerų, tarp London ir Hamilton 
Toronto miestų, gyvena šimtai lietu
vių farmerių, kurių dauguma augina 
tabaką. Prieš dvidešimt metų jie at
vyko į Kanadą paprastais darbinin- _  _____ „____ , ... ____
kais. Jie nemokėjo nei vietinės kai- Į niutė tuojau pradėjo pasakotis, kaip 
bos nei rašto. Visi jie ėjo. į miškus, 
kasyklas ir už menkiausią atlygini
mą dirbo kaip „fomeriai“. Daug var
go, nes tada darbą surasti buvo taip 
sunku, kaip dabar dypukui išvykti 
iš Vokietijos. Krizės metais daug 
tūkstančių mylių jie keliavo trauki
niais iš vienos provincijos į kitą dar
bo ieškodami. Deja, dažnai tesusiras- 
davo darbo tik už pavalgymą. Daug 
jų neišlaikė ir išėjo į Barnus (valka
tas). Tvirtesnio charakterio lietuviai, 
nežiūrint darbdavių Išnaudojimo ir 
spaudimo, pusbadžiai būdami dėjo 
centą prie cento. Atėjus geresniems 
laikams (dar prieš karą ir karo me
tais), jau šimtai lietuvių pirkosi far- 
mas, hotelius ir kitokius biznius. 
Šiandieną čia yra ir tokių lietuvių, 
kurie turi po 2—3 tabako ar kitokias 
farmas, vertas šimtus tūkstančių do
lerių.

Jiems esant sunkioje padėtyje, jų 
neglobojo nei Lietuvos Konsulas 
Kanadoj, nei dvasininkija, nei Lie
tuvos vyriausybė. Jie buvo išskirti 
iš lietuvių tautos. Sunkioj valandoj 
juos užtarė raudonieji, pažadėdami 
„rojų“. Todėl jų dalis, esmės nežino
dami, dar ir dabar tebemano, kad 
„draugai“ yra tikri darbininkų gy
nėjai. Jie ir ligi šiol visas informa
cijas gauna per „L. Balsą“, „Vilnį“ 
ir kitus komrftistinius laikraščįus. 
Jų supratimas, pvz., apie Rusiją ir 
Angliją yra kitoks, negu mūsų, kurie 
esame viską išgyvenę ir iškentėję. 
Vienok net ir tie raudonųjų slmpa- 
tikai (ūkininkai) yra likę gerais lie
tuviais, nuosavybės ir tvarkos mylė
tojais, taip pat prisirišę prie žemės, 
kaip ir jų tėvai Lietuvoje. Aišku, 
pagrindiniuose nuosavybės ir laisvės 
klausimuose jie nesutinka su „drau
gų“ linija. Jie aiškiai supranta, kad 
geriau būti po Kanados valdžia, negu 
po ruskiais. Žinoma, jie dar nuo to 
meto, kai patys buvo paprastais juo
dadarbiais, yra labai nusistatę prieš 
milijonierius ir visokias „Company“, 
kurios be pasigailėjimo išnaudoja 
darbininkus.

Dauguma lietuvių farmerių yra 
labai jautrūs Lietuvos ir tremtinių 
klausimais. Štai šioje apylinkėje yra 
apie 200 lietuvių farmerių ir bevelk 
kiekvienas yra padaręs „affidavitus“ 
savo giminėms ar net ir visai sveti
miems tremtiniams. Tuos popierius 
padaryti nėra jau taip ir lengva: 
ūkininkas metęs darbą turi vykti 
pas advokatą, į banką, pas emigra
cijos inspektorių ir daug kur kitur. 
Vadinas, turi sugaišti daug laiko ir 
daug pinigų išleisti, kol jiems pa
vyksta parsitraukti kokį dypuką. O 
šie atvykę, deja, tuos geraširdžius 
farmerius apvilia: nenori ūkyje 
dirbti, dedasi mokytais ir pokalbiuose

nenusileidžia senesnio amžiaus žmo
nėms ir atsisako grąžinti už jų ke
lionę sumokėtus pinigus. Tokius 
„šposus“ iškrečia atvykę mieščionių 
„ponų“ vaikai. Vienas mano para- 
pietis ir vaikystės dienų pažįstamas, 
rašo laiško autorius, parsikvietė vie
no artisto dukterį su vyru. Si po

pas tėvus jai tarnaitės net kojas nu
plaudavo. Kaimynas atvykęs pas 
mane viską nuo širdies išdėjo ir pa
reiškė, jog daugiau dypukų nebeno
rįs... Aš patarčiau ne ūkininkų vai
kams, miesčionims, jokiu būdu ne
vykti pas Kanados farmerius. Juk 
pakankamai yra ūkininkų ir darbi
ninkų, kurie atvykę norės ir mokės 
dirbti bei būti dėkingais. Kanados 
lietuviai dar tebėra geros širdies ir 
su jais galma rasti bendrą kalbą, net 
ir skirtingoms pažiūroms esant.

Jau buvo rašyta, bet ne pro šalt 
ir dar pakartoti, kad kiekvienas 
tremtinys privalo pamiršti didžiuotis 
savo „mokslais“ ir išvykęs turi pra
dėti viską iš naujo. Kas čia neįsten

Deimančiultii sauja Fellbache
ištrauka „Sudiev, kvletkeli“ visu sa
vo patrauklumu atskleidė aukštaičių 
žemės grožį — tai nelyginant V. Krė
vės „Dainavos šalies padavimai", tik 
čia šiltai ir aukštaitiškai realiai, auto
riaus pavydėtinu patraukliu skaity
mu, pateikti klausytojui. Tenka ne
kantriai laukti „Kvietkello“ amžino 
žydėjimo. Antroje dalyje, anot Fau
sto Kiršos, Pulgis Andriušis, lyg pri
siminęs „jaunystės griekus“ davė iki 
ašarų prajukinusį, aktualų emigra
cinį feljetoną — „Nurašyti į nuo
stolius.“

A. Gustaitis, kaip ir visada, jau 
vien savo klastinga šypsena, pateikė 
humoristikos dalykų, tiek forma, tiek 
turiniu imponuojančių ir žavių. Jiems 
už tai didelis dėkui. Manytumėm, 
kad tokie pat dėkingumo atgarsiai 
juos lydės ir visose kitose stovyklose.

Lapkričio S3
Fellbache ji buvo paminėta lap

kričio 28 d. Malonu buvo prisiminti 
idisvas ir nepriklausomas Lietuvos- 
dienas. Juk tik basi savanoriai, at
nešė mums laisvės pavasarį, tad jų 
atminimui ir tebūnie šis paminklas 
— Gen. Pundzevičiaus ir pulk. Va- 
riakojo šiltais žodžiais palydėtas, St. 
Kalvaičio ir akt. Valiuko pastiprin
tas, o mūsų šauniųjų Meringeno kuo
pos vyrų choro dainomis ir akt. (tos 
pat kuopos nario) J. Palubinsko už
akcentuotas. Chorui dirigavo Alg. 
Kačanauskas. Jei ir visada mokėsi
me savo didvyrius taip gerbti, tikė
kime, kad nebetoli gimtos žemės pa
vasaris ...

„Patrios" sukaktuvės
S. m. lapkričio mėn. pabaigoje die

nos šviesą išvydo ilgai lauktas 50» 
tasis knygų leidyklos „Patria“ — V. 
Gailiaus, Voklškai-lietuviškas žody
nas. Šiuo leidiniu „Patria" prisistato 
atlikusi didelį darbą, nes nuo savo 
darbo pradžios skaitytojui yra patei
kusi arti 300.000 vertingų knygų. Tai 
didelis ir vertingas įnašas lietuviš
kosios knygos istorijoje. Linkėtina 
„Patriai" ir toliau nepailstamai žengti 
pirmyn.

Kamerinės muzikos vakaras
Vos prieš keletą dienų kuklioje 

Fellbacho bendruomenės salėje su 
dideliu dėmesiu buvo išklausyta mū
sų žymiųjų instrumentalistu pateik
tieji Mendelsono, Čaikovskio ir kt. 
nemirštami kūriniai. Už šią malonią 
pramogą turime būti dėkingi mūsų 
menininkams: Iz. Vasyliūnui, M. Sau
liui ir prof. Ružickiui. Džiugu, kad 
mūsų muzikai, nebodami vargo, pa
sitenkindami kukliais kelionpinigiais, 
lanko stovyklas Ir bent valandėlei 
praskaidrina pilkšvą stovyklinį gy
venimą.

Gimtojo žodžio menininkai
Alkstatantį papenėjo, trokštantį 

pagirdė... Taip atsitiko Fellbache š. 
m. lapkričio 27 d. Stovyklą atlankė 
mūsų rašytojai-poetai: A. Rūkas, 
Pulgis Andriušis ir A. Gustaitis. Iš
tisas dvi valandas žavėjo mus gim
tojo žodžio grožis, tarytum, ir vėl 
bylodamas, kaip ir anuomet, Vysk. 
Baranausko laikais, kad savo gim
tąja kalba galime sukurti tikrų vaiž- 
gantiškų deimančiukų.

A. Rūko saldžiai išbaigti posmai 
vėl nukėlė į taip mielą gimtąją žemę, 
J paslaptingais vingiais išvingiuotas 
Vilniaus gatveles.

Pulgis Andriušis savo apysakos

Gaiia...
O vis dėlto atsidūsti, žmogau, ir 

sakai gaila, kad šių dvasinių deiman
čiukų tesiklauso ir jais tesigėri tie 
patys veidai, o jų vso, palyginti, sau
jelė .,. Kur gi kiti? Pailso? Pavargo

gia savęs nugalėti, tas tenevyksta į 
užjūrius — jo vieta tik Europoj.

Laiško autoriaus nuomone, dau
gelis tremtinių Kanadoj yra gerai už- 
sirekomedavę. Atrodo, jog po metų 
kitų „jaunieji“ su senaisiais labiau 
sutaps ir vieni kitus geriau supras. 
Pradžia visuomet sunki.

Šiuo metu užsidirbti pinigų, rašo 
toliau, Kanadoj progų — ir tabako 
farmose, ir miškuose, ir fabrikuose... 
Galima sakyti, darbas ieško žmogaus. 
Tuo tarpu tik sunkoka su butais, 
ypač Montrealy. Bet ir čia išeitis su
randama: jau pasitaiko dypukų, ku
rie ir savus namus pasistato, žinoma, 
iš lentų ir tik vieno buto. Rimtes
nieji, išėję iš miško darbų su tūk
stančiu dolerių kišenėje, mėgina ir 
savarankiai pradėti savo gyvenimą 
tvarkyti, pvz., perkasi sunkvežimius 
ar koki kitą verslą kombinuoja.

Šj laišką baigdamas, primygtinai 
pataria mėgstantiems laisvesni gyve
nimą ir nemylintiems darbo nesiverž
ti Kanadon, nes tokie savo elgesiu 
užkerta galimybes pakliūti Į ši kraštą 
darbštiems ir tvarkingiems lietu
viams. Kanada mėgsta darbščius 
žmones, kuriems paruošia ir sotų gy
venimą. (dp)

Pramogos Liibecke
— Spalių paskutinėmis dienomis ir 

Lūbecką (Anglų zona) aplankė 
„Klumpė“ — H. Kačinskas, Škėma, o
Brinką, Žukauskas. Kačinsko liet, 
literatūros autorių skaitymas labai 
patiko; jis nieko bendro neturi su 
„Klumpės“ žanru, kuris žaidžia 
skaudžiais juokais. Šį žanrą visaip 
galima vertinti. Aktorių išvykos į 
tolimesnes stovyklas sveikintinos, 
ypač gero žodžio meisteriai.

— Latvių nepriklausomybės 30 
metų paminėti išvakarėse, lapkričio 
17 d., Lietuvių-Latvių Vienybės vie
tos skyrius suruošė aktą, kuriame 
vadovavo p. J. Glemža. Padaryta 
latvių tautos apžvalga, dainavo vie
tos latvių choras ir viena latvių so
listė. Iš lietuvių pusės specialiai at
vyko solistai Augaitytė, Nauragis ir 
dramos aktorius Gandrimas. Mūsų 
solistai turėjo nepaprastą pasiseki
mą. Tremtis juos dar labiau susti
prino reikštis savo talentais. Gan
drimas įtikinamai paskaitė latvių 
autorius lietuvių autorių vertimuos. 
Atitinkame puošnume lietuvių latvių 
visuomenės susibūrimas labai tinka
mai paminėjo sukaktį. Sugiedoti 
himnai.

— Lietuvių kartuomenės dienos 
(čia dėl aplinkybių buvo nukeltos į 
lapkričio 27 d.) minėjimas paliko 
gražų įspūdį savo kuklumu. Minėji
mas įvykdytas atsiminimų fone, tų 
laikų dalyvių. F. Kirša papasakojo 
atsiminimus iš savo darbo 1919—20 
metų Lietuvių Vyr. Kariuomenės 
štabe, J. Glemža savo pergyvenimus 
iš Bermonto puolimų prieš Lietuvą. 
A. Reventas nuoširdžiai supažindino 
mus su dienomis, kai jis buvo suki
lėlis ir jų būriai paėmė Klaipėdą. 
Kapitonas Keturakis davė ben
dresnio pobūžio minčių apie mūsų 
kariuomenę. Gyvi vaizdai labiau 
krenta į širdį. Be to, praeities atsi
minimai labai naudingi šioms die
noms. ’ j

— Pas mus jau laisviau galima 
išsikelti į kitas stovyklas savo zono- • 
je. Dėl to jau daug kas keliasi nuo 
Sovietų pasienio Reino link. Daug 
išvažiavo į darbo dalinius; juos ir 
šeimos paseks. Lūbeckas tuštėja. Gy
venimas taip pat sunkėja. Kurie ne
turi darbo, liesai maitinasi. Daug kas 
dirbtų bet darbo neduoda. Tuo tarpu 
stovykloje į geresnes vietas anglai 
sodina valdininkais vokiečius. Visi 
stebisi, kodėl net čia DP nepagei
daujami. Koresp.

po tremtinio našta? O ne — gyveni
mas perbloškė žmogų. Šiandien, 
anot A. Gustaičio, velnias bala, O 
žmogus... Pajudinkime žemę!

Jonas Rūtenis

I. MOTEKAITIĖNĖS IR
VL. JAKUBĖNO KONCERTAS
Lapkričio 23 d. Rebdorfo stovykla 

minėjo Lietuvos.kariuomenės 30 m. 
sukaktį. Po pamaldų stovyklos baž
nyčioje ir oficialios minėjimo dalies 
vakare Op. sol. I. Motekaitienė, da
lyvaujant kompozitoriui-pianistul VL 
Jakubėnui, davė dainų ir arijų kon
certą. M. -

A. VILKAS (24)

SIAUBAS EINA PER EUROPA
<

ATSIMINIMAI
(1945. III. 19. Pirm.)

Rytą visus iššaukia, tik liekame dviese su Žaganevičiumi. 
NKVD mažiukas sargybinis pasišaukia mane į koridorių. 
— Gal turi truputį sviesto?
— Ne, bet turiu lašinių.
— Gerai, duok gabalėlį. Jus greit paleis!
Aš jam duodu. Julė mums visiems šį tą įdėjo.
žemaitis buvo uždarytas kitame koridoriaus gale, ir mes 

jo daugiau nematėme. O aš su juo sutariau važiuoti j Vilnių!
Rytą, išaušus, pastebiu, kad publika — įvairi: vyrai, mo

terys, vokiečiai kariai, kurių vienas, nusivilkęs marškinius, 
renka parazitus; vėliau mūsų „kučeris“ sakydavo:

— Nuo siūlių nubraukinėjo didžiąsias, kad prieitų misti 
mažosios.

