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S'iomis dietomis* kiek praktiškai teko“susidurti mūsų 
tautiniams“su eventualios- emigracijos reikalu. Tikslu surinkti 
statistinius duomenį s “i r juos patiekti Jungtinių Tautų“Organizaci- 
jai, kurt toliau svarstytu negalinčiu grįžti asmenį paskirstymą“ 
tarp juos prilmarbiu kraštu, šiomis dienomis gau ie pas mus prasi
dėjo pildymas ankstu emįgraciJos- reikalui Šį kartą, kaip ir kiek
viena’ sykį, kada stovičic' prieš rimtesni sprendimą, iškylo keli 
klausimai: ar verta “rašytis emigruoti ir, jeigu tai neišvengiama, 
į kuria~ šąli geriausiai“ “

“ Tai klausimai pagrindines reikšmės ir t jūos mb-“ 
ginantiems- atsakyti tenka daugiau ar mažiau būti pranašais ir. jaus- ■ 
tl nemažą atsakomybe. “ “

“Dėl pirmojo klapsimo reikėtų pasakyti, kad į'-irįr'y) 
mas važiuoti -rre turn? s t ima teisių grįžti į Lietuvą, kai tai bu-- ga
lima p-?<Tąrytl, ir tuo niSka- sau “pakenkti, negalės,' Kad .daugumai 
iš Austrijos kur“kitur išvažiavusf pavieniems čia likti nebūtų 
protinga, tai visiems aišku, nes gerai pažinome vietinius gyvento
ju-' ir nedarykime dėlto iliuzijų. Be to, ir įvairių tarptautinių 
eventualumu metu Au-’trija yra ant didelio ir pavojingo visu tau- 
tų kelio. “ - •

Kiek Sunkesni“1 klausimas, kur reikėtų savo likimą 
pakreipti, ar rinktis artimesnį, ar pati tolimai-ią "kraštą, ar 
labiau “civilizuota ar primityvu, anglu ar lotynu įup-įux-qs ir 
Teko pastebėti, kad daugelis ęau laikinąja tėvyne mano rinktįš 
kiekvienu .atveju Šiaurine Ameriką, jei ne JAV, tai Kanada;toliąu 
seką Pietine Amerika? daugiau šia'Argentina, ir galiausiai Auštrą-“ 
Uja. Gal birt geriausiai daro pasirinkdami Siaurinės Amerikos kraš 
tus. Ankstesnės kultūros ir civilizacijos kraštai išeiviams yra“ 
patogesni įsikurti. Tai parodo, ir mūsų tautiečių susigrupavlmas. 
Savo egr.ofciekumu vilioją kraštai dažniausiai būna “netinkami ^uX>o-- 
piečiui klimato atžvilgiu, i r “išviso ten būtu mums labai naujos 
ir neįprastos gyve limo “sąlygos. ~ • *•

Antra^ svarbi aplinkybe, kad iš naujo-' tėvynei? ne- 
būiū perdaug toli grįžti. Didžiai CUsikal^tumėm savo tautai, jąi 
galvotumėm tik kur nors patogiai įsitaisyti ir ten“nuolatos palik' 
ti. Mes nei kiek neabejojame, kad jei teks-km* nors mus emigruoti.
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tai tik laikinai, kol susidarys .sąlygos namo grįžti. Kada tas bus-, 
nežinome > bet i» Š. ~ Amerikai? krantų grįžti ir greičiau ir pigiau" 
atpel«, negu iš Au«tralijo??, iš kurion iš-viso nežinia ar tas bus 

įmanoma padaryti. . . ~ -
Trečia, kų«t reikia kreipti “dėmelę, tai jie«koti« 

k raster, kur jau gyvena lietuviu, kur sąlygos jau išmėgintos/ bet ne
siblaškyt! kažkur pavieniui, tarp svetimųjų arba nea pgy v irtuose plo
tuose* ' ‘

■ įgalima taip pat ne-iburti ir čia dar tebesant 
į diffesniu^ bendruomenės vient u<- ir sutartinai ąprąpti perkėlimo“ 
fr įsikūrimo reikalus. $'į karta“labiau negu bet kada tinka pusakle 
kad'tik "vienybė j galybė" * ^Tik 'grupėm gyvenant galima "
lengviaužginti bei^uo&embus'JTeTtčalus, ir yra mažiau pavojų būti iš
raudotais. ar kitaip kaip/nukertėti* '

I> to“*eka/‘'kėd"tolimieji“ir nežinomieji bet <-unl* 
kial paniekiamieji kramtai, kaip, pav., Australija, nėra mums pri
imtini. “ “ “ “

“ Iš kitos pusės musu tautiečiams turime pasakyti,' 
kad emigracijos reikalai dide'le dalimi ir rė nuo mbt-u priklatisol • 
Centrines Ii 6 tuvi u "įstaigos ir organizacijos yra išstudi jovusios 
emigracijos sąlyga'?-'ir tuo reikalu“turi kontaktą tiek su įjerra centre^ 
tiek su-karinėmis m civilinėmis į vairių krantu įstaigomis. Todėl ~ 
Jn žodi>? ir nurodymai neišvengiamu*/ . sprmelžiamuoju momentu bus 
svariausi.

Prie to ji so teika^ pasakyti, kad yra lygtai ti ek • pert 
galimybių ir niekur už jūrių nei'-važiuoti. Juk dažnai atsitinka ir 
taip, kaip niekada negalvojame ir ko nesitikim, tai ir sioji“numa- 
tomoji emigracija/ kurios organizavimo dar“tik pradžia ir jos vykdy 
mas gali ilgai užsitęsti, gali pakrypti visai “kita vaga, taip, kaip 
dar siandien“nenumato'me. Tfis viskSs priklausys i-uo to, kaip rutulio
sis- sunkiai sprendžiami"pasaulio sutvarkymo“reikalai. Todėl salia 
šitų nauju planu, neleiskime apželti keliams, kurie veda į laisva 
Lietuvą. ' r.

Č. G.

Padėtis Lenkijoj

. -'Szet Bialy'Ur 44 rašo apie sunkia, sanitarine padė
tį Lenki joj .Apskaičiuojama, kad' Lenkijoj yra 1 .BOO.'OOO džiovininku, 
iš kurių kas mėnesį minėta po 10.000.Sifiliu sergančių yra 400.OdO. 
Krašte t'čra tik 6.000 gydytoju(prieš kars. buvo 15-000) ,kurių pus'fc 
mobilizuota ir dirba tik kariuomenej,450 sveikatos punktų ir 1.500 
vaistinkų.Sanitarijos reikalams naudojama' tik 67 eutovežimiai,o rei 
ketų SO.OOO.Pokaro liko 550,000 našlaičiu,kuriais turi valstybė rū- 
pint'is. .

■ Varšuvoj po griuvėsiais,manoma,palaidota ir dar ne
atleista 100.000 žmonių L vonų.Mieste atsirado labai daug pelių,ku -. 
rios minta lavonais ir platina ligas.r’ię.sts tėra-tik 9 ligoninės.

•J... ' . Gen.De Gau.lle .pareiškė,kad dar šiais metais Tolimuo
siuose Rytuose gali prasidėti naujus kares ,kurio pasekmėje Prancū
zija gali būti, užimta rusų.
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Aleksį*? Rannit

LIETUVOS KRYŽIAI

Dievui Artistei, - ' • “
Rankos- jam •••kauiJžiai prikaltoc,- 
Lietuva, meldžias
Kryžiai, po lygumas baltas.

Degančio^ gėlė??-
Kryžių apipina veidą.
Sveikint gegužiui-"
Jos iš dangaus nusileido.

Debesys vysta
Grožy, kurs“tripdamas dingu.
Sutemos glosto
Kryžių paveikslą skausmingą.

Temetant giedrėja
ŠieĮrantas bert valandėlei.
Kopose kryžių “ ~
Spindi šviesa ir seneliai.

Kopoje kryžių*"-
Dėmės auks-’iie'o palieka.
Nuolankiai slėpki
Skausmą savy ir tylėki.

NIDA

Vėliai, 
i tolimo debesio pieną 
sutirpsta burė.

Vėliai *" “
pavargusios akys šiandieną 
be pykčio žiūri.

Vėliai ~ . • 
melsvi"ir tokie nekalti 
dangaus arimai kuproti. ** >

Blcgis *" ■
nugrimzdo staiga -praeity, 
ir jo nebereik nešioti.

Vėliai,"surikus džiugiai, susilieja 
širdie <?u saule si rytą.
Ir tyliai spindi smiltynai tavieji, •
Nida, 1 ,

I«- knygos ”£ S e curve” °u autoriau^ pagalba 
vertė H. R. • •
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Negerta irtieji žiauriai

Nrį3x234

Z. Grybines

KUN. ANTANAS S’RAZDELIS

■(113 m. mirties-.' sukakčiai paminėti)

Kas gi nepasineria tylioje fialdcje i Aukščiausiai,kas nepajv ta 
junta Jo didinga galia ir galLėstingumą,kada vi«a bažnyčia sutar
tinai gieda "pulkim 8nt keliu".Kiekviena 'jautresne oitdi« gyve - 

ra tada tuo pačiu jausmą .kuriuo gyveno gie* me "“autorių’--, ja“ra<*y- 
damas.^Per“ amžių-^bėsite^ia žmogaus vargai,rūpesčiai ir~troškimai 
visi čia sudėti .-žodžiuose ir melodi jo j. Giesme•-“autcrlu" - mu-u“liau
die s“ dainius kur. A.Strazdelis’.Paslaptingas jis, nes apie .ji-mes 
su.ras-ti galime daug daugiau Legendarii.es negu dokumentali re- medzž 
dziagęs.Lengviau yra aprašyti jo asmenine charakteristika■kuria 
jis užfiksavo «avo giesmese ir dainose. x