■ Mudu vėl pašaukia.
Pirmiausia čiumpa mane vieną jau du NKVD-istai: va

karykštis ir toks jaunas apskrito veido smarkuolis. Jie sku
biai klausinėja pakaitomis:

— Kiek laiko tarnavai OT?
— Aš visai netarnavau.
— Kiek laiko tarnavai SS, ... mat

l — Ne chu... aš netarnavau, — pastatau akis.
Kai jie keikia, įterpiu ir aš keiksmą, ne dėl to, kad bū

tinu pratęs, bet savisaugos instinkto verčiamas. Kai jie sako 
„ ..vaimat“, aš atkertu bu...mat“ arba atvirkščiai

— Meluoji, ...mat.
— Ne, chu..., ... mat.

• — Parodyk dokumentus.

Rodau.
— Nuo ko čia ta fotografija?
— Nuo vokiško paštininko pažymėjimo. '
— Kam tau pašto ženklai reikalingi, ...mat?
— Ne chu... man nereikalingi, — aš jų akivaizdoje su

plėšau ir įmetu Į šiukšlių dėžę. Abu seka mano judesius kaip 
vilkai

— Ko tavo rankos dreba, ... mat?
— Nedreba, žiūrėkite, ... mat, — ir aš prikišu jiems 

rankas.
Jos tikrai nedrebėjo.
— Sėsk.
Kad griebs jaunasis man už plaukų!
— Aš iš karto suprantu, kad — neduos, kad j’ ‘ -- 

tinka mano elgimasis.
— Ne chu... nesakysiu taip, kaip nebuvo.
— Užsidėk skrybėlę.
Užsidedu.
— Tu kėlei ranką, štai šitaip, ir šaukei: „Heli Hitlerį“
— Ne, aš vaikščiojau apiplyšęs, tik kai mane raudon

armiečiai išvadavo, aš nesnaudžiau...
— Nusivilk!
Jie smulkiai apkrato ir pamato, kad turiu dryžuotus nak

tinius marškinius.
— Kur buvai sužeistas? Kokioje ligoninėje gulėjai?
— Aš nebuvau sužeistas ir žaizdų neturiu. O čia — tai 

paprasti naktiniai marškiniai! Ar jau, ...mat, nepažįstate?
— Nuo kokios vokietės tas kelnes numovei?
— Juk čia sportiškos treningo kelnės (aš jas turėjau vir

šuje .apsiavęs, kad keliaujant nesusiteptų gerosios). Ir vyrai, 
ir moterys jas vilki. Ir to nežinote?

— Apsivilk.
Velkuosi. •
— Tai tu, vadinasi, buvai studentas.
— Žinoma, ir iš marksizmo-leninizmo turiu labai gerą 

pažymj...

— A, tai tu mokeisi marksizmo-leninizmo, o paskui vo
kiečiams tarnavai?

— Kam giedoti tą pačią istoriją iš naujo?
— Ar tu žinai, ką reiškia studentai... (jaunasis NKVD- 

istas pasakė žodį, kurs reiškė kažkokius Rusijoje pajuokia
mus studentus)?

— Ne.
— Kur, tu manai, tave.dėsime?
— Parvažiuosiu į Lietuvą ir stosiu į raudonąją armiją.
•— Stok tuojau ir eik į frontą prie Berlyno.
— Gerai.
— Ne hui.... tu važiuosi j Sibirą. Ar mokeisi geografi

jos? Ar žinai, kur baltos meškos gyvena?
— Ne, ... mat, aš žinau, kad važiuosiu į Lietuvą! .

— Na, paskutinis klausimas: kodėl Lietuvoje nebuvai 
partizanu?

Šiuo momentu jie mane priveikė. Aš susvyravau sekun
dę. Vistiek būčiau vykusiai atsakęs, bet jie džiaugsmingai, 
pasinaudodami mano mažučiu abejojimu, lyg bijodami tin
kamo atsakymo, užrėkė.

— E... ee... na, matai, nežinai ką sakyti? Na, eik, eiki 
Tegul kitas ateina.

Zaganevičiaus beveik netardė.
Mes laukiame. Čia pat betarnaująs vienas lietuvis ver

tėju. Jis nieko nežinąs, kas darosi Lietuvoje, nes paimtas 
Vokietijoje.

Pagaliau mus paleidžia ir liepia eiti į „Sovietų piliečių 
surinkimo punktą“.

Kur eiti? Atskyrė mus nuo vežimų, nuo šeimų.
Laimė — sutinkame Julę. Koks džiaugsmas.
— Ponia, kur kiti? *
— Štai, čia dirba. Laimė, kad jus paleido. Tik tas Že

maitis negrįžta.
Reikia padėti draugams greičiau baigti biaurų darbą: jie 

gavo , išvalyti 5 kambarius, priverstus akmeninių anglių. Al
gis taip pat padeda dirbti. Prižiūrėtojas sako: ,

2
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Pusė milijono miršta per metus
Prancūzų savaitraštis „Tel, Quel" 

deda įdomų straipsnį apie Kolimos 
tremtinius:

Auksas kraunamas Kremliaus rū
šyse, bet viešpačiai nutyli apie jo 
kilmę. Sovietai nepaprastai mėgsta 
girtis naudodami perdėtą statistiką ir 
milžiniškus balansus, bet jie santū
rūs apie brangiųjų metalų gamybą. 
Kai patiekiami brangiųjų metalų pa
sauliniai ištekliai, paprastai išskiria 
sovietus. Apie sovietinio aukso ga
mybą duomenų netrūksta, noro jie ir 
netikslūs. 1948 m. sovietai įmokėjo 
JAV auksu 34 mil. dot Kai kurie 
pabėgę.iš sovietinės tironijos kalba 
apie 1937 m. aukso gamybą, kuri sie
kė 215 mil. dol., o dabar esanti 450 
mil. dol., t. y. sudarą trečdalį pasau
linės gamybos.

Aukso gamyba nepaprastai padi
dėjo pradėjus naudoti rytiniame Si
bire esančias Kolimos kasyklas. Tū
las rusas žurnalistas rašo: „Tai esan
čios milžiniškos, bet pasibaisėtinos 
kasyklos."

Milžiniškos?
Neabejotinai — pasibaisėtinos, nes 

kas dieną per pastarąjį dešimtmetį 
ten žūva daugiau kaip dešimt tūk
stančių.

Raudonasis eldorado. — 1927 m. 
tyrinėtojai surado Kolimos baseiną, 
bet jie tvirtino jį esant nenaudoja
mą. Kasyklos guli 148’ platumos, kur 
siaučia pats blogiausias, polarinis Si
biro klimatas. Ten niekas neauga, 
nes visur yra tik baltojo marmuro 
pluta. 1928 m. ten, Prancūzijos plo
te, gyveno 7.500 asmenų.

Sritis be augalijos ar gyvūnijos, 
bet nepaprastai turtinga nafta, angli
mi, grafitu, fosfatais, platina, mar- 
moru, sidabru, brangakmeniais, o 
ypač auksu. Kremlius nutarė tą sritį 
kuo greičiausiai apgyvendinti k „bet, 
kuria kaina“ pradėti ją išnaudoti.

Aukso perteklius. — „Izvestlja“ 
vėliau rašo apie „nepaprastą aukso 
Išteklių“, kurį lygina su Far-West. 
Palyginimas vertas ironijos, nes ame
rikiečiai nekuomet nenaudojo vergų, 
kuriuos M.V.D. ten gabena.- Kolimos 
kasyklų organizavimas atliktas ru
sišku būdu - - be pasigailėj.mo.

1935 m. organizuojama speciali 
policija — Dalstroj, kurios žinioj at
sidūrė Jakutijos ir Chabarovsko sri
tys. Jos priešakyje atsistoja latvis 
Berzinš, gabus organizatorius, bet iš
tikimas N.K.V.D. Jo uždavinys „iš
naudoti šiauryčių Sibiro turtus". Jo 
galia neribota, o sprendimas galuti
nis. Sovietinės konstitucijos „taiky
mas" atšauktas tose provincijose. 
Pagrindinis šūkis: „Visus gyventojus 
tvarko Dalstroj", kuris apsprendžia 
kas tinka gyventi ar mirti. Tos žiny
bos rankose yra speciali milicija su 
iunimis, kuri tvarko „pionierius“.

Sibiro „pionieriai“. — Visi tenykš
čiai gyventojai vadinami ne kuriuo 
kitu vardu, o „pionieriais". Jie yra 
N.K.V.D. „nusikaltėlių“ sąrašuose. 
Be kriminalinio elemento, ten veža
mi politiniai „nusjkaltėliai", karo be
laisviai ar lietuviai, latviai, estai, 
lenkai tremtiniai. Dabartinė M.V.D.,

pakeitusi G.P.U. ir N.K.V.D., tą skai
čių papildo „kolaborantais", t. y. ben
dradarbiavusiais su vokiečiais.

1032 m. pradėta vežti įvairios me
džiagos: Vladivostokas, Beringo są
siauriu, o toliau rogėmis. Aukos, ve
žamos laivuose, pririštos prie gran
dinės. Jos negali pajudėti ar atsi
sėsti. Atsigerti yra tam tikra pompa, 
blogesnė negu gyvuliams. Į sausumą 
iškėlus turi sistematiškal dirbti: kasti 
griovius, statyti stotis, elektrines, 
įvairias kitas įmones, milicijai butus 
ar šunidės jos šunims, prieš statant 
sau kai kuriuos laužus. 40’ C šaltyje 
mirtingumas nepaprastai didelis. Gy
dytojai yra nuomonės, kad tai yra tik 
„gamybos kaštai". 1933 m. pastaty
tas Negajevo uostas, kurio „gamybos 
kaštai" — pusė milijono lavonų.

Mirties slėnis. — Antrajame laips
nyje, auksinėje žemėje, „gamybos 
kaštai" dar žymesni. Karavanai turi 
nugalėti taigas, tundras ir nežinomų 
kalnų kliūtis. Tremtiniai varomi at
skirais būriais, milicijos ir šunų ap
saugoje. Už bausmę auka atiduoda-' 
ma šunims, nes ten žmogiena jiems 
yra veik vienintelis-maistas. Skele
tas pakabinamas, kad gyvieji turėtų 
ateities perspektyvą. Bet „pionieriai" 
tokio pavyzdžio nereikalingi, nes jie 
žino, kas jų laukia. Pirmiausia jie

tol kovoti su badu ir šalčiu. Su šiais 
priešais net gerai maitinami ir ap
sirengę milicininkai ne visuomet 
lengvai susitvarko. Po pirmosios žie
mos atėję nauji būriai užtiko skeletų 
krūvas, 1935 m. nutiestas kelias dar 
šiandien vadinamas „mirties slėniu“.

Mirties įmonės, reikalaujančios 
pusės milijono aukų. — Po trejų me
tų pradėjo veikti Kolimos kasyklos. 
Kasmet ten siunčiama pusė milijono 
naujų „pionierių" J Nagavą. Sovie
tinė spauda pirmą kartą prisimena 
ten dirbančius, vadindama juos Si
biro „didvyriais“. Bcrzinš pakviečia
mas J Maskvą „apdovanoti Lenino 
ordinu". Atvykus į Maskvos aero
dromą, jį pasitinka Dalstroj vyriau
sias direktorius, įsako suimti ir už 
„bendravimą su svetimšaliais" pas
merkia sušaudyti. Sibire buvusi vy
riausioji administracija nusiunčiama 
į kapus, nes ji nereikalinga liudyti 
apie tenykščias aukas Ir nuolat siau
čiančią mirtį šiaurrytiniame Sibire.

1940 m. paskiriamas naujas Dal
stroj direktorius — Ivan Nikisov, ku
ris įsikuria Magadane. Jis paskelbia 
vienintelį įstatymą: „bet kuria kaina 
darbas turi eiti be pertraukos". Si
biro vergai jau įkūrė 10.000 naujų 
vietovių, kuriose yra ne kas kita, 
kaip prievartinio darbo stovyklos.

institutas", muziejus, 
patyčiai „kultūros na

vergų „nepertraukia- 
auksą. Štai tūlo lenko

Magadane gyvena 40.000, o jų tarpe 
25.000 M.V.D. „savanorių". Ten yra 
„Biologijos 
spaustuvė ir 
mai".

Milijonas 
mai“ gamina
pranešimas apie tenykštes sąlygas: 
„Stovyklos pastatai yra keli kilome
trai nuo kasyklų. Miegama nekū
rentuose mediniuose barakuose. Va
tinukai tarnauja dieną — naktį, nes 
jais ir apsiklojama. Drabužių ir no
rint negali nusivilkti, kad naktį ne
dingtų. Daugelis nelaimingųjų yra 
pajuodavę, be rankos ar kojos, ku
rioms nušalus — amputuotos. Jie pa
žadinami ryto' 4 vai. ir įteikiamas 
dienos davinys. Pirmos rūšies ver
gai gauna 1 kg, antros — 800 g, tre
čios — 600 g, o nubaustieji — 300 g. 
Prieš išvykstant perskaitomi Jsaky-

mai ir sargybinių įspėjimai. S vai. 
pradedamas darbas, šunų apsaugoje. 
Nuo 12 iki 13 vai. daroma „pietų“ 
pertrauka, kad gavus buizos puodu
ką. Po tos pertraukos dirbama iki 
vakaro. Darbui paskatinti sudarytos 
„stachanoviečių brigados", kurioms 
priklauso užgrūdintieji. Ką padaro 
tokia brigada, kiti turi pasivyti dirb
dami ir nakties metu ar kitą dieną, 
bet jau be „maisto davinio“.

Sunkiausias darbas, kuris skiria
mas taip pat nubausties, nukasti le
dų ir įšalusios žemės sluogsnį. Ma
žiausias nepasitenkinimas nuveda į 
kalėjimą: nekūrentą, medinį baraką. 
Iš ten girdėti nuolatinis šauksmas: 
mirštu, išleiskite". Rytą, prieš vyks
tant J darbą, kalinių lavonai išnešami 
iš kalėjimo, nes reikalinga vieta nau
joms aukoms.

Nuo 1937 m. kiekvienais metai* 
atvyksta pusė milijono-nubaustųjų į 
„baltosios mirties šalį", kad įpėdžiui 
stotų vieton tų, kurių kaulais nusė
tos Kolimos stepės ...

Vertė G. Kymantas

Blokų skirtingumas
Belgų laikraštis „Gazetta de Lie

ge" nagrinėja įvairių politinių blokų 
pasaulyje sudarymo struktūrą ir, be 
kita ko, rašo: „Jeigu prie Vakarų Eu
ropos bloko prišliesime antibolševi- 
kinių Vakarų Vokietijos zonų treje
tuką, galėsime įsivaizduoti, kokią jė

”RT A 7 YQ ’V’F’R 7T1T A / Dr- Grinius Dr- Grigaitis,1 O V JLi.T14i1JX.Za.O / „ Amerika pirtyje“ ir... Voldemaras
C h i c a g o (Illinois, USA) — Pir- [kurte studijavo orientališkas kalbas] ten įdomu ir vis eina karštyn — 
sai ir dabartinis „Naujienų" vyr. (ruošdamiesi diplomatinei karjerai) įtempimas auga. Universitete mitin-, masal ir dabartinis „Naujienų" vyr. 

redaktorius Dr.
, pažįsta ne tik 

bei ir Lietuvos 
Per revoliucinį

! praktiškai pažino bolševikus. Todėl 
šioje srityje jam niekas „pasakų“ ne
papasakos. 1903 metais jis pradėjo 
studijuoti teisę Petrapilyje. Prieš tai 
ir sugrįždamas iš Petrapilio (įvairio
mis progomis) Grigaitis gyveno Ma
rijampolėje pas buv. Lietuvos pre- 
udentą Dr. Grinių.

1905 metais į pavasarį sustreikavo 
visi Rusijos universitetai. Tai buvo 
protestas prieš darbininkų šaudymą 
sausio 9 d. (seno stiliaus), kai jie ėjo 
pas carą su prašymais. Streikas — 
paskaitų nėra. Grigaitis staiga gau
na pakvietimą grįžti į Marijampolę 
ir režisuoti bei vaidinti veikalą 
„Amerika Pirtyje“. Leidimą iš gu
bernatoriaus gavo Dr. Grinius. Bet 
reikėjo cenzūros leidimo. Petrapilyje 
cenzorium (lietuvių reikalams) buvo 
mums žinomas Prof. Volteris. Jis, 

i svarbiausia, buvo Mokslo Akademi
jos knygyno vedėjas (davė ten dar
bo taip pat mums žinomam prof. 
Augustinui Voldemarui, kuris buvo 
tuo metu 8 klasės gimnazistas Petra- 
pilyje). Volteris universitete mokė 
ir lietuvių kalbos. Kaip jis ten mokė 
— kitas klausimas. Bet lietuviai 
studentai lankė pamokas, taip sakyti, 
„palaikė" jo profesoriavimą.

Įdomių dalykų suminėjo Dr. Gri
gaitis. Tie studentai (rusai ir kiti),

Pijus Grigaitis gerai 
Amerikos gyvenimą, 
ir caristinės Rusijos, 
veikimą Rusijoje jis

privalėjo laikyti egzaminą iš sanskri
tų kalbos. Betgi profesoriai duodavo 
„palengvinimą". Vietoje sanskritų 
galėjo mokytis lietuvių kalbos. Tai 
toks panašumas. Todėl rusai studen
tai „medžiodavo“ lietuvius ir prašy
davo lietuvių kalbos pamokų. Gri
gaičiui taip pat teko tokias pamokas 
duoti rusams studentams. Taigi, Vol
teris cenzorius ir ant „Amerikos Pir
tyje“ uždėjo rezoluciją — „Dozvoleno 
cenzūroj“ (cenzūros leistas). Grigai
tis skubiai vyksta Marijampolėn ir 
įvykdo spektaklį. Režisuoja, vaidina, 
Tai pirr .aa legalus lietuviškas spek
taklis Marijampolėje. Tai dabartinio 
„Naujienų“ redaktoriaus Dr. Grigai
čio nuopelnas. — Žmonių spektaklyje 
prisirinko minios.

Bet Grigaitis spektakliu nesiten
kino. Dar gerokai prieš bendros re
voliucijos pradžią Rusijoje (Grigai
tis) pradėjo sakyti Suvalkijoje „pa
mokslus". Dažniausia tuojau po pa
maldų, prie bažnyčios — staigiai pa
sako ir pranyksta. „Pamokslus“ sa
kydavo persirėdęs. Bet gi rusų žan
darai suuodė. Pradėjo lankytis pas 
Dr. Grinių (kur Grigaitis gyveno). 
Be to, pakvietė ir patį Grigaitį pas 
save. Bet tą sykį dar paleido. Bet 
kas bus — buvo aišku. Dr. Griniaus 
pirmoji žmona Johana numatė ir pa
tarė Grigaičiui^ kol dar ne vėlu, iš
nykti. Nuvažiavęs į savo gimtinį kai
mą (Gudaičius) ir pabuvęs ten apie 
savaitę vėl atsiranda Petrapilyje. O

gai, ginčai. Kas toliau daryti: tęsti 
toliau streiką-protestą ar pradėti stu
dijas. Socialdemokratai pasisakė už 
tai, kad pradėti studijas (nes pro
testas jau pareikštas), d» bolševikai
— kad streiką tęsti. Čia tai Grigai
tis geriausia pažino bolševikų taktiką 
ir metodus.

Staiga spalių mėn. buvo paskelb
tas visoje Rusijoje visuotinis gele
žinkelių streikas — susisiekimo ne
bėra. Pagaliau spalių 17 d. caro lais
vės manifestas. Universitete vėl mi
tingai — minios žmonių. Buvo ir lie
tuvių studentų suorganizuotas mitin
gas, kuriame kalbėjo Grigaitis, Er
nestas Galvanauskas, Graurokas, Ste
ponas Kairys (pastarasis daugiausia 
būdavo Vilniuje, bet tuo kartu buvo 
atvykęs Petrapilin). Paprašė balso ir 
gavo Augustinas Voldemaras (pro
gramoje nebuvo numatytas). Pasta
rasis buvo dar gimnazistas — pakal
bėjo karštai prieš dalyvavimą revo
liucijoje. Jį sukirto Steponas Kairys.

Bet.-.. Grigaitis gauna telegramą
— ji vėl kviečia į Marijampolę. Ten 
susirinkimai, mitingai — nėra gerų 
kalbėtojų. O Grigaitis pripažintas 
oratorius. Taigi, kai tik streikas (ge
ležinkelių) buvo atšauktas, su pir
muoju traukiniu, kurs pradėjo eiti, 
Grigaitis skuba į.savo mielą Mari
jampolę. Ten jo laukia audringa 
veikla, kalėjimas ir mirties bausmė.
— Apie tai kitame „Mūsų Kelio“ nu
meryje.

gą Europa turi savo rankoje. Ir tai 
ne tik šią jėgą, stovinčią komunizmo 
opozicijoje, geriau pasakius, tai su
daro pusiausvyrą tarp Rusijos ir 
Amerikos. Todėl visiškai supranta
ma, kad tos jėgos negalima paneigti. 
Marshallio plano aprūpinta ir Wa- 
shingtono sutarties pripažinta, šioji 
jėga teikia nerimą tiktai tiems, kurių 
vardu veikiant buvo sudarytas Rytų 
blokas. Betgi Kremliui labai aišku, 
koks skirtumas yra tarp šių abiejų 
blokų. Abudu yra gyventojų masių 
pageidaujami, tai tikra, betgi vienin
gumas pas mus yra daug didesnis, 
negu ties žydriojo Dunojaus kran
tais, tatai ir nekelia abejonių. Mūsų 
blokas yra laisvės blokas, jų gi — 
prievartos. Toliau, mūsų sąjunga re
miasi ūkinio atstatymo planu, kuriam 
pritaria neišsemiamų galimybių kraš
tas J. A.Valstybės. Kiekvienas tų abie
jų blokų egzistuoja savo kūrėjų gar
bei, tačiau Washingtonas naudoja sa
vo satelitų gerbūvį savo paties ger
būviui užsitikrinti, tuo tarpu Krem
lius to pat siekia savųjų satelitų prie
vartos darbais. Tuo būdu ir turi 
kiekvienas savo bloką.“

„AS ESU JŪSŲ BOSAS“, SAKO 
RUSAS AUSTRUI

Austrijos parlamento pareigūnai 
yra pareiškę, kad sovietų vadas 
Bruck-Leitha srityje, kuri sudaro 
apie ketvirtį visos sovietines zonos 
Austrijoje, .uždraudė Austrijos vidaus 
reikalų ministeriui Helmer ir kitiems 
socialistų vadams sakyti viešas kal
bas. Sovietų komandierius pakar
tojo, kad Helmer kalbos ir darbinin
kų laikraščiai nustatę Austrijos gy
ventojus prieš Sovietų Sąjungą. Jis 
netoleruosiąs šių karo kurstytojų. 
Jeigu paskaitų rengėjai patys nesusi- 
prasią, tai jis priversiąs juos* susi
prasti. Sovietų komandierius aus
trams pasakęs: „Aš esu jūsų bosas, 
bet ne Helmeris (ministeris). Jeigu 
jūs nevykdysite mano įsakymų, jūs 
būsite teisiami.“ (UP/m)

— Baigsite darbą, galėsite keliauti.
Po poros minučių ir aš suodinas: tik verčiame, tik ver

čiame anglis. Julė plauna išvalytus kambarius. Stengiamės, 
skubame.

Vytas pasakoja:
— Mums dirbant atėjo lenkų policija ir norėjo išvaryti 

lauk. Sakome, jog įsakyta dirbti. Tik pamatė rusas sargy
binis, kad sukeiks, nusiėmė automatą, kad vijo lauk lenkus. 
Bais'ai jų nekenčia.

Prisimenu Danką ir kitus lenkus, kurie laukė rusų...
Didžiuliai juodų dulkių sluogsniai gula ant mūsų rūbų, 

veidų ir rankų. Bet mes linksmi, kad pagaliau laimingai iš
trukome iš NKVD. Tik neramu dėl Žemaičio!... Dabar, ro
dos, nieko pasauly nebebijome, net pačios NKVD įstaigos.

Julė papasakojo, kad tame kaime, kur mūsų vežimai ap
sistojo, prie Marytės prisiplakė kažkokie rusai, ji pabėgo, Vi
josi, šaudė, išgąsdino visus. Žadėjo atvažiuoti šiąnakt. Be to, 
lenkų policininkai irgi kabinėjosi ir norėjo atimti arklius.

Baigiame darbą. Rusas sargybinis manęs ir Žaganevičiaus 
nepriima rikiuotėn ir varo šalin. Žaganevičius ir Julė nuėjo 
pas vežimus, o mudu su Algiu nusekėme prie NKVD ir lau
kėme, kol mūsiškiams grąžins dokumentus.

NKVD autobusai atvažiuoja ir išvažiuoja. Nutukę NKVD 
viršininkai sėda į mašinėles, raportuoja vienas kitam, tariasi.

Sodina vieną vokietį į sunkvežimį.
— Rastreliai! (sušaudyti!) — salto vienas NKVD-istas ir 

nusijuokia, matyt, prisiminęs daug kartų vykdytą egzekuciją 
Sį kartą vokietis, tur būt, vežamas darbams.

Išeina tas, kuris mane pirmiausia tardė, tas nuleistais 
pečiais, ir iš tolo moja. Prieinu. Visa jo energija sukaupta 
neapykantai išreikšti.

— ...TVAI — BOHU — MAT, — taria jis, tęsdamas ir 
kapodamas tą baisiausią pasauly keiksmą, — ko tu čia dar 
valkiojiesi?

— Laukiu, kol draugus paleisite!
Bet jis nesiklauso ir eina šalin. Man smagu. Vadinasi, 

manęs pridengia: supykinau net baisiausius šios planetos vel
nius. Jaučiu moralinę pergalę.

STASYS YLA (2)

ŠOK GĖRĘS-ŠOK NEGĖRĘS
Keistai nuskambėjo vienos stovyklos nuotykis prieš porą 

metų. Jauni vyrai nakčia išėjo iš stovyklos ir krūmuose pa
sislėpė. Merginos grįžo iš svetimųjų šokių salės. Jas netgi 
pavežėjo automobiliais. Į pačią stovyklą jų niekad nedrįs
davo atvežti: jos, mat, nenorėjo — pamatys, bus kalbų. Pa
reidavo kelio galą pačios. Vyrai pasitiko jas — su žirklėmis 
ir gražiąsias garbanas apkarpė. Kad visi žinotų, kur jos išei
davo ir iš kur grįždavo. Viena, janutė mergužėlė, po to skau
džiai apsiverkė: tik pirmą kartą draugės ją buvo išvedusios, 
o ji turėjo lygiomis atkentėti. Barbariška! O jauni vyrai pa
kuždom, įsiutę, kalbėjo:

— Ar joms nėra savų šokių salių. Matė kas valkiotis. 
Slepiasi! Negryna sąžinė, o vėliau būtų negrynas ir padėji
mas. Neturi gėdos, tegu bent bąimės paragauja.

Ak, reiktų ir vyrams kartais tokių priemonėlių, kad ne- 
sivalkiotų, kur nereikia. Gėdos daug kas pristigo, o baimė 
dar lieka nesugriaunamas argumentas. Padėkotų paskui po 
kiek laiko, gal ir pabučiuotų ranką, kuri aptašė auseles. Bet 
ir kaip įvarys baimės „drąsuoliams“!

Štai nuo kur prasideda šokio blogumas: nuo netinkamos 
jo formos, nuo netinkamo laiko, nuo blogos vietos ir netin
kamų šokio partnerių. Kaip viskas, kas šiaip jau leistina, 
taip ir šokis gali išsigimti. Dėlto mes sakom: šokti -r kodėl 
ne! Šokti netinkamai, prasilenkiant su saiku, laiku, vieta ir 
padorumu — vis dėlto NE!

Pažiūros reikalar
GALIMA ranka numoti, bet galima ir rimčfau pagalvoti.

Būtent — dėl tremties pažiūrų J šokį! Yra kažkas skirtinga. 
n‘egu būva seniau. Viena — vis dažniau šokami savi, tauti
niai šoktu!. Tai nauja ir gražu! Antra — vis daugiau iš 
viso šokama.

Tautiniai šokiai — paradui, pasirodymui, visi kiti — 
saviems reikalams. Taip, ten pyragas, o čia kasdieninė duona. 
Yra stovyklų, kur randasi specialios tautinių šokių grupės. 
Beveik nėra stovyklos, kur nebūtų pastovių šokių vakarų. 
Du, kai kur ir tris kartus savaitėje nepraleidžiama progos 
keletą! valandų užimti salės. O kartais, pristigus laiko, susi
metama dar valandai kitai kur nors į „privalesnę“ vietą. Gal 
dabar mažiau, negu pernai ar užpernai. Daug jaunų vyrų ir 
merginų jau išvažiavo. Daug kas sunkokai dirba. Bet tai 
nereiškia, kad pažiūros į šokį, į jo saiką būtų pasikeitusios.

Pavyzdžiui, vyksta koks nors rimtas pobūvis, kokia reta 
šventė. Šokiai nenumatomi programoje, nes tiek visi supran
ta, kad būtų nepatogu. Kilnesni svečiai, atlikę viešąją dalį, 
žiūrėk, išeina, o likęs jaunimas tęsia. Išalkę labai būtų, seniai 
bešokę?- Ne! Argi šokio kada gana! Arba ateina gavėnia, 
adventas — įprasta susilaikyta Keturios savaitės susilaikyti? 
Oi, ei! Gavėnioj — net septynios! Dievaž, galima iš proto 
išeiti nešokus! Jūs geriau nematykit, o mes sušoksim. Tik 
truputį, taip sau širdelei atgaivinti, — be triukšmo, patylo
mis! Argi geriau smurksoti jauniems susirinkus? Argi go
riau? Plepėti — ne mūsų amatas, rimtų kalbų klausytis — 
tik jau gana tuose universitetuose, komitetuose ir posėdžiuos*. 
Leiskit truputį pajudėti!