Kum A.Strazdelis gimė puikiame Zarasu, krašte bandžiau?, j. 
šeimoje.Vargas ji anksti išmėtė iš gimtosios gūžto*? į banguo j so
čia "gyvenimo jura.Per dideli Varga,tačiau lygiai tiek iemeake.'*ni.: 

užsispyrima baigė viduriui miklia Latvijoje ir kuligty ’••emii^rija 
Varniuose-,Kuri laika ėjo kunigo pareigas Žemaičiuose y-e tia u Vii- . 
niaus- vyskupijoj ,kol' pagaliau grizo i save numylėta Aukštaičiu 
krauta,
z Būdamas baudžiauninko sunu“*,Brazdėti s ne‘-'i s tenge sate lucm^ 
žmonių^ atsitolinti. Jis? pasiliko savo dva*-ia ir širdimi“ta"“pat” Ii 
lietuviško “kaimo sUrus ir dirbo tik varge ir ne teivyba-.'pri spaus-“.
tiems valstiečiams.Būdamas stataB*-,griežto ir kartais net siu?k"t 

taus budo,buvo labai nemėgiamas savo kolege,kurie dažnai ji i<kuą 
davė dvasinei vyresnybei.yaktma;kad net kuri Lailęa jam buvo ‘neleis 
ta eiti kunigo pareigu.Vi*'as «avc būtybė Ji*- r.emegc r.etie*?u*-,bepras 
mic pasiputim“ir tuscd'io k t?mf orto.Būdama-- labaj, due-nu", kiekviena' 
atliekama grasi i-'dalindavo returtingesriein*- už --avė.Strazdeli 1 
stengėsi “būti tikruoju, aievi^kcsics XviesO" j.eseju ir ne~už pini-“ 
g’a,bet iš didelė'- meilės žmonėm*-.Apie 1918-20 m.' buvt • i'-•-i.-uoftaves 
Nedideli žemė" •-£ ly pa, kur i ame atliekamu nuo pareigiu laiku put" 
savo rankami" dirbo,tuo būdu nėredama".; -au duore-'Ka"ii uždirb
ti .strazdelio biografas kun.Katelė taio apie ji rašo ;"Meile zui
niu ir lietuvišku senybiu.' kun. Strazdelihsu junge su meile kunigo 
naujos gadynes ir tiedvi meili Įžymi vi "ame jo gyvenime. Bažnyčio
je patraukdavo puikia irfcaIba jgalybe ikveptbs kalbos ir aiškumu 
i.s'guldrmuju zp daigeli j o" tiesu, už bažnyčios gi pU pilku sune<c- 
tu p tgro tumi ,"U briedine kb pure , paprastuose lietuvi,*'kuo*'ė ratuke 
o pėsčias bėgiojo nuo sodo- pi? i e scdos:katekizavc•,mokite,rodi^d 
guodė irdainele tvirtino dvasiajgera ir pikta likimą r-t žmonėm!0 

kentėjoj.Gal vaizdžiausiai pažiūrime mes kun.’Strazdeli‘,važvalge’•
i E.M. Roemerio piesta Jo pertreta,kuriame jis atvaizduota*- "trvn 

pa-sutana,ilgais'geltonos odos b.-ibai« .vienplauki*•,kumpa lazdele. 
pasiramsčiuodamas jis krėtena keliu,0 rankoje raudona skarele,ko! 
kia dažniausiai’vartoja~tabokisii, .Veidą*- gr.ubausjbet teisingo“ ’- 
kaimiečio. Satyra s cinikas ponais Brazde Ii ° nepaprastai-nuc-ird.us,g 
geras ir gailestingas vargo žmonėms11 j’toki. Ji is portrbte- isivaižž, 
čucja prci.Mykolaitis.jis buvo Įkūnytas“Lietuviu tautos-prc^Vestae. 
prtes“svetima uvusia ir formas.9iurk*’tu" ir žiauru^ ji*- buvo lenk 
kiskes kultūros
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ponams, bajorams ir kunigam-’, bet nepaprastai geras, nuoširdus ir 
teisingas ponu engiamiesiem--7 Steazdelis .buvo ne palaužiame, budo ir 
nepaperkamo teisingumo -žmogų =: ^artą vieno dvarininko mirties proga 
velionio gimines papratę erz- siVQPtą, lašini b s ir kitas gerybes pa
sakyti gražiu Jo darbus iškelianti pamokslą., Kun..Strazdelis prie 
duobes taip pasffkęjšt "Džiaukitės ir Hekokit dievui, kad atsiuntė
mirti tam, kuris jas tiėrk metu kaitino, kriiuja jusu gėrė, prakaitu 
jūsų mito ±r skaras jums lupę*. Nors jum kėlią i -amžinybe ir sviestu 
tepa ir . lašiniais grindžia, bet jis spirgės pragaro dervoje." -