Ritmą ir tvarką šokio judesiuose išlaikyti — žinomsa 
svirbu. Kitaip, kas su tavim šoks! Oi, svarbu žiūrėti, kad 
ne taip kojos nepastatytum! Na, o tvarką apskritai ir ritmą 
apskritai išlaikyti, argi tai esminis reikalas? Dera iš viso 
šokti ar ne, tinka šiuo metu ir šioj vietoj ar ne: sakykit, 
argi tai taip jau svarbu! Nereikia smulkintis, ponai! Žingsni* 
nesmulkus reikalas, o deramumas, leistinumas, saikingumas 
— taip, visa tai tik smulkmena.

Broleli, šok gėręs, šok negėręs — šok ir Barborą įsitvėręs, 
bet kas reikia, vis dėlto neužmiršk! Lietuvis daug kur 
salko neišlaiko. Bet argi nereiktų pasidaryti kartą lietu
viu su saiku?
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Istorinis musų tautos pašaukimas
LIETUVIŲ TAUTOS PRAEITIES MĮSLE. AR SIMANAS DAUKANTAS PERDĖJO, IDEALIZUODAMAS

(1) LIETUVOS PRAEITĮ? MŪSIJ PROSENOLIŲ MISIJA. VYT. ALANTAS

Aš tikiu mažų tautų vertybe, aš 
tikiu mažų skaitmenų vertybe.

Andrė Gide
Pirmasis aistis, pasistatęs savo 

lūšną ant Nemuno kranto,, metęs 
tinklą į upę ir užkūręs Ramoves po 
šventais ųžuolais, tikriausiai galvojo 
galėsiąs ramiai gyventi tarp neįžen
giamų girių. Kas tada galėjo tikėti, 
kad jo kukli, niekam neužkliūvanti 
sodyba atsistos kada skersai kelio 
jo kaimynams iš Rytų ir Vakarų?

Bet tatai atsitiko . Kol jis žvejojo 
Ir medžiojo savo giriose, jo kaimynai 
kūrė civilizacijas, keitė dievus, di
dėjo ir stiprėjo, kol pagaliau jų eks
pansinės jėgos ėmė brautis ( aisčio 
apgyventus plotus. Ir nuo to laiko 
aistis buvo priverstas iš savo girių 
Išeiti l istorinę areną, nuo tada pra
sidėjo jo amžinos grumtynės dėl gy
vybės ar mirties. Tos grumtynės tę
sėsi 1.000 metų, nepasibaigė jos šian
dien, nematyti joms galo ir ateityje.

Ir kai mes šiandien žvelgiame į tą 
1.000 metų praeit) ir palyginame mu
lų tautos negausingumą bei jos iš
teklių ribotumą su jos nuveiktais dar
bais, mums kyla nusistebėjimo jaus
mas. Ar mes iš istorinių šaltinių, 
senkapių bei piliakalnių iškasime 
vienokią ar kitokią Lietuvą, bet, tur 
būt, niekados nesurasime duomenų, 
(rodančių, kad lietuvių tauta anuo 
metu būtų buvusi gausinga Ir turtin
ga. Kai kurie mūsų praeities tyrinė
tojai mano, kad Vytauto Didžiojo lai
kais Lietuvoje galėję būti ne dau
giau, kaip 500.000 gyventojų.

Taigi, čia mes ir susiduriame su 
savotiška mĮsle: kuriuo būdu tauta, 
skaičiuojanti savo gyventojus šimtais 
tūkstančių, sugebėjo sukurti milijo
nais kvadratinių kilometrų skaičiuo
jančią imperiją? Kuo tatai galima 
paaiškinti: lietuvių tautos politiniu ir 
kariniu genijumi, susidėjuslomts isto
rinėmis aplinkybėmis, lietuvių tautos 
charakteriu ar kuo kitu? Algirdo 
daužymas buože l Maskvos vartus ir 
Vytauto Didžiojo žirgo girdymas Juo
dojoje jūroje šiandien skamba legen- 
iarlškai, bet vis dėlto tai yra istorl- 
los faktai, pakankamai iškalbingai 
pavaizduoją Lietuvos ano meto galy
bę bei jos išsiplėtimą. Maža etnogra
finė Lietuva Ilgus amžius įsakinėjo 
daug didesniems savo kaimynams, 
apvaisindama jų vidaus gyvenimą 
našiais politiniais bei kultūriniais 
pradais. Lietuva Ilgus amžius reiškė 
savo ofcnzyvinę galią karo bei poli
tikos srityse, sukurdama Rytų Euro
poje galybę, kurios Įtaka siekė toli 
už jos etnografinių ribų. Ir ta galybė 
tryško iš mažo, į Baltijos jūrą atsiš
liejusi? aisčių branduolio,, užimančio, 
tur būt, ne daug didesnę teritoriją, 
kaip kad šių dienų etnografinė Lie
tuva.

šią mintį mes čia pabrėžiame ne 
dėl to, kad norėtume tuščiai didžiuo
tis savo tautos praeities galybe ir ieš
koti ten užuovėjos nuo mūsų šių die
nų nelaimių, nors Vinco Kudirkos 
himno žodžiai, kad tauta Iš praeities 
savo stiprybę semia, visada pasilikę 
teisingi. Mūsų tautinio atgimimo 
skelbėjai žiūrėjo Į Lietuvos praeiti 
romantikų akimis. Gal būt, jie klydo 
kaip istorikai, bet jie nė klek nekly
do kaip kultūrininkai ir lietuviai pa-

NL, FL ir JL nariams, pasklidusiems po pasauli
BRANGIOS COLLEGES IR COLLEGOS!

Neo-Lithuanios, Filiae Lithuaniae 
Ir „Jaunosios Lietuvos“ suvažiavi
mas, Įvykęs 30 Nepriklausomybės 
sukakties metais, lapkričio 13—14 d. 
Augsburge, nuoširdžiai sveikina Jus, 
brangios Colleges ir Collegos, po visą 
pasauli pasklidusius, ir linki Jums 
neišsenkamos Ištvermės, pasitikėjimo 
Ir nepalaužiamo tikėjimo j Nepri
klausomos Lietuvos ateitį.

Žiaurusis šių dienų mūsų tautos 
Ir valstybės priešas — raudonasis im
perializmas — planingai ir su moder
niu greičiu naikina mūsų brolius, se
seris, mūsų brangiausius lietuvius. 
Žūtbūtinė kova dėl lietuvių tautos 
išlikimo ir Lietuvos valstybės atsta
tymo _vyksta nepaliaujamai kiekvie
nos okupacijos metu. Šioje kovoje ir 
mūsų korporacijų nariai tedalyvauja 
kieta, kovotojiška valia, moraline ir 
1948 m. lapkričio 14 d., 
_^Augsburga« 

trijotaL Lietuvos praeities idealiza
vimas suvaidino milžinišką vaidmenį 
mūsų tautos atgimime.

Per nepriklausomybės laikotarpi 
mūsų istorijos mokslas padarė dide
lės pažangos, nuo daugelio atgimimo 
gadynės istorinių pažiūrimų pažiūrų 
teko atsisakyti, mes ėmėme linkti j 
savo praeitį žiūrėti pozytiviau ir'kri
tiškiau, bet kyla klausimas, ar mes 
atsisakėme visiškai nuo romantinio 
požiūrio į savo praeitį ir ar galima 
tai padaryti? Ar lietuvių tautos pra
eitis pati savaime nėra didinga, fan
tastinė, šviesiomis ir tamsiomis spal
vomis žaižaruojanti pasaka, kurios 
joks pozitlvystinis mokslas negalės 
išsklaidyti? Jei mes pasiliksime tik 
prie faktų, tai ir tie faktai negali 
mūsų nežavėt ir nejaudinti. Patys 
tikriausi mūsų istorijos faktai ver
čia mus būti romantikais. Dėl savo 
nepasiekiamos politinės galybės su
žibėjimo ir kritimo j vergijos pan
čius, dėl savo ilgesio Rytų erdvės ir 
tragiško nesupratimo Vakarų pasau
lio kultūros scarbos, dėl savo nesu
laikomo užsimojimo kurti imperiją, 
užmirštant stiprinti etnografini bran
duolį tautiškai bei kultūriškai, Lie- 
vos praeitis yra labiau panaši i pa
saką, nekaip į tikrovę. Visą mūsų 
istoriją galima nusakyti trumpai: 
kilimas i sostą, slinkimas į vergiją 
ir vėl Išsikovojimas laisvės.

Tačiau lietuviško reikalo požiū
riu, nebus jokio skirtumo, ar 'mes 
žiūrėsime i savo praeitį, užsidėję po
zityvisto ar romantiko akinius. Lie-

Dėl „Tėvynės Balso" 
korespondencikės

2.
Nedidukė „Tėvynės Balso“ kore

spondencija iš Viekšnių pradedama 
griežtu, tiesiog nelauktu jųjų pra
eities — tik dabar tenutrūkusios pra
eities pasmerkimu: seniau, girdi, 
Viekšniai niekuo nebuvę pasireiškę, 
žinomi nebent savo smuklėmis. Aiš
kiai parašyta: smuklėmis. Toks kei
stas Viekšnių apibūdinimas taip pra
silenkia su tikrove, jog galima būtų 
pagalvoti, kad korespondentas tik 
dabar tebus juose atsiradęs; kitaip 
turėtume prileisti, jog netrūksta jam 
blogos ar net piktos valios. Tačiau 
jei tikrai jis ten būtų žalias naujo
kas, tai piktą valią turėtume pripa
žinti tiems Viekšniškiams, kurie taip 
negražiai jam pavaizdavo savo gim
tąjį miesteli ir savo žmones, tik ir 
čia jis bus pasireiškęs, nerimtu jau
nuoliu (o dar plunksnos darbinin- 
kasi), jei galėjo patikėti tokiai infor
macijai ir jos nepatikrinęs svietan 
paleisti. O ką besakyti apie redak
ciją, tokia nesąmonę išspausdinusią 
ir paleidusią tremtinių tarpan!

Kad slavai Lietuvą apdovanojo 
karčiamomis, net žydiškomis karšta
momis, ir kad jos pas mus ypačiai 
klestėjo maskolių laikais („na Rusi 
veselije jest piti"), niekam ne paslap
tis. Žinome gražią, sakytume — 

materialine parama, pasaulio opinijos 
nuteikimu Lietuvos naudai. Neuž
mirškime, kad, be mūsų, yra dar 
sunkiau kovojančių, kas valandą gy
vybe rizikuojančių, dar labiau varg
stančių ir kenčiančių brolių, išsklai
dytų ir supančiotų nelaisvėje. Kartu 
su jais kentėkime ir'širdies gilumoje 
maldaukime jiems išlikimo.

Kaip vasariniai paukščiai kas pa
vasarį grįžta į savo žemes ir į savo 
lizdus, taip mes, šventai tikėdami sa
vo Valstybės pavasariu, išmušus Lais
vės Varpo Nepriklausomybės valan
dą, su kiečiausių nusistatymu, apsi
šarvavę mokslais ir patirtimi, grįši
me į Laisvės pavasariais pražydusią 
Lietuvą. Slo greičiausio grįžimo Jums 
ir visiems lietuviams, Lietuvos pilie
čiams trokštame.

NL, FL ir JL Suvažiavimo 
Prezidiumai

tuvos praeities atgarsiai, kaip aukš
čiau minėjau, suvaidino milžnišką 
vaidmenį tautos atgimime, vaidino 
didelį vaidmenį nepriklausomybės 
laikais, nemažesni vaidmenį vaidina 
šiandien pavergtoje tėvynėje. Rytų 
bei Vakarų tremtyje ir išeivijoje ir 
nemenkesnį vaidmenį vaidins atei
tyje. (Todėl po gimtosios kalbos 
jaunimui antroje vietoje turėtų būti 
skiepijamas gyvas reikalas pažinti 
savo tautos praeitį. Ieškodami at
sparos taškų savo kovoje dėl Lietu
vos atkūrimo, kur gi kitur mes jų 
surasime, jei ne savo istorijos pavyz
džiuose?)

Grįžtant prie lietuvių tautos mįs
lės praeityje, reikia pasakyti, kad, 
kaip aukščiau pastebėjau, anų laikų 
Lietuva ypatingų medžiaginių ištek
lių neturėjo. Palyginus su Vakarų, o 
pagaliau ir su Rytų kaimynais, ji 
buvo neturtinga. Joks istorikas ne
tvirtina, kad Lietuva anais laikais 
būtų turėjusi plačiai išsivysčiusią 
prekybą ir pramonę. Vadinasi, būtų 
bergždžias dalykas ieškoti jos didy
bės paslapties medžiaginiuose ištek
liuose. ,

Nebuvo jai palankios plėstis ir 
istorinės aplinkybės. Mes žinome, 
kad Lietuva iš visų pusių buvo ap
supta priešų. Kaip ir visos imperi
jos, Lietuvos imperija buvo sukurta 
kovos lauke.

Lietuvos galybės mįslės rakto rei
kia ieškoti jos dvasios turtuose. Jos 
galybės paslaptis glūdi jos dvasinėje 

priešslavlnę Valančiaus kovą dėl 
blaivybės, žemaičių karštai paremtą 
ir juos plačiai išgarsinusią, tik su
kėlusią lenkų ponų pasipriešinimą ir 
maskolių reikalo užtarimą; dar prieš 
1863 m. sukilimą Petrapilio ministe
rial tarėsi Žemaičių vyskupą Sibiran 
ištremti, o po sukilimo visos žemai
čių blaivybės brolijos maskolių buvo 
uždarytos ir uždraustos. Karčiamos 
vėl atsigavo, pelningos karčiaminln- 
kams ir maskolių valdžiai

Valančiaus laikais nemenkesni už 
kitus žemaičius blaivininkai, viekš
niškiai ir vėliau nedaugiau gėrė už 
savo kaimynus, tad ir karčiamo
mis nedaugiau galėjo pasireikšti negu 
kurie kiti miesteliai. Tiesa, Viekšniai 
turėjo didelių girtuoklių, o tai buvo 
Fermos-Derevnios burliokai su gar
siuoju Petka Kochalskiu priekyje, bei 
kuris tuomet Lietuvos miestelis buvo 
laisvas nuo maskolių, maskolių gir
tuoklių. Ar iš Lietuvon atkeltų, ne
kultūringų burliokų elgesio spręsime 
apie tos ar kitos mūsų*parapijos bei 
valsčiaus žemaičių ar aukštaičių kul
tūrą? Ar neįsidėmėtina čia, jog jei 
kalbėti apie kurio miestelio ypatingai 
smarkų girtavimą, ne Viekšniai, tik 
jų kaimynai Mažeikiai maskolmečiu 
tuo yra sau vardą pagadinę ir ne 
dėl vietos žemaičių, tik dėl (gyven
dintų čia įvairiataučių (rusu, latvių, 
net lenkų) geležinkeliečių ištvirkavi
mo, kurie jautėsi lyg būtų kokion 
„paselenijon“ iš savo gimtinės atva
ryti ir elgėsi „paselentiškai“. Ko be
norėti, jei net Lietuvos nepriklauso
mybės laikais, kai atgijusiai lietu
vių tautai nebereikalinga tarptautinė 
gavo ir iš Mažeikių išsisklaidyti, jos 
pasėtoji piktoji sėkla šio apskrities 
miesto nelengvai buvo išraunama; jei 
kuris viekšniškis norėjo kaip reikiant 
išsigerti, o dar ir pakortuoti, varžėsi 
čia pat, saviškiams stebint tai daryti, 
tik vyko į Mažeikius — toliau nuo 
savo šeimų, klebono ar šiaip Viekš
nių visuomenės akių, tuo savo kai
mynams dar apsunkindami kitatau
čių pagadinto vardo atitaisymą. Tad 
kur gi tos ypatingos; „Tėvynės Bal
so“ informatoriui į akis kritusios 
Viekšnių smulkės? Ar smuklių bus 
išauklėta mano aukščiau parodyta 
Viekšnių visuomenė ir jos istorija, 
jojfe labiau išryškėję vardai, kurių 
vienus kitus tepateikiau, o kiek dar 
galima būtų suminėti?! Ar dabarti
nei Tarybų Lietuvos didžiajai ir ma
lajai vyresnybei, kurioje tiek yra 

didybėje. Ji mokėjo kariauti ir suT 
gebėjo valdyti. Ištižusi, dvasiškai 
nusmukusi tauta imperijos nesukurs, 
ypač turint galvoje jos negausingu
mą. Mūsų prosenoliai buvo narsių ir 
didžių polėkių tauta. Simanas Dau
kantas neklydo idealizuodamas lie
tuvių ir žemaičių būdą. Mūsų prei- 
tis iki Vytauto Didžiojo laikų sklidi
na dinamizmo, veržlumo ir kažin ko
kio nerūpestingo herojizmo. Didžiųjų 
Kunigaikščių Lietuva mokėjo smogti, 
bet mokėjo ir smūgius pakelti. Ji 
sugebėjo atlikti misiją, kurią jai bu
vo pavedęs istorinis likimas. Lietu
vių tauta pasirodė esanti pakanka
mai gyvybinga, gabi ir patvari ilgus 
amžius palaikyti pusiausvyrą tarp 
Rytų ir Vakarų. Būdama nedidelė 
kryžkelio tauta, ji toli nukėlė stra
tegines sienas nuo savo etnografinių 
ribų, tuo sudarydama pakankamai 
saugias politines sąlygas egzistuoti 
pačiam valstybės branduoliui.