~ ' Ryškiausiai atsispindi Strazdelio daiiysė meile savam
kraštui ir jame vargstantiems^ Kūryba daugir.usia~re.ili.'tiška, vaiz-~ 
duojanki tiek pačius aukščiausius religinius jausmus-, .tiek ir nacius 
žemiausias, g’trazdelio dainose vaizduojamas kaimiečio gyvenimas yra 
be galo sunkus; ~ • *

■ ... • Mums tik juoda duona krims-tie,
Sunkias- bedas tankiai kę.stie, 
Ponaitis uliot, kortoms grotie, 
Minkštuose pataluose guletie, 
Lietuviškai rekalbetie, ’

■ Art žmonių kreivai ziuretie. 
Svetimos tik procios taukia, 
Bet tik ant žmogų prisitraukia.

, Paskutini krauja-traukia,
Kada dvaran nusišaukia.

, •— .. — *— *w .

.. ’ Tokiais ir panašiais dazaišs piešia strazdelis battez
dziaunirko gyvenimą, pat-- kartu --ieloje ta kančia kentėdamas. Jis te 
girdi ir temato: '

Šioj Lietuvoj, Lietuvėlėj, 
Savo mieloj motinėlėj, 
tik vienus dūsavimus, 
Tik ašarų byrėjimus.

p vi ęoesiiemi s-spalvomis ji-- piešia lietuvio ūkininko 
gyvenimą. Nors neapsakomai sunkus~jo darbai, bet jis džiaugiasi tuo 
grožiu, kuri~teikia jam jo tėvynės gamta. Ypač gyvas ir vaizdus jo 
dainose pavasaris: - ■ - ■ ■

Jau saulele kaitresne, 
Ir pievele-linksmesnė, 
Ir berželio sporgtie pradėjo.

■ Upele linksmai plaukia, 
Verstis "vivat" saukia, 
Ir saulele beržo prateko. 
Žiedai is žemes pinas, ~ •
Pilnas paukščiu karklynas; ~ ■

- j Sklandžia griaudžia-lizdus sukdami. . . '*
., Pučia saldus Vėjelis, .- • ’ .< '

'. Krenta lengvas lietelis. •

Jo dainų kalba yra lengva, laki,“švelni.-Epitetai 
originalu-- ir taip ryškiai nušviečia pilna, meilės savo kramtai auto 
riaus širdį. Savo dainomis bei giesmėmis,gtrazdelis-gyvas mūstt'tau
toje, nbr<*. jau II3'metų praėjo nuo jo mirties. Jo e<mSnybė susėdome 
je romanistai,, dramaturgai; -literatūros krtikai ir i--torikai. Apie 
ji ja ' nemaža veikalų yra išleista: J.Petrulio "Prieš srove", K.JXa 
cenio "Pulkim ant kelių+'dviė'jų daliu romanas.<Tus,.aemenybe', kuri są . 
*oc- gyvenimą aukojo norėdamas tiesa žemei; parnešti. s ■
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' ■ 1 Kaip Austrijoje., taip dar lepiau Vokietijoje retai
kur užtinkama didesniu vietovių, kuriose nerastum ir lietuviu; Pra
ėjusiu metu pabaigoje iyko didelis kĮlnojimasis iš vienos vietos i 

: kita; To-pasėka, kad Austrijoje teiliko nepilni du tūkstančiai lie- 
■ tuviu, a Vokieti joje- pranzUzo.zonoje’dar mažiau; Kilnojimas is vyko 

su aiškiu išskaičiavimus kiek galima saugiau, gerinus įsikurti; tai 
žinoma, daugiausia ir pavyko'. Peržvelkime, nors ir trumrai, musu 
•tautiečiu gyvenimą, kitur i

.Pirmiausia apsistosime ties lietuviu kolonijų, gv venimu 
Austrijoje, prancūzu zonoje. Ten, išskyrus tris stovyklas, visi gyve
na privačiai; Žmones Stovyklų gyvenimo, i kurias austru Įstaigos 
verčia persikelti, vengia, nes daugelis gyvena pasiturinčiai ir ori va 
ciaši gyvendami verčiasi kiek geriau, nors maisto korteles labai*mar
žos; Stovyklų patalpos negeresne-.kaip musu, bet gyvenama daug erdviau; 
Maistas, kuri, teikia Voralbcrge prancūzu kariuomenė, yra pakenčiamas, 
jo gauna daugiau kaip mes ir geriau bei1 Įvairiau pagaminamus; Sto
vyklose nėra jokios darbo prievolės, bet žmonos' negauna ir jokiu reik 
menu: apsirengimo, avalines ir kt; Tačiau voralbergieėįai tokiomis 
gyvenimo sąlygomis nėra patenkinti; ju gyve-nima darXunkina austrui, 
'išrydami klinčių gauti butą, mai sta, todėl apie trečdalis ten gyvenan 
ciu lietuviu pernai progai pa šitaikius persikėlė i Vokietija;