Istorija yra tautų mokytoja. Iš 
savo istorijos mes ypatingai galime 
vieno pasimokyti: lietuvių tauta, bū
dama nedidelė tauta, sugebėjo nu
veikti didelius darbus. Tatai mes 
neturime užmiršti, nes, žvelgiant į 
savo ateitį, istorinis likimas iš mūsų 
gali pareikalauti ir, be abejo, parei
kalaus naujų didelių darbų. Šiuo 
atžvilgiu pasitvirtina ir Andrė Gide 
žodžiai, kuriuos užrašiau kaip motto 
šiam rašiniui: „Aš tikiu. mažų tautų 
vertybe, aš tikiu mažų skaitmenų 
vertybe." Nereikia ir tatai pamiršti,
kad lietuvių tautos istorinė misija, 
arba pašaukimas, dar nėra baigtas. 
Mes visi tikime į Lietuvos atsikūri
mą. O jei taip, tai tadą savaime 
suprantama, kad Lietuva vėl turės 
vaidinti tam tikrą vaidmenį kitose 
tautose. (B. d.)

/ Rašo M. Biržiška

girtavimo, Viekšniai daug bus davę 
girtuoklių? Tai kas čia per kalbos 
apie „Viekšnių smukles“!

Na, bet pasilieka dar korespon
dento teigimas, jog (be mūsų čia lik
viduotų „smuklių“) Viekšniai niekuo 
nebuvo pasireiškę. Tai tuščias teigi
mas! Arba jis turi būti taikomas vi
siems miesteliams — parapijoms — 
valsčiams, nes mano išryškintoji 
Viekšnių praeitjs nei kiek nėra tuš
tesnė ar menkesnė už kitų vietovių 
praeitį, ir tuomet korespondento tei
gimo taikymas vien Viekšniams yra 
neprasmingas, arba jei tuo jis nori 
atžymėti jųjų praeities didesnį negu 
kitų menkumą, toks teigimas bus 
neteisingas: lai parodo ir tai įrodo 
korenspondentas kitus kuriuos mie
stelius, parapijas ir valsčius turėjus 
daug turiningesnę praeitį pranašesnę 
visuomenę, davus daugiau šiaip ar 
taip reikšmingų, naudingų Tautos 
darbininkų. Ne kiekviena parapija 
bus davusi Duonelaitį ar Baranauską, 
Basanavičių ar Kudirką, Grinių ar 
Smetoną, nesipūs ir Viekšnių para
pija savo vardais, bet ir kitos para
pijos neprivalo dėl to rausti ar jausti 
likimo čia nuskriaustos, nes ne at
skiru garsiu vardu jųjų reikšmė gali 
būti matuojama, tik kiekvienos jųjų 
bendruomeniškai išgyventos tautinės 
praeities svoriu. O čia Viekšniai ir 
viekšnija, kaip matėme, yra tvarkoje, 
tautinėje istorijoje nemažiau už kitus 
prasmingai pasireikšdama. Taip mes 
suprantame. Tačiau korespondentui, 
matyti, visa to neužtenka: nei sąmo
ningo viekšniškių pasireiškimo kaip 
lietuvių, nei šiokių ar tokių jųjų var
dų, nei jų pasireiškimo moksle, mene, 
literatūroje — tam, kad jis Viekš
niams pripažintų ką reikšminga turė
jus. Matyt, tam jo reikalaunama iš 
jų kokių ypatingų ištaigų, pastatų ar 
ką? Na, tai pamėginsiu ir čia kore
spondentui kai ką priminti, kas gali 
jį (turint geros valios) patenkinti ir 
ką tikrai žino kiekvienas viekšniškis: 
1938 m. Viekšniuose pastatyti pustre
čio aukšto mūro Sveikatos Namai — 
ar jie iš viso yra kas reikšminga ir 
jeigu taip, kuriuose miesteliuose — 
be Viekšnių — jis dar gali nurodyti 
panašių vietos žmonių pastatytų 
sveikatos įstaigų, o jeigu jis daugiau 
tokių miestelių nežino, ar jam neat
rodo, jog — be jo išgalvotų smuklių 
— bent Sveikatos Namai bus Viekš
niams būdingi, naudingi ir reikš
mingi?

(Bus daugiau)

Tremtis, užjūriai ir 
musu spaudos misija

V. Rimvydas
Neseniai mūsų dailininkai tremty 

buvo sukvietę savo suvažiavimą ir jo 
metu sudarė Pasaulinę Liet. Daili
ninkų S-gą. Panašia kryptim eina 
ir agronomai. Reikia manyti, kad ir 
kitos mūsų organizacijos persiorgani
zuos ir savo veiklą pritaikys prie vis 
labiau kintančių tremties sąlygų ir 
artėjančio tremtinių išsibarstymo pa
saulio kontinentuose. Žinoma, pir
moje eilėje čia tenka susirūpinti LTB, 
kaip organizaciniais ryšiais jungian
čiai visus tremtinius. Kiek žinoma, 
ji jau tuo keliu eina — paruoštas Pa
saulinės L.T.B-nės statusas, atitinka
muose organuose jis jau priimtas it 
šiuo metu laukiama tremtinių org-jų 
pasisakymo. Taigi telieka tik laiko 
klausimas ir PLTB virs tikrove. Ta
čiau per ilgas užtęsimas, būtų labai 
nenaudingas, ypač turint galvoj vis 
didėjančias lietuvių kolonijas Kana
doje, JAV, Australijoje ir kitur. Jau 
daug kur šaukiamasi pagalbos švie
timo ir kt. klausimais ir, deja, toji 
pagalba efektyviu mastu dar negali 
būti teikiama. Tad skubėti reikia. 
Reikia pirmoje eilėje susirūpinti 
švietimo reikalais išeivijoje, vadovė
lių aprūpinimu ir Lt. Tiesa, šis tas 
jau daroma, tačiau visa tai lieka vis 
dar svarstymų stadijoje. Čia gi rei
kia darbų, ne žodžių.

Mūsų spaudai išeivijos kultūrinio 
aprūpinimo bare čia tenka vienas 
pirmaeilių uždavinių. Toji spauda 
jau ne nuo šiandien yra atlikusi mil
žinišką vaidmenį lietuvių tremtyje — 
kiek ji reiškė tremtiniui sunkiose va
landose išeivijoje, daug galėtų papa
sakoti buvusiųjų lietuvių emigracijų 
dalyviai. Ji dažnai išeiviui atstodavo 
knygą ir mokyklą ir net organizaciją. 
Ji, pagaliau, dažnai likdavo vienin
telis šaltinis, kurio pagalba jie pa
jėgdavo išsilaikyti tautiškai susipra
tusiais. Vokietijos tremtis dar kartą 
ir neabejotinai didesniu mastu įrodė 
mūsų spaudos galią ir jos veržlumą. 
Nuo 1945 m. rudens, per 1946 m. savo 
didžiausią žydėjimą ligi 1948 m. bir
želio valiutos reformos ir po jos ligi 
šių dienų — tremties spauda pasi
rodė sugebanti atlikti tikrai istorinę 
misiją. Daug toji spauda vargo, susi
laukė nemažai priekaištų, turėjo nu
galėti įvairiausias kliūtis, apeiti vi
sokius trukdymus, prisitaikinti prie 
reformos sudarytų sąlygų — ir, pa
galiau, ji- laimėjo. Laimėjo ne tik 
tremtinių simpatijas, bet svarbiau
sia — pasitikėjimą jos pajėgumu ir 
tikėjimą i jos didžiuosius uždavinius 
dabar ir vėliau išeivijos sąlygose, už
jūriuose.

Spauda, net ir sunkiose sąlygose, 
— eina. Vokietijoje gyveną tremti
niai per savaitę aprūpinami net de
vyniais laikraščiais (skaitant visas 
laidas) ir, be to, per mėnesį gauna 
po keletą žurnalų. Tai be galo svar
bus ir džiugus reiškinys, toli pralen
kiąs senesniųjų emigracijų sąlygas. 
Žinoma, ne paslaptis, kad* dabar ir 
šios sąlygos daug palankesnės — 
tremty daug intelektualinių pajėgų, 
per 100 žurnalistų ir t.t. Bet, iŠ kitos 
pusės, pastarieji tremties metai ar 
begali rasti lygius savo neviltiškumu, 
nykia stovyklų atmosfera, vis labiau 
blogėjančiomis materialinėmis sąly
gomis, pavojais moraliniam atsparu
mui, taigi, visu tuo, kas, atrodo, tu
rėtų prie palūžimo bedugnės nuvesti 
nebe paskirus asmenis, bet ištisas 
tremtinių mases. Ir vis dėlto taip 
nėra. Tremtiniai nepalūžo, nepalūžo 
ir spauda, net priešingai — ji rodo 
ir nemažo pajėgumo žymių. „Kalti“ 
čia spaudos leidėjai — pasišventėliai 
ir retos ištvermės žmonės (tur būt, 
bizniavimu dabar jų niekas jau neį
tars?), „kalti“ žurnalistai, tyliai ir be 
jokio išskaičiavimo rašą savo spau
dai, ne be „kaltės“ ir didžioji skaity
tojų minia, vis labiau įsisąmoninanti, 
kad verčiau savoji spauda, kaip pora 
kino seansų.

(Nukelta i 5 pusi.)

Svetimtaučiai užsisako 
Lietuvių Kalbos Vadovą

Šiomis dienomis Lietuvių Kalbos 
Vadovą užsiprenumeravo lenkas lei
tenantas Jurgis Zychowski ir lietu
viškai knygai išlaikyti tremtyje pa
aukojo 4 DM.

Švietimo ir Kultūros Tarybos 
vardu p. J. Zychowskiul reiškiu šir
dingą padėką. P. Gėučya
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Lietuviai įsikuria Venecueloje
(Pabaiga iš praėjusio Nr.) (negalėtų gyventi prabangiuose rū- 

Apie savo naują laikiną buveinę muose. Tarp jų esama net labai tur- 
■" ' ' tingų, jie valdo begalinius žemės plo

tus, tačiau patys tebegyvena me
džiuose. Toks, mat, jų paprotys... 
Yra toksai Maracay miestas. Kur jis 
dabar yra dar 1938 m. tebebuvo bala, 
kurioj čiabuviai gyveno medžiuose. 
Šiandieną Maracay laikomas vienu 
gražiausiu Venecuelos miestu, turįs 
per 100.000 gyventojų ir jame gyvena 
krašto „grietinėlė“... Venecuelą 
šiandieną yra tokia, kokia prieš pu
sę šimto metų buvo Šiaurinė Ameri
ka. Kas čia užsikabins, gerai gyvens. 
Klimatas pakenčiamas, tik slegiančiai 
veikia čiabuvių vaizdas.

Norintiems važiuoti į Venecuelą, 
patartina išmokti šiokį tokį amatą 
arba turėtį pradinį kapitalą. Be 
amato yra sunkiau, nors turint tvirtą 
valią ir pasiryžimo, na ir laimės, kięk 
pavargus, galima įsikurti. Jeigu kas 
turi draugų ar pažįstamų Venecue- 
loje, kurie galėtų parūpinti darbą ir 
butą, patarčiau važiuoti, o neturin
tiems negaliu pasakyti nei taip, nei 
ne... Galimybių čia labai daug. Po 
trijų savaičių gausim dokumentus, 
galėsim plačiau pasižvalgyti“ — bai
gia savo laišką J. K.

J. K, taip rąšo: ‘
„Mūsų stovyklos vaizdas neblo

gas,nors mums tenka gyventi geleži
nėse „dėžėse“, po 8 žmones vienoj ir 
miegoti dviaukštėse lovose. Mūsų 
stovykloj šiuo metu yra apie 3.000 
žmonių, žodžiu, visas miestelis... 
Maistas geras, iš 3—4 patiekalų, o 
mėsa kai kąm jau ir įkyrėjo, nes jos 
duodama pietums ir vakarienei. Sto
vykla yra apie 450 metrų aukščiau 
jūros lygio. Karštis patalpoj, ryte 
20—22°, vidudieny pavėsy 25—28’, 
vakare 22—24°. Oras kiek per tvan
kus, nes dabar lietaus periodas, daug 
drėgmės ir mums kol kas per šilta. 
Bet čia gyveną mūsiškiai jau ke
lintą mėnesį, sako, kad oras nesąs 
per šiltas. Po trijų dienų ir aš paste-
.bėjau, kad jie sako tiesą ..." ,

Toliau, J. K. aprašo susitikimą su 
senais savo pažįstamais, iš kurių pa
tyrė kai kurių duomenų, kaip lietu
viai kuriasi arba gali įsikurti Ve
necueloje.

„Mūsų stovykloje sutikau vieną 
šiaulietį, kirpėją S. R., kuris čia gy
vena jau antrus metus. Jis puikiai 
jaučiasi ir gerai uždirba. Nuo mūsų 
Stovyklos už 12 km yra grupė lietu
vių ūkininkų, kurie nuomuoja 15.000 
ha žemės, turi 4 traktorius, 2 sunkve
žimius ir vieną kombainą. Jie iš 
krašto valdžios gavę 65.000 bullvarų 
paskolą, jau apdirba apie 400 ha ir 
gerai verčiasi. Vakar pas mus buvo 
atvažiavęs p. B., jis turi nuosavą 
foto-atelje ir krautuvę; neseniai nu
sipirko už 10.700 bullvarų liuksusinę 
„Ocland" firmos automašiną. Čia yra 
ir daugiau gerai įsitaisiusių, bet jie 
kažkodėl vengia savųjų, nesirodo, 
taigi apie juos nieko nežinoma...

Venecueloje yra ne maža gana di
delių miestų. Namai ne tokie, kaip 
mums pasakodavo, tik po vieną 
aukštą Ir t,t. Miestuose yra namų iki 
9 aukštų Ir dar aukštesnių, pavyz
džiui, Caracaš’e. Venecuelos gyveni
me prabanga Sujukūsl su dideliu 
skurdu.' Dar esama čiabuvių, kurie 
tebegyvena medžiuose, bet' tai nereiš
kia, kad jie būtų tokie beturčiai ir

Tremtis, užjūriai ir mūsiį spaudos misija

Iš prancūzų zonos į Venesuelą 
ruošiasi važiuoti ir daugiau mūsų 
tautiečių. Važiuojantiesiems patarti
na namie gerai sustvarkyti savo ba
gažą. Išvykusių J Venecuelą infor
macijomis, drauge su savim į lėktu
vą leidžiama pasiimti iki 25 kg ba
gažo, be to, kiekvienas keleivis laivu 
gali pasiųsti po 100 kg, o šeimos gal
va iki 150 kg bagažo. Važiuoją į 
Venecuelą amatininkai gali paimti 
(pasiųsti laivu) savo darbo įrankius, 
kurie į normalaus bagažo svorį neį
eina. Pavyzdžiui, dantų gydytojas 
gali paimti savo kabineto aparatūrą 
bei įrankius, šaltkalvis — dirbtuvės 
įrengimus, stalius — varstotą su įran
kiais ir t. t. Bagažą, ypač darbo 
įrankius, siunčiant laivu, patartina 
labai geraį įpokuoti, geriausia į me
dines, geležimi apkaustytas dėžes. 
Bagažo įtalpa, tomis pat informaci
jomis, tikrinami paviršutiniškai arba 
ir visai netikrinama.

Prancūzų zonos emigracinė Vene
cuelos stovykla yra Schwarzwalde, 
Tuttlingeno’ mieste. Čia veikia ir 
sveikatos tikrinimo komisija bei at
vyksta Venecuelos konsulas.

Vytautas Kęsgailą

SPORTO PASAULYJE
— Į pasaulio futbolo pirmenybes, 

kurios prasidės jau sekančiais me
tais, o vėliau išaiškintų šešiolika ge
riausių vienuolikių susitiks Brazili
joje 1950 m., jau užsiregistravo -Bel
gija, Šveicarija, Italija, Prancūzija ir 
Švedija. Iš viso buvo įvykdytos tre
jos pasaulio pirmenybės, kurios davė 
šluos meisterius: 1930 m. Urugvajus, 
1934 ir 1938 m. Italija.

— Kenijoje (Afrika) vienas čia
buvis iš Nandi tautelės per pirmą
sias tam krašte.surengtas lengv. at
letikos varžybas ieties metime pa
siekė pažymėtiną pasekmę — 71,40 
m, tai yra pusantro metro toliau, 
kaip per Olimp. Žaid. Londone. Be 
to, pažymėtina, kad ietis buvo dvi
gubai sunkesnė, kaip normali.

— Švedų futbolininkai, kurie pas 
save jau baigė pirmenybių rudens 
ratą, užleisdami vietą ledo rituliui 
ir populiariajam bandy, ruošiasi il
goms kelionėms. Meisteris Norr- 
kOping IFK, po gastrolių Portugali
joje bei Ispanijoje, 1949 m. žada 
aplankyti JAV. Stockholmo AIK 
ruošia savo lagaminus ne trumpes
niam žygiui į Graikiją, Turkiją ir 
net Eigiptą.

— Pirmaujantis Anglijos I lygos 
futbolo klubas Derby County pirma
sis padarė reikšmingą žingsnį, pa
lengvindamas profesionalų futboli
ninkų socialinę problemą. Klubo va
dovybė nutarė leisti savo žaidėjams

Įvairios žinios;
• Kominformo žurnalas priekaiš
tauja prancūzų armijai, nes ji „nu
stojusi būti nepriklausoma armija ir 
dabar tarnaujanti amerikiečių reak
cijai". Prancūzijos kariuomenė paki
lusi iki 800.000 vyrų, bet aviacija 
esanti likviduota. Šioji armija ruo
šiama panaudoti būsimam kare prieš 
Rusiją. Vedamajame sakoma, kad 
dabar svarbiausias kariuomenės už
davinys esanti kova su buržuaziniu 
nacionalizmu. (UP)
• Indijos konstitucinis susirinki- 
mas panaikino visus titulus, tepatik
damas tik akademinius ir karinius. 
Taip pat uždrausta priimti titulas ir 
iš užsienio valstybių. (AP)
• JAV valstybės, departamentas pa
reiškė, kad Švedija esanti paprašyta

(Atkelta iš 4 psl)
Galima džiaugtis savo spauda, ta

čiau nusikalstume, jei užmerktume 
akis į artimosios ateities uždavinius. 
Tremtiniai vis gausesniais kiekiais 
vyks į užjūrius ir gal pvz. jau kitais 
metais, jų skaičiui sumažėjus, teks 
likviduotis ir mūsų spaudai. Kas to
liau? Nejaugi leisime žūti ir lietu
viškajai spaudai? Nejaugi tremtiniai 
pasauly turės atsisakyti spaudos mi
sijos, gi mūsų žurnalistai turės atsi
žadėti savo kilnios profesijos?

Žinoma, gyvenimas eina savo ke
liu. Kas turi įvykti — įvyks. Dau
guma tremtinių paliks Vokietijos že
mę. Žurnalistai vyks dirbti į JAV 
įmones, Australijoje doros švendres 
ar Kanadoje ties geležinkelius. Šios 
rūškanos perspektyvos vis dėlto ne
gali visiškai nustelbti tremtinių noro 
ir pasiryžimo toliau puoselėti savąją 
kultūrą ir toliau ugdyti spaudą.

Kas darytina? Tai platesnės 
apimties klausimai ir juos turės at
sakyti tiek mūsų skaitytojai — spau
dos mėgėjai, tiek pačių žurnalistų 
sambūris. Iš savo puses norėčiau čia 
iškelti 'kelias mintis, būtent:

a. Šiuo metu visa mūsų spauda 
turėtų kuo plačiau apjungti mūsų 
tautiečius, pirmoje eilėje Kanadoje, 
Australijoje, P. Amerikoje (ypač Ko
lumbija, Venecuelą). Visur tektų tu
rėti veiklius atstovus, sugebančius 
kaip teikiant platinti spaudą.

b. Jau dabar reikėtų svarstyti, 
kur įkurti Pasaulinį Lietuvių Spau
dos, Centrą ar leidyklą (pavadinimas 
čia nesvarbu). Toks centras (pvz. Ka
nadoje) turėtų leisti vieną pajėgų ir 
stiprų savo turiniu pasaulio lietuvių 
laikraštį, pasiekiantį visus penkis 
kontinentus, jame bendradarbiaujant 
visiems pajėgiesiems lietuvių Žurna
listams. Nuo minties leisti kiekvie
nai srovei savo laikraštį reikėtų, pa
galiau, atsisakyti — to reikalauja vi
so pasaulio lietuvių išlikimas. Sis 
centras galėtų, esant sąlygoms, tapti 
ir knygų, ypač vadovėlių, leidykla. 
Finansinė klausimo pusė gali būti 
įvairiai sprendžiama, bet ir dabar 
esama jau žinių, leidžiančių teigia
mai žiūrėti į tokio centro įkūrimą 
(Kanadoje akcijų vajus „N. Lietuvai“ 
leisti savoje spaustuvėje).

c. Jau dabar reikėtų į užjūrius 
nnvvkusiems žurnalistams burtis J

savo sąjungas ir aktyviai įsijungti į 
vietinę lietuvių spaudą. Tai liečia 
ypač JAV ir Kanadą.

d. L.Ž.S-gai Vokietijoje pats me
tas persiorganizuoti t Pasaulinę L.Ž. 
S-gą — numatyti jos veiklą ir nusta
tyti jai gaires tiek Čia, tiek užjū
riuose.

Mūsų spaudos žmonėms dailinin
kai — čia geriausias pavyzdys. Sun
kus metas suvažiuoti daugumai S- 
gos narių, kaip tat buvo per per
nykštį antrąjį suvažiavimą Schwein- 
furte (tuomet iš 105 S-gos narių da
lyvavo 75), tačiau bent trečdalis na
rių, pasiėmęs likusiųjų įgaliojimus, 
galėtų susirinkti Hanau ar Schw. 
Gmūnde. Ne mūsų uždavinys raginti 
S-gos centro valdybą šaukti suva
žiavimą. Ji, esame tikri, nujaučia to
kio suvažiavimo svarbą, suvažiavi
mo, kurio uždavinys būtų iš pagrin
dų mūsų spaudai prisiderinti prie 
naujų tremties sąlygų ir iš jų išplau
kiančios istorinės spaudos misijos.

priimti 84 estų pabėgėlius iš Sovietų 
rojaus, kurie laiveliu iš Švedijos per
plaukę Atlantą. Amerikiečiai derasi 
su Švedija. (AP)
e Danijos ■ policija susekė, kad Da
niją užplūdo netikri amerikiniai do
leriai kuponais po 50 dolerių. Esą, 
jų paskleista šimtai tūkstančių.. Su
sekta, kad atvažiuoja su padirbtais 
pasais agentai, Išplatina pinigus ir 
vyksta į kitą kraštą, bet jau su ki
tais pasais ir kitomis pavardėmis. 
Prasidėjo tokių „specų“ medžioklė 
Skandinavijoje ir yakarų Europoje. 
• Žymus britų filosofas Bėrtrand 
Russel nusiskundė laiške laikraščiui 
„The Times“, kad daugelis laikraščių 
neteisingai supratę jo pareiškimą. Jis 
taip parašė: „Aš nereikalavau,-.kaip, 
buvo pranešta, greito karo su Rusija. 
Aš nurodžiau, * kad. demokratiniai 
kraštai turi pasiruošti panaudoti jė
gą, jei bus reikalinga, ir kad jos pa
ruošimas turi būti aiškus Rusijai* 
Jai turėtų būti aišku, kad komunis
tai, kaip ir naciai, gali būti sulaikyti 
nuo dominavimo Europoje ir Azijoje, 
tik apsisprendus ir sujungus pasi
priešinimą visomis mūsų turimomis

dolerius, Laivas būtų

priemonėmis, neišskiriant ir karinių, 
jei Rusija atsisakytų nuo visų kom
promisų.“ (UP)

Viena Amerikoje laivininkystės, 
bendrovė sutiko pastatyti laivą, už 
67.350.000
46,000 tpnų keleiviams, vežti. Nor
maliu metu jis paimtų 2.000 keleivių, 
o karę metu — 12.000 karių, šis lai
vas Amerikoje būtų didžiausias.. Da
bar ten yra 27.000 tonų laivas di
džiausias, kai britai turi 80.000 t. ke
leivinį laivą. (AP)
• Naujoje' Prancūzijos gaminamoje 
f Urnoje • — The Roosevelt Story — 
orkestro dirigentu bus 9 metų ber
niukas — Roberto Bonzi.
• Raudonojo Kryžiaus lyga yra nu
rodžiusi •J.Tautų specialiai komisijai 
Balkanų reikalams, kad 23.696 graikų 
vaikų yra rytų Europos kraštuose. 
Pagal Raud. Kryžiaus pranešimą, Ju
goslavijoj yra 10.000, Albanijoje — 
2.000, Bulgarijoje — 2.660, Rumuni
joje — 3.801, Čekoslovakijoje — 2.235 
ir Vengrijoje — 3.000. Daroma žygių 
per J.Tautas, kad tie vaikai būtų gra
žinti jų tėvams ar globėjams prašant.

turėti šalutinę specialybę, kuri, pa
baigus futbolo karjerą, leistų leng
viau pereiti į kitą profesiją.

— Naujasis pasaulio bokso mels? 
teris vidutiniam svoryje prancūzas- 
Marcei Cerdan vėl atvyko į New 
Yorką. Gruodžio mėn. Clevelande ir 
kituose JAV miestuose turės paro
domąsias rungtynes. Meisterio me- 
nadžeris pareiškė, kad Cerdan atei
nančių metų birželio mėn. gins savo 
titulą. Į klausimą, ar žada jis susi
tikti su eksmeisteriu Tony Žale 
(JAV), Cerdan atsakė, kad jis kovo
jęs prieš kiekvieną boksininką, kurį 
jam išrinkdavo jo menadžeris.

— Vokiečių FC Saarbrūčken fut
bolo vienuolikė, Saaro kraštą prijun
gus prie Prancūzijos, dalyvauja be 
konkurencijos II lygos pirmenybėse. 
Po paskutinių rungtynių, kuriose su
kirto Le Mans net 8:0, pirmauja su 
25 tšk. ir puikiu įvarčiu, santykiu 
63:20 prieš Rouen Ir Lens po 21 tšk.

— Suomijos futbolo rinktinė pla
nuoja žiemos metu didelę kelionę per 
Vid. Europą. Ji nori sužaisti tarp
valstybines rungtynes su Austrija, 
Šveicarija, Lenkija ir Vengrija.

— JAV gyvenantieji suomiai nu
tarė padėti finansuoti jų tėvynės 
sostinėje Helsinkyje 1952 m. įvyk
stančius Olimp. Žaidimus. Žinodami 
savo tautiečių „silpnybę“, jie pa- 
.aukojo sostinei 12.000 kg. kavos. 
Suomiai pasižymi, kaip aistringi ka
vos vartotojai ir apskaičiuojama, kad 
bus gauta 13 milijonų suomių mar
kių, kurios bus įneštos į Olimp. žai
dimų rengimo fondą.

— Anglijos H lygos Chesterfield 
futbolo vienuolikės vartininkas 
Middleton neseniai atšventė savo 
500-slas rungtynes, kur 225 rungt iš 
eilės saugojo savo komandos šven
tovę.

— JAV profesionalų tenisininkų 
sąjunga paskelbė geriausių Šių metų 
profesionalų žaidėjų sąrašą,, kuriame 
pirmuoju eina praėjusių metų Wim- 
bledono taurės laimėtojas Jack.Kra
mer. Po jo seką Bobby Riggs ir Do
nald Budge. Šiame sąraše figūruoją 
tik amerikiečiaj tenisininkat. s

— Geriausių Austrai!jpš futbolo 
įvarčių kirtėju praėjusiame i šėtone 
buvo Frank ‘ Pearson;': kūrisspėit V34 
pirmenybių rungtynes pasiekė u 82 
įvarčius. '■ • ■ . ■ .

— Danijos lauko ritulio, sąjunga 
įvedė taip vadinamą „keliaujančią 
taurę“, kuri teks komandai, kuriprai 
Įąimės. finalinėse rungtynėse. Taurė 
galutinai atįteks tai komandai, kuri 
pralaimės finalinėse rungtynėse tris 
kartus. ': " - *'

'-t- Praeitų mėtų futbolo sezone 
Angiijos: futbolo meisteris Arsenai 
per 21 rungtynes savo aikštėje su
rinko 156.861 sv. sterl. Atskaičiavus 
visas išlaidas, jų tarpe žaidėjų pir
kimus bei jų . algas, liko dar graži 
sumelė gryno pelno — per 93.000 sv. 
sterl., kuri įplaukė ir į taip jau tur
tingo klūbo kasą. . km.