Kultūrinis gyvenimas, kaip Insbruckc, taip dar labiau 
Vorulbergc, galbūt, del to, kad daugiausia pavieniui gyvena, nėra 
labai gyvas. Spaudos reikali nėra per geriam ioj padėty; neturi savo 
mokyklų; Studentija lietuvio vardą labai’iškėlė, ir jie yra austru 
Isbai vertinami. Žmones sugyvena gerui, morališkai tvirti, ir išsky
rus viena kita, tiki gražiu- ateitimi;

Vokietijoje gyvenančiu ličtuviu gyvenimas Įvairiose 
zinose žymi? i skirtingas, nes vienur gyvena daugiausia stovyklose, 
o kitur privačiai, kaip pav., prancūzu zonoje. Ten paskutiniu laiku 
karo pabėgėliu globą perenė DITRBA; Žmones gauna maistą saitais pro
duktais ar eina valgyti i specialiai įrengtas valgyklos; Kai kur, 
pav;, Tubingene yra gerai malt inane ir ten eina valgyti apie 80%' gy
ventoju. Znoncs turi patogius butus ar kambarius, kaip retai kur kitsr 
Turint tokias gyvenimo saly gas ir kolonijom susidedant daugiausia 
is prato darbininkų, priaugančios moksleivijos bei studentijos;, ati
tinkamai pasireiškę ir kultūrinis gyvenimas'; Vien Tubingene yra .apie 
300 studentų, kurie lanko universitetą. Čia lietuviai turi savo gim
nazijas, pradines mokyklas, ansamblius, leidžia stiprią spauda, iš-. 
Icidziąmi mokykloms vadovėliai bei šiaip kitokį leidiniai; Domimasi 

; ten ir politiniu gyvenimu, iš kurio,grizus i Idctuva, bus valstybes 
žmonių.; Negalima nepastebėti kai kurii^ nevisai maloniu ^.iskidiu, • 
kurie stebetojuje sukelia nustebima ; ypač pažymėtina ypatybe noras 
iškilti; ‘Su grupiu, kurios anais gerais laikais buvo jau nusigyvenu
sios^ del savo priklausomumo svetimie šiems, arba buvo tiek menkos, 

. kad žinomos tik skambiais, savo sūkiais; Apskritai paėmus te n lietu
viai turi labai gera vardą, kuri nupelnė savo geru elgešiu, per vlc- 

•.suosius pasirodymus ir.ręprezentatyvinius atstpvaujamuosius organus«
Žmonių morale y ra ąukst a, 'tikėjimas i 'gražesni tėvynės ateiti yra 
pagristas rimtais ir'protingais samprotavimais f sugyvenimas yra pa- 
vyzdingas; Kiek vargina;;ųkiniai 'nepritekliai; tas gal kiek atsispin- 
rdi ir danturume Išgeriant; Viši labai uoliai .lanko gražiai preųeda- 
mas lietuviškas, pamaldas; šit ąi-sudai'o ‘
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labai“emerkiamob vedybos? stf svetimom ar svetimai p; vieni “kitiems ' 
nešykšti daaugiskumo ir pasitikėjimo. Del to; manau befipsirikliu, 
k u d musu kolonijai pakuly-'j .u ir palinkęsi a sudarius sąlygoms ten 
Įsikurti. ypač šeimom** apie 100 zmoriu“ap--igvventi vietos jau nu 
matyto* ir gali būti greitai rezervuoto--, - -. i

\ ^erikieciu žonoje gyvenimas- yra “-■•kirtinga s, ne*
daugiausia oia buvo prievarte* buau apgyvendinti stovykloje ir“ 
dabar yra UNRRo* aprūpinami'. Didėlė dani* siu stovyklų yrą buvusio 
?ė kareivinėje , vie*būviuo--e; ligoni nė --eb Taigi patalpo-- yra ne- 
blbgo'*? o gyventoju tirštuma* yra įvairu-'; be^erdviai gyvenančiu, 
t>a’'it<Tiko ir. tokiu, atveju, Eur“viename kambaryje- yra net po X, 4 
seimas, pav. Augsburge. Tini* tas, palyginti nebtoga*“ir ■ skoningai 
bei įvairiai patiekiamas. Daug kur net.ir alaus laisvai gaunama, o 
“pranzųzu nonoje net ir vyno. Bemaž visur valgo Įrengtose valgyklo
se; kur yra. gaunami ir reikalingi indai. Tik kai kuriose stovyk-' 
lose, judėjimas; kiek suvaržyta* ir “be leidimo negalima “tolia u. iš
vykti- kaip bet ūztat~daug ka*rkomerciniais" tikslais padaro
daug ilgesnes“kelionės, pasiekia net Kamburga,-Ki51* Bremena ir“ . 
kt._ Vokietijos kampu «“kur“amer ik. papirosu pakelis kainuoja kelis 
kart brangiau negu pa» muš. Važinėti tarp- zonų leidimui gauti laba; 
«pnku, bet užtat judėjimas nors dabar kelione kainuoja dvigubai, “ 
yfa labai gyvas. Stovykloje gyventojai savo gyvenimu panagu-' i mus 
pik gal daugiau pasyvūs ir ne vien kultūriniame darbe, bet ir iš
gėrime. ' - -