■ ' ■ < ‘i i.f'-' ■ . ‘ . " .
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AUKOS VATIKANO GALINGAI 
RADIJO STOČIAI

Vatikano komisija, kuri ruošia 
1950 šventuosius metus minėti, krei
piasi į viso pasaulio katalikus, kad 
jie padarytų Popiežiui Pijui XII ga
lingą radijo stotį, nes senoji, prieš 
17 metų įrengta, negali aptarnauti 
viso pasaulio katalikų, ji nepajėgi 
toli perduoti žinių. Dabar per Vati
kano radiją kalbama šiomis kalbo
mis: lietuvių lenkų, čekų, slovakų ir 
jugoslavų, nes šių visų kalbų kraštai 
yra už geležinės uždangos ir Sovietų 
kontroliuojami. Kitomis kalbomis 
taip pat kalbama.

Naujai radijo stočiai įrengti rei
kėtų keletos milijonų dolerių. (HTB)

Visiems suinteresuotiems prane
šama, kad greitai iš spaudos išeina

■ MUSŲ KALENDORIUS 1949 me-
• tams. Jo turinys pritaikintas beišsi-
• skaidantiems lietuviams: plati infor-
• macija apie tuos pasaulio kraštus, į 
, kuriuos emigruojame, įvairiuose

kraštuose veikiančių lietuviškų vi- 
[ suomeninių ir šalpos organizacijų, 

veikiančių Lietuvos Atstovybių ir 
Konsulatų, išeinančių lietuviškų 

' laikraščių adresai ir kt. Kas nori vi-
• sada prie savęs turėti reikalingiau-
• šią informacinį šaltinį, prašomas pas-
■ kubėti jį užsisakyti. Atsiuntęs iš kal

no 2,- DM, MUSŲ KALENDORIŲ 
gaus ir tuo atveju, jei juo kaina būtų 
ir iii1pęup

1949 metų MUSŲ KALENDORIUS 
pasieks visus tuos kraštus, kur tik 
yra lietuvių, todėl pravartu jame pa
siskelbti visoms tremtyje esančioms 

, Knygų Leidykloms, meninių išdirbi
nių įmonėms ir tremtyje esančioms 
organizacijoms bei įstaigoms, ku
rioms svarbu užmegzti ryšius su pa
saulyje gyvenančiais lietuviais. Kiek
viena tremtyje veikianti lietuviška 
firma ar įstaiga, šiame MŪSŲ KA
LENDORIUJE pasiskelbusi, save 
įamžins ir tremties istorijai paliks 
neišdildomas žymes, jog ji čia eg
zistavo. Tad niekas nepraleiskite 
progos šia suteikiama galimybe pa
sinaudoti.

Pranešimams ir skelbimams, tel- 
pantiems MŪSŲ KALENDORIUJE, 
nustatomas toks tarifas: ligi ketvir
tadalio puslapio — 25,- DM, užiman- 
tiems pusę puslapio — 50,- DM, visas

puslapis,- .— dvigubai. Paskutinis 
teksto ir mokesčio atsiuntimo termi
nas — š. m. gruodžio 15 d. Visi kuo 
skubiausiai trumpus pranešimo ar 
skelbimo tekstus su dydžio pageida
vimu ir atitinkamu mokesčiu siunčia 
„Mūsų Kelio“ adresu.

MUSŲ KELIAS

........ .. ■'!' 1 ' ■!..

žinia iš Kauno; Kapeliušninkaš Ber
ta, pask. žinia iš Kauno; Kiompus 
Mozė, g. 1905 m. Kybartuose, pask. 
žinia iš Kauno; Lurje Baila, g. 1923 
m. Lietuvoje, pask. žinia iš Mažeikių.

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
99. Gožanskis Juozas, Simono s., 

g. 1892 m., pask. žinia iš Kauno; 
Graveris Petras, g. 1915. 4. 5 Taura
gėje; Grinberg Sara, g. 1905 m. Vil
niuje, pask. žinia iš Stutthof; Grince- 
vičius Mečislovas, pask. žinia iš Po- 
man; Grodzinski Izrael, 27 mt., pask. 
žinia iš Buchenwald; Grodzinski įeik, 
17 mt., pask. žinia iš Buchenwald; 
Grodzinski Rivka, 22 mt., pask. žinia 
iš Buchenwald; Gudaitis Elena, 27 
mt., pask. žinia iš Pomeranijos; Gu
daitis Ema-Emilija, 58 mt., g. Vir
balyje, pask. žinia iš Gummen, Po
meranijoje; Gudaitis Herbertas, 26 
mt., pask. žinia iš Berlyno; Gudaitis 
Olga, 36 mt., pask. žinia iš Gummen, 
Pomeranijoje; Gurvič Luiza, g. 1928 
m. Kaune, pask. žinia iš Kauno; In- 
tenberg Eduardas, 65 mt., pask. žinia 
iš Litzmannstadt; Jansonas Alma, 
pask. žinia iš Kesiai (?); Jansonas 
Siegfried, g. 1907 m., pask. žinia iš 
Kesiai (?); Jansonas Kristijonas, g. 
1880 m. Kesiuose (?); Kan ar Kanas 
Chaim, g. 1930-31 m. Lietuvoje, pask. |

ROŽANSKAS Rustulis ieško P, 
Bendoraičio Juozo, buv. Naujosios 
Vilnios „Maisto“ fabriko direkto-. 
riaus. Jis pats arba žiną apie jį pra
šomi rašyti šiuo adresu: R. Rožan- 
skas, Union Mills Hostel, Valley Rd., 
Pudsey — Leeds.

CEIKONAS Gasperas, . gyvenęs 
Dieburg — Muna stovyklose, prašo
mas atsiliepti pats arba jo, likimą ži
nantieji. Ieško jo giminės USA. Pra-, 
nešti šiuo adresu: Stasys Neniškis, 
(16) Hanau a. Main, Lamboystr. 84„ 
BĮ. 10-1.. < . (2>

Padėka
Mes, Jūr. Mok. Flensburge lietu

viško skyriaus mokiniai, nuoširdžiai 
dėkojame Liet. Raud. Kryžiaus Flens- 
burgo skyriaus valdybai ir nariams 
už suteiktą mums piniginę pašalpą.

J. Mok Flensburge liet, 
skyr. mokiniai

LTB Eriangeno Lietuvių stovyklos 
susipratęs tautietis Ponas Teofilius' 
ŽILINSKAS 1948 metais Kūčių Sta
lui paruošti, neturtingiems lietu
viams paaukojo DM 100,-. Už šią 
auką Ponui T. ŽILINSKUI nuošir
džiai dėkojame. *

LTB Eriangeno Apylinkės 
Tautybių Komitetas

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. o Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000. » <1
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Išeina trečiadieniais ir šeštadieni: s 
.... ....... * o
Diilingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Amerikos Lietuvių Tarybos
suvažiavimas

Lapkričio 21—22 d. New Yorke 
’Vyko Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas. Sis suvažiavimas nuo 
ankstyvesniųjų skyrėsi tuo, kad jame 
jau dalyvavo ir ALM-LVS srovės 
atstovai. Tai senas visų patriotiškai 

k nusiteikusių lietuvių pageidavimo 
įsikūnijimas. Ir tegul įvykusioji 
Vienybė pateisins mūsų senus lūkes
čius gražiausiais darbais.

Tarybos suvažiavimo metu Lietu
vos Generalinis Konsulas J. Budrys 
savo ir ministerio P. Zadeikio vardu 
įvykusią vienybę pasveikino ir pa
linkėjo glaudžiausio darbo. Patį su
važiavimą vedė Tarybos pirmininkas 
L. Simutis, kuris, taip pat susijaudi
nęs pasveikino įvykusį susitarimą ir 
palinkėjo, kad ateity darbas eitų be 
jokių šešėlių.

Tarybos suvažiavime buvo aptarti 
artimiausi Lietuvos laisvinimo dar
bai, panagrinėti veiklos galimumai. 
Tarybos suvažiavimo metu pranešta, 
kad 1949 metų pradžioje į JAV trum
pam laikui atvyks VLIKo delegacija
— pirm. M. Krupavičius ir VT atsto
vas V. Sidzikauskas. Tuo pačiu laiku 
ALT pradės savo piniginį vajų. Va
jus tęsis tris-keturis mėnesius.

ALT numačiusi 1949 metų rudenį 
šaukti visų Amerikos lietuvių kon
gresą. Tas kongresas, be abejojimo, 
Išjudintų Amerikos lietuvius dar 
energingesnlam darbui.
J1, Suvažiavimas išrinko ALT vyk- 
idomąjį komitetą, kurį dabar sudaro: 
jį Simutis (katalikų) — pirmininkas, 
Antanas Oils (tautininkų) — Vice
pirmininkas, P. Grigaitis (socialistų)
— sekretorius, M. Vaidyla (sandarie- 
čių) — iždininkas.
ARTIMIAUSIU LAIKU LAUKIAMA 

ATKELIAUJANT J. VALAIČIO
Iš JAV mums praneša, kad arti

miausiu laiku į Europą iškeliauja 
Jonas Valaitis, žinomas visuomeni
ninkas ir daugiametis BALF centri
nės įstaigos pareigūnas. Apie jo at
vykimą „Dirva“ Nr. 46 rašo: „BALFo 
valdyba drauge su naujuoju Imigra
cijos kolriltetu jau pritarė dviejų at
stovų'siuntimui. Tais atstovais nu- 
ma(^fi’“’lohšiš ’ ’Valaitis, ligšiolinis 
ĖALF ifnigracijos ir kitų skyrių ve
dėjas, ir Alena Devenienė. Praneša
ma,‘kad Jonas Valaitis netrukus jau 
lėlšls 7J kelionę, kai tik bus atlikti 
paskutinieji formalumai. Kada ke
liaus A. Devenienė; tuo tarpu dar 
*ouatirta.“ ■' ' '

Jugoslavija pagerbė Britanija ir Amerika

Italijai gresia pilietinis karas

ir mums įmanomomis 
kovojame ir kovosime 
laisvės tol, kol Lietuva 
atkurs savo nepriklau-

parti- 
daly- 

didelę 
Savo

— JAV gaminasi naujus bombo
nešius, kurie lekia po 600 mylių j va
landą ir skrenda daugiau negu 8.000 
mylių be nutūpimo. Jie neša daugiau 
negu 10 t. bombų krovini, (R)

i
■v?

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungos 
J atsišaukimas į visus lietuvius

■ žinei skaitėme. Jūsų vargas ir sunki 
l kova mums žinomi.
> Lietuvos laisyės kovų dalyviai, 

vargstą tremtyje, toli nuo mielosios 
tėvynės, 1938 m. lapkričio 23 d. savo 
suvažiavime, lenkia galvas prieš Jus, 
kurie žūtbūt kovojate dėl Lietuvos 
laisvės, ir pasižada niekuomet nepa
miršti savo tėvynės, visas savo jėgas 
skirti jos laisvės kovai ir kai tik bus 
galima, grįžti į ją laisvą.

Žiauraus likimo išblokšti iš savo 
tėvynės, mes betgi nesitraukiame iš 
kovos dėl Lietuvos laisvės. Mes viso
mis jėgomis 
priemonėmis 
dėl Lietuvos 
bus laisva ir 
somą valstybę.

Mūsų priešai jus niekina, mes Ju
mis didžiuojamės. Jūs mums karžy
giai. Nežinomojo Kareivio Kapo įra
šas: „Redde quod debes“ — „Ati
duok, ką privalai“ liks visuomet gy
vas mūsų širdyse. Mes pasižadame 
Jums, kad visur ir visuomet, kur li
kimas mus nublokštų, visas savo jė
gas skirsime kenčiančios Tėvynės ir 
Jūsų, broliai, sesės, išlaisvinimui.

LIETUVOS LAISVES KOVŲ 
DALYVIŲ SĄJUNGA

' Nėra jėgos,- galinčios visiškai pa
vergti tuos, kurie yra pasiryžę laisvi 
būti. Kovoją dėl idėjos ir įsitikinę 
jos teisingumu visada laimi.

Šiandien Lietuva pavergta, bet 
nenugalėta. Laisvė, teisė ir žmoniš
kumas išniekinti. Dėl jų vėl mes ko
vojame.

Tikėdami, kad tiesingumas ir lai
svė pagaliau laimės žygį. Mūsų kova 
dėl savo tautos laisvės padės grei
čiau Lietuvai prisikelti laisvam gy
venimui. Kova dėl laisvės mes 
įprasminame savo tremtį ir spren
džiame mums likimo skirtą uždavinį. 
Savo krašto ateitį, laisve vainikuotą, 
turime lemti mes patys.

Per aukas ir pasišventimą laisvę 
laimėjom ir tik tuo būdu vėl ją at
gausint. Mūsų laimėjimas tikras, jei 
juo tikėsime, dirbsime ir aukosimės.

Lietuvos Laisvės Kovų Dalyviai, 
ausibūrę į vieną sąjungą, primena sa
vo tautiečiams, kad Lietuvos laisvę 
tegalime atgauti vieninga kova ir pa
sišventimu.

Visi lietuviai, kur jie begyventų, 
turi vaduotis šūkiu: Tau, Kenčian
čioj! Lietuva, skiriu visas savo jė
gas!“ -y

LIETUVOS LAISVES KOVŲ 
DALYVIŲ SĄJUNGOS ŽODIS 
TEVYNfiJE KOVOJANTIEMS

LIETUVIAMS
Mieli broliai, sesės, lietuviai! Jū- 

M| krauju rašytą laišką pasaulio są-

SPALIŲ MEN. BALF SURINKO 
4.501 DOLERĮ

Kaip BALF vadovybė praneša 
per spalių mėnesį BALF gavo 4,501 
dolerį aukų. Atsimenant, kad BALF. 
šiais metais yra numatęs surinkti net 
5 milijonus dolerių aukų, tai ta suma 
neproporcingai maža padarytiems 
užplanavimams. Bet minėtųjų pus
penkto tūkstančių aukotojų tarpe yra 
ir duosnių aukų. Štai „šimtininkai“, 
kurie paaukojo po 100 ir daugiau do
lerių. Tai -r- kun. J. šaulinskas iš 
Chicagos, kuris paaukojo net 400 do
lerių, kun. A. C. Marcinkus iš Chica
gos, Franck A. Palakavich iš Cam
bridge, kun. J. Bakšys iš Rochester, 
St. Balzekas iš Chicago, Stanley Ka
mensky iš Chicago. Visi jie paukojo 
po 100 dolerių. Reikėtų tik palinkėti, 
kad jų pavyzdžiu pasektų ir kiti JAV 
lietuviai.

IRO pranešimas įkurdinimo reikalu

VĖL NAUJAS „AMERIKOS" 
SAVAITRAŠČIO redaktorius

Katalikiškos pakraipos Amerikos 
lietuvių savaitraštis „Amerika“ vėl 
pakeitė savo redaktorių. Buvęs re
daktorius Dr. Henrikas Lukoševičius 
gavo mokytojo vietą Stony Brook. Gi 
„Ameriką" ėmėsi redaguoti neseniai 
iš Vokietijos nuvykęs Dr. A. Šerk
šnas. Kaip žinoma, šiame laikraštyje 
šiais metais jau trečias redaktorius.

Į CONNECTICUT SENATĄ 
IŠRINKTAS LIETUVIS

Amerikos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad į Connecticut senatą demo
kratų sąrašuose išrinktas lietuvis 
adv. Pranas Mančiūnas, nuolat gy
venąs Harforde. Naujasis Connecti
cut senatorius yra jauno amžiaus, 
apsukrus veikėjas. Tai dar vienas 
lietuvis, pasiekęs garbingą vietą.

- ’ B. Vargas

Emigracija į Ameriką
(Pradžlą 1 pusi.)

Iš instrukcijų matyti, kad yra tri
jų rūšių garantijos, būtent:

1) Individualios vardinės, išduotos 
paskirų individų Amerikoje paski
riems kandidatatns Vokietijoje;

2) Voluntary Agency garantijos 
(vardinės ar nevardinės), išduotos 
J.A.Valstybėse pripažintų agentūrų;

3) Viešųjų ar privačių .agentūrų 
garantijos, išduotos federalinių, vals
tijų ar vietos įstaigų bei privačių 
įmonių. Jos gali būti vardinės ar ne
vardinės. Šios garantijos tūri, būti 
pasiųstos į Washingtoną 25, DP. 
USA, DP Commišion, ir negali būti 
pasiųstos tiesiog kandidatams.

Iš šių nurodymų nematyti, kad ga
rantijos būtinai turi eiti per pagal
bines organizacijas (BALFą ar NC
WC). - ". ; r-'

Pirmumai tie patys, kaip ir ankš
čiau buvome nurodę, būtent: kurie 
per paskutinį karą kariavo su JAV 
priešais ir kurie 1948 m. sausio I ’d? 
gyveno stovyklose.' “

Be to trys pirmumai numatyti: 
1) žemės ūkio darbininkams, 2) sta
tybininkams ir 3) JAV piliečių gi
minėms. ' ' ; ' ■ ’ >

AFIDEVITŲ REIKALINGUMAS
Visi anksčiau išduoti paskirų as

menų ar organizacijų afidevitai da
bar laikomi negaliojančiais. Naujos 
garantijos turi būtinai eiti per DP 
komisiją Washingtone 25. Žios ga
rantijos padaromos ant specialių for
mų, gaunamų paprašius iš Washing- 
tono komisijos.
'n Iš šio nurodymo aiškėtų, kad nauji 
afidevitai yragąlimi, bet reikia spe
cialiai prašyti DP komisiją Washing
tone,-" kad;.'atsiųstų davėjui naujos 
formos ^lankus.
pSĄRĄgAI,. IS WASHINGTON!)

■Pagrindiniai garantijų sąrašai Vo
kietijoje gaunami DP komisijos tvar
kytojo; kuriO’vyr. būstinė yra Frank
furte, ’ o iš ten jau persiunčiami į 
IRO Įkurdinimo centrus.

IRO registruoja asmenis, kurie 
jau yra aname'pagrindiniame komi
sijos Sąraše1 įtraukti. Registracijos 
atliktos kai kurių „Voluntary“ agen
tūrų nėra Oficialios-. Visos garantijos 
iš agentūrų turi pereiti per DP Ko
misiją Washingtone. Asmenys, gy
veną Vokietijoje, negali paduoti jokių 
prašymų DP komisijai Vokietijoje.

DOKUMENTAI IR JŲ PASIRtL
‘ TINIMAS

Instrukcijos nurodo, kad pabaltie- 
čiai gimimo metrikų vietoje gali nau
doti savo senus pasus, senus mokyklų 
pažymėjimus, krikštynų metrikas, 
mokesčių kvitus, kariškus dokumen
tus arba kiekvieną seną, bet oficialų 
dokumentą, išduotą dar prieš 1945 
metus. Centrinio žydų išlaisvinimo 
komiteto išduoti pažymėjimai ne
priimami.

Sutuoktuvių metrikas vedę turi 
turėti. Jeigu jie jų neturi, rašo in
strukcijoje, tai privalo kreiptis į vo
kiečių metrikacijos įstaigas (Standes- 
amt) ir ten iš naujo susituokti. Su
tuoktuvių metrikų vietoje tikru do
kumentu gali būti pripažinti latviški 
ar estiški. pasai, kuriuose nurodyta 
šeimos būklė. (Čia reikia pažymėti, 
kad instrukcija mini tik latvių ir estų 
pasus, apie lietuvių neužsimindama. 
Tačiau reikia manyti, kad tuo pačiu 
galios ir Lietuvos vidaus pasai, jeigu 
juose bus atžymėtas sutuoktuvių 
faktas.)

Dokumentų padirbinėjimas labai 
griežtai baudžiamas. Kas bus sugau
tas padirbinėjus, tas į JAV nebenu
važiuos.

SPECIALISTŲ ĮKURDINIMAS
Iš Zenevosateina žinios, kad IRO 

komitetas, kuris rūpinasi specialistų 
įkurdinimu, yra sudaręs specialius 
patariamuosius komitetus svarbiau
siuose tremtinius priimančiuose kraš
tuose Vakarų Europoje, Pietų Ame
rikoje, JAV ir britų karalijoje. Šių 
komitetų tikslas esąs padėti profe
sionalams ir intelektualams įsikurti, 
skelbiant viešai apie specialistų ta
lentus. Tikimasi, kad šiuo keliu 
samdytojai kreipsis į IRO ieškoda- 
miesi reikalingų specialistų.

Aiškinamas išsiskyrusių šeinių emigracijas 
klausimas

Kaip jau buvo skelbta, NCWC va- 
doybė Vokietijoje buvo sutikusi su 
BALFo įstaigos pažiūra į karo įvy
kių ar išsiskyrusių šeimų emigraciją 
ir pažadėjusi išleisti savo skyriams 
aplinkraštį, kad visur būtų šis rei
kalas vienodai traktuojamas. Kadan
gi atskirų NCWC skyrių pažiūros tuo 
reikalu ir toliau liko skirtingos, tai 
neseniai šis klausimas vėl iš naujo 
buvo iškeltas NCWC vadovybei Vo
kietijoje. Paaiškėjo, kad ši vadovy
bė, klausimą apsvarsčiusi, nutarė tuo 
reikalu pirmiausiai išsiaiškinti su sa
vo centru New Yorke. Todėl BALFo 
Įstaiga Europoje taip pat yra perda
vusi šį reikalą savo Centrui Ameri
koje, kad jį išsiaiškinti ir sureguliuo
tų su NCWC vyriausiąja vadovybe. 
Tikimasi, kad šis klausimas netrukus 
paaiškės ir tai bus painformuota per 
spaudą.

Lygiagrečiai aiškinamas ir reika
laujamų kunigų atestacijų klausimas. 
Kol BALFui tenka gaunamas darbo 
ir buto garantijos perduoti į DP ko
misiją Vašingtone per NCWC, tol šis 
klausimas yra aktualus ir negali 
būti traktuojamas grynai tik tuo po
žiūriu, kurį turi NCWC ir kuris yra 
tai organizacizai visai suprantamas. 
Tiesa, NCWC vadovybės Vokietijoje 
buvo pakartotinai, užtikrinta, kad

Specialus IRO sekretoriato sky- Į 
rius visad skelbia patyrusių talentų | 
naudą, kurie žūsta DP stovyklose to
dėl, kad vyriausybės, spaudžiamos 
profesinių grupių namie, atsisako pa
imti tokių specialistų, bijodami kon
kurencijos ir jų gyvenamo Standarto 
numušimo.

Į Čilę. Čilės misija anksčiau neat- 
vyksianti kaip po Naujųjų Metų. Šiuo 
metu arejbse esą renkamos žinios, 
kas norėtų emigruoti į Čilę. Kai visi 
duomenys iš arėjų bus surinkti, tada 
IRO persiųs informacijas Čilės vy
riausybei, kuri jau nustatys, kada jų 
misija atvyks pasirinkti reikalingų 
asmenų. , <

Į Veneeuelą. Venecuelos misija 
esanti spaudžiama savo vyriausybės, 
kad ji 70 •/» parinktų tikrtį žemės 
ūkio darbininkų, kurie turi žemės 
ūkio patyrimo. Kitų specialybių taip 
pat reikalaujama. Profesionalų-in- 
telektualų nenorima. Turi būti rū- 
.pestingai parinkta, kad nebūtų at
metimų.

Paskutiniu metu pasakyta Jugo
slavijos politbluro nario p. Moshe Pi- 
jade, Jugoslavijos komunistų 
jos „dvasios“ vadovo, kalba, 
vaujant maršalui Tito, sukėlė 
sensaciją vakariečių tarpe.
8.000 žodžių pareiškime jis pasakė, 
kad D. Britanija ir JAV parėmusios 
maršalo Tito partizanines jėgas ka
ro metu. Charakteringa yra tai, kad 
amerikiečių ir britų jis nebevadino 
;,imperialistais“ ir „karo kurstytojais“. 
Be to, JAV ir D. Britaniją paminėjo, 
kad jos formaliai pirma pripažinu- 
sios Titb, negu Rusiją.

Kai kurie Vakarų stebėtojai šioje 
kalboje norį įžiūrėti daugiau, negu 
tai buvę oficialiai pasakyta. Su šia 
kalba siejamas laukiamas priartėji
mas prie Vakarų. Tokioje kalboje 
nebekaitinti Vakarų ir neteigti, kad 
jie siekia pasaulio pavęrgimo, yra 
reikšmingas faktas.

Ta proga pas maršalą Tito buvo

Italijos komunistų vadas Togliatti [ TOKIE LĖKTUVAI GAMINAMI 
parlamente vyriausybei pareiškė, kad 
ji rizikuojanti pilietiniu karu. Nuro
dydamas ranką į vyriausybę Tog
liatti pareiškė: „Jei jūs seksite tuo 
keliu, kuriuo pradėjote, nuves jus į 
karą ir į pilietinį karą. Jūs suskal- 
dėt tautos vienybę. Jūs žinote, kad 
Amerika duoda pagalbą tik tiems 
kraštams, kurie atsisako neutralumo 
ir pereina į bendrą gynybos frontą.“

Nežiūrint kraipytų komunistinių 
išvedžiojimų, Italijos parlamentas 
pasisakė už Europos federaciją ir at
metė priekaištus dėl užsienio politi
kos. (DM/m)
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vardinių garantijų atveju kunigų 
atestacijos bus traktuojamos labai 
liberališkai, tačiau tas „liberališku- 
mas“ atskirų tarnautojų gali būti 
įvairiai suprantamas, nes nėra jokių 
tikslių instrukcijų tuo reikalu. To
dėl galimiems nesusipratimams ii 
gaiščiai išvengti, stengiamasi šį rei
kalą iš esmės pertvarkyti. Jei 
BALFui pavyktų gauti iš DP Komi
sijos Vašingtone teisę dalyvauti DP 
„biliaus“ vykdyme, tai klausimas sa
vaime išsispręs.

BALFo Įstaiga Europoje

MĖSOS APDIRBIMO SPECIALISTŲ 
BEI KONDITERIŲ ŽINIAI

Dirbusiems mėsos pramonėje Lie
tuvoje ir konditeriems gali būti pro
ga geromis sąlygomis išvykti Į Ko
lumbiją su šeimomis ir ten gauti 
darbo savo srityje.

Norintieji ta numatoma proga pa
sinaudoti, visi buvę „Maisto'“ bei pri
vačių mėsos įmonių, dešrų ir kon
servų meisteriai, jų padėjėjai ir kiti 
tos srities specialistai, o taip pat ir 
konditeriai, kviečiami užsiregistruoti 
šiuo adresu:

BALF, (14b) Reutlingen, Le- 
derstr. 94.

Pradžiai yra reikalingos šios ži
nios: vardas, pavardė; gimimo data; 
šeimos sudėtis; kur, kiek laiko, ku
rios rūšies darbą dirbo; kuriuos turi 
specialybės įrodymus ir atestatcijas; 
dabartinis adresas.

Suinteresuotieji apie galimumus 
ir sąlygas bus plačiau painformuoti.

BALFo Įkurdinimo Skyrius
Reutlingene

t
f

EMIGRACIJA Į ARTIM. RYTUS 
IR S. AFRIKĄ

Į Turkiją. Esą pabrėžtina, kad 
pirmasis laivas į Turkiją gali iš
plaukti tik su tais DP, kurių pavar
dės pateks ant pagrindinio lapo (6n 
the master list). Kaip žinoma, daug 
sunkumų šioje schemoje sudaro pa
vardžių ištarimas. Todėl esą svarbu, 
kad sąrašas būtų grąžintas į šią vyr. 
būstinę ir atitiktų skaičių ir pavar
des tų,, kurie pateko į pagrindinį są
rašą, pažymint, kas yra priimtinas, 
kas ne ir kodėl.

Esą, kalbinamas Turkijos Gene
ralinis konsulas Frankfurte, kad jis 
aplankytų DP stovyklas ir pasikal
bėtų su muzulmonų tikybos asmeni
mis, kurie nori vykti J Turkiją, bet 
kurių pavardės nebuvo įtrauktos į 
pirmąjį, pagrindinį sąrašą.

Į Maroko. Kol kas, išskyrus pa
skirus atvejus, Maroke įkurdinti nė
ra jokios schemos, (am)

suruoštas užsienio diplomatų priėmi
mas, Diplomatų tarpe buvo JAV ir 
Britanijos, aišku, ir rusų atstovai.. 
Rusų ambasadorius J. Lavrentiev 
sėdėjo per 10 jardų nuo Tito mažojo 
kambarėlio, kuris buvęs stipriai sau
gomas. Vėliau jis išėjęs visai nepa
sikalbėjęs su Tito. (NYHT/m)
PABALTIEClAI STATO TVIRTO

VES AUSTRALIJOJE
Reuteris iš Canberra praneša, kad 

Australijos vyriausybė norinti įrengti 
laivyno bazę Manus saloje, Australi
jos šiauriausią gynybos bastijoną 
prie ekvatoriaus. Siems darbams at
likti bus pritraukti Japonų karo be
laisviai, kurie yar Naujoje Gvinėjoje 
ir kai kurie emigrantai iš Pabaltijo 
kraštų Taigi Pabaltijo nelaimingos 
tautos, komunizmo ir nacizmo aukos, 
turės statyti prie ekvatoriaus tvirto
ves prieš slenkantį raudonąjį-marą 
iš Sibiro taigų, per Kiniją, į pietus.

JAV AVIACIJAI
UP praneša, kad naujasis lėktuvų 

tipas B 36-B, kuris iš 500 arklių 
jėgų motoro galingumo išaugo iki 
3.500 a. jėgų. Sis tipas turi 6 moto
rus, kiekvienas po 3.500 a. jėgų, viso 
21.000 arklių jėgų Sis naujasis B 
modelis yra žymiai geresnis negu A 
modelis, pareiškė aviacijos pareigū
nai. Jis galįs nešti 10.000 svarų bom
bų krovinį iki 10.000 mylių. Iki š. 
melų galo aviacijai būsią perduota 
18 vienetų. Tuo būdu tarnyboje su
sidarys iki 36, nes A modelio jau yra 
18 tarnyboje. 95 užsakyti pagaminti. 
(NYHT/m.)
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