Antroji kolonijos grupe; tai Žmones gyvena priva 
olai. Jie yra laimingesni, nes be ramybes turi dar dažnokai ir 
ukiniu lengvatų, “mat, kaikur gauna be valgykloje gaminamo“mai* to 
dar ir paketėlius, pav. MemiCgeue,'boto, turi pakenčiamu* butus 
arba kambarius. *aip stovyklose, taiĮ> ir privačiai gyvenų darbo p 
prievoles neliečiami; bet aprūpinimas drabužiais, avaline ir kt. 
reikmenimis yra pavesta privačiai iniciatyvai: tai ir sudaro ne
maža rūpesčio*

Kultūrinis gyvenimas, bendrai paėmus, yra geras, 
vietomis be lietuvišku gimnazija, pradz.'Mokvklū, vaiku darželiu 
turi dar ir spėciatib mokyklų; spauda vietoml-- 7?tovi labai“geral, 
bet yra“ir be savos spaudo-** kolonijų., koncertais, parodomis davė ■ 
ortfrge-v svetimiems lietuvius pažinti ir net gera varda -'U-idaryti. 
Vi^ur nuvykus randama a draugi--k urnas ir noras reikale padėti. Zmo- - 
re* tiki, kad ir per skausmus, i gražia ateiti, nors esama ir to
kiu, kūrie per“keliolika minuoiu padaro vi«a Eurbpą raudona, kurios 
4?uzavo"e“b£fngo---e ir me-- bevilti -kai •■.•teigiame* isįigelbeti. Viėni 
c-u kitai-- susitinka dažniausiai pamaldose, tad gal todėl 1 ' ja* ii? 
taip Uoliai “lankosi. Skirs-? tyma--i* politinėmis gi* upėmis labai ne-“ 
ryškus, nofs pozicija! ir opozicijos yra kartais visai energingos 
.ir aktyvios. Ten mu-'U kolonijos gyventojai labai skirtingų sy-lygu 
kaip mieste taip ir stovykloje gyvena, nepajustu,' bSt, .mano manymu, 
kada č-ibnai sandeliai jas praturtėjo, nuostoliu persikėle, neturėtu 
o vietos termai apsigyventi būtu nesunkti •■•u---irasti. ~ '

' Kiek skirtinga r musu taitiečių: gyvenimas,, kai, p 
minėtose, tai yra anglu zonoje. “Ten bo‘ gerai i«ikuriu*iu privSoiai 
ar stovyklose yra ir labai vargstančiu, ypatingi! didžiųjų uostu“ 
mieštuose kbip Liubeokb, Kielyj ir kt., kur “naujai iste'ige paleis 
tiesiems iš belaisv&a1 tautiečiams stovyklas . Ten.yra ne “vien, 
maistas- bet, ir patalpos blogos. B^t yra įdedamos, pastangas pade-'

( nukelta i 9 Pc,l.) .
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visi rsrcar .veda romą
;• (Weltpreswe") ;

Amžinasis miestas? - nuo jo išlaisvinimo iki ?ios dieno?.
** ,***••?

"Roma sąjungininkų oro puolimai? pagriauta**
fa žinia skelfee G oebbe Įso "proga gandu. Žymi Europe? dalis buvo Įsiti
kinusi, kad Amžinasis miestą? tikrai virto griuvėsių krūva; "Važiuo- 
dami'per Romo?“priemesoiu?, rašo korėppondentu”, veltui tiesiame 

kuklus - griuvę siu“nematyt. Važiuojame toliau per modernia Romą, per 
vilu kvartalu?-, penime prie“Kvirinalo,"matome“svt Fetro“baziltką 
bet vi* dar nematome griuvėsiu. Amzlnfl?!'? miestas 2e nustojo savo 
amžino*.vertybe?. Goebelso propagandos skleidžiamos žinios buvo pra 
manytos. • -. • -' . •

Tuo paotu“keliu, kuriuo mes Važiajame, ritosi 
prie* dvejus metus penktosios ?ąjunginirkų“armijos tankai ir motori
ne? susisiekimo priemone?. Tai Įvyki?, kfir? kariniu ir floraIiniu"at
žvilgiu negali būti “pakankamai įvertinta?. Tarptautine --pauda, tė?u?pe 
jo teikti ziniti; ne? keturiasde&tmt “aštuoniom? valandom praeju?,1944 
birželio 6 d, sąjungininku trupe? i??ikele‘-■•laure? Franouzi jo j.“ .-* 

. “Dabar ?eke laimiogiau?io? optimizmo nusviestos,
■ dieno? Romoje. Gatve? buvo pilno? mergaičių, metančiu gele?, šokan
čiu kareiclu ir be?i juokianciu valku.

“Bfft greit ir Romoj reike$o at-lmlnti, kad ką
rą? dar nebaigtas, ka? ?iuureje yra dar frontą? ir patirti Įvairiu 
reikmenų bei mai?to produktu, trukumą,

** ** •
Išoriniai be rupe?oio.

Dideli ir elegantiški prospektai teikia nerū
pestinga ir linksma vaizda. Vitrinose matyti neitiketina daugybe 
Įvairiu puikiu prekių, kuriu šiandien kituose pa •■-a alio krantuose vėl* 
tui le?k3tumėm. Elektros srove?"trukumą?, ?umazeje? tramvajų ■•kalbiu? 
ir kiti sarkomai begalo trukdė ?u?isiekimai Bet 1944 fl. vasara pa?i 
rode maži ?unkvežirniai, kurie palaike •-u--i?iekima miesto centre. Ši
tie "Camlonetti""tai privaciuju nuosavybe, juose gali sutilpti 20 
žmonių, bet susispaudus, sutelpa dvigubai tiek ir važiuoja •• tebetikai 
greit,

Romoje yra daug gražiu elegantišku re?toranų.
GaĮima“valgyti kiek norima, jei tik ki?ėnej turima pakankamai nau- “ 
jad atspausdintu lirų. Ir greta to yra skiriamo? normos, pagal kuria? 
turėtu gyverti, romėnai. Kituose miestuose, pavyzdžiui MĮlane kaino?' 
kontrolė?“istalgu pusėtinai stbllizuoto?."Milane galima imanoma“kaina 
gauti“"risotto" arba "pasta" ka? Romoj~vi--ai neprieinama. Juodo?“ 
rinko?1, tle»a, ners, viskas-daroma viešai, net pinigu ir valiuto? 
prekyba vyksta viešai "Oolonro?" aikštėje. .“

“ Vyriaūsybet. žinoma 7 ne pSslapti? kad romėnai
negali pasitenkinti-, normom!?, nustatytomis rie? dvejų? metu?. Kaip 
gi sukasi darbininkai ir smulku? valdininkai,“gaudami maža atlyginimą? 
Romeliu dauguma turi Vysiu'?u kaimu, jie kuriai? traukia i“katma ir . at 
?ine-?a truputi aviu sūrio, daržovių,-kai kada ir aliej-u? a?oti.
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. • • »

Laikraaoiai - laikraščiai - laikraščiai

Po Romo*5 i *lai *Vinimo vO* keletai mefie*iu praeju* 
dygo kiekviename kampe nauja1’- laikra*tift, Tačiau šitie taip greit 
išdygę Iffikrffšoiai greit uz--idare.' Tik satyriniai laikraščiai turi 
dar dide*idL-skaitytojų':*kaiOio.. • •' ;

Trys darbai 1* karte {

" “ “'Reikia kaip nors gyventi. "Pažymėtina, kad beveik vi- i
*0* politines parti jc* yra atidariusios didele s "valgyklas, kur na
riui gali mažiausiai viena karta t dieną“gauti šilta-valgi uz priee 
einamakaina. Yra Romoje nemaža* skaičius zfloniu. nepasitenkinančiu 
vienu darbu, bet dirbančiu iv karto du, tris Įvairiu? darbus, kad 
galėtu, užsidirbti pragyvenimui, kuris nepaprastai brangus. Ir tai 
daugumoj atveju, užtenka tiktai maistui ir viena.'karta, per raene*i - 
bilietui i teatrą. Už tai šeimyninis gyvenimas atgavo savo senąoibf 
teises. ~ - -f

. " Nežiūrint to, kad vargai spaudžia; politika nenusisi
tovejuvi ir ateitis netikra, Roma mčka džiaugtis gyvenimu, kaip ■ 
anais laikais, kada pasaulio likimas buvo sprendžiamas Kapitely.

dial pagerinti. Ta čia u "pirmiau i«ikuie turi gSja geras sąlygas,ypa
tingame tmulfle, "kur mu su meno "geriau si 0* jego*-.’ <. Vyr'. anglu zb-l 
na i komitetas i*ikurff*. Ūkini* gyvenimai vi* dar rodo teHdenoijo* I 
blogėti, todėl zmone* jau pradėjo; nežiūrint ir grieztu*“*uvarymu*J 
keltis i amerikonu, prancūzu zona*, k-uiturini* gyvenimą* Vyk*ta- vi 
su smarkumu, ypatingai per spektaklius, koncertu*, paroda* ir 1.1,' 
Lietuviai kaip vokiečiu, taip dar labiau anglu zonoje turi labai ge 
ra. verda ir yra labai palankiai traktuojami. Bet negalima nepamina" 
ti ir žeminančiu apsireiškimu; kurie at*iliepia ir jautriai. Aš mū*u 
kolonijai ten butu palankios sąlygos,“tralyginant vu slęmis, netvir, 
tinu,ne* ūkiškai mes tikrai tvirčiau stovime. “ ..

Bendrai paemtf* mu*u tautiečiu gyvenimą kito*e"kolohi 
jose galima charakteriūoti sekančiai i ka*dienžne gyvenimo na--ta lėng 
veja~nuo sveiku ir karstų vilčių ateičiai “ir *avo “tėvynei. 0 *pelio 
jima* kada ir kokiomis apy*tcrvomi* pasieksime laisvą tėvynė yra ivai 
rus, bet neapribojama* ilgai* laikotarpieia*, o ktir tai tie tvirtina
ma; nenorima tikėti, kad užjūryje. Turėdami tokie* tvirta* viltis 
ir mihtisr, telkia daugumoje jėga* kultūriniam, pozityviam darbui,: 
nor*.“žeminančiu apsireiškimu irgi užtinkatoa, B e Sidras žmoHu svbikatln 
guma* gera*, mirtingumas. normalu*, gimimą* maža*, vedybos re tosio, 
pagal gadta"i*pudi norėčiau, kad ir mes•gale tumėm ib*i*kir*ty tl po 
gere^niaj’ta* kolonija* ir prisijungti prie kitu, kultūrinio darbo jėgų 
o ta* muto* nei dvasinių nči kitokiu--nJxi'^14A^ne-*MajrytAf,'^0'-tik ke
liate i *wj o jame tėvynę *umažėtų. . !

■" .. . - , A. S.
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Irena Maketutie nė

TĖVIŠKĖ PRISIMINUS

Svarios' rugiu varpos- banguoja vėjo glostomos, Ir, 
rodo*; matai priė$*ave raudančia Baltija, jo* neramia* bangai ir 
tolumoj baltuojančia* barest •

•“ Mano“ plauku* glosto kukli ramune taip .švelniai, • 
tarsi,' motino* ranko* tai butų. Pieva, mato numylėto* tevi*ke*‘"piev. 
va, marga, “kaip puošniausia* peisu kilimą*. Egzaminai, itempta* 
Čarba**^ viską* paliko ten - mieste. Pro mano dva*io* aki* dar kar
ta praslenka pa*kutirieji stadijų menesiai. Vi*i vargai ir rupe*te 
liai, - dienos, “kupinės sielvarto ir nezinio*. Taip ryškiai dar ma. 
tau primuo*iu* svetimųjų tanku* Gedimi no kalno“pa pėdėj. prie kated- 
ro*.T.“ir, kaip“nenutraukiamas ka* pi na*, “mintis- veja minti, galva 
tiarom fcutkij o *irdy pališke kandančiai saitai gudu.'Virpančiai* pir 
*tai*“*u*paudziu“deganciu*smilkiniu*, o prie* mane banguoja’rugiu 
mario*.r. Kodėl šalna pakando žiedą pumpure, dar nfei**progu«i, ne
pražydo*!? Ta* "kodėl" graužia *iela,“kaip kirminą* jauna lapa* “ ■ 
Ie*kau atsakymo beribėj mėlynėj, klau*iu kiekvieno balzgfino“debeffe- 
lio, bet vi*ur tylu i* I’ik veja* niūniuoja *avo daina, lai*va*, nesu
gaunama-' lauku veja*.“ " ~ ~

Mato sutkla* minti* nutraukia i* netoliese stovin
čio medžio sklinda* ga' *a*, įtemptai klau*au* i? akimi* atydziai *5ku 
kiekviena medzio“*akute. Medžio viršūnėj mažutis lizdeli*'. Netruko* 
pa*irodo paugeje*,-bet dar nemoka*~*kri*ti paukšteli* "turbut, al
kana*", -“pagalvojau. Mino kaimynu“ link*mai *okineja“po Savo lizdą 
ir “karta* nuo kartos i*tie*dnma* -preneliu*, megina-*kri*tl. "Ne-“ 

dra*u*ir teatsargu", “ turbut, galvoji? jaunikli*, “ne* všl, nuleidę* 
sparneliu*, čirkšdama* šokinėja. Linksma*, nerūpestinga* čiulbėji
mą* man primine nemeluota, “ne*utramdoma vaiku juoką “ir'džiaugsmu“ 
spindinčia* akute*.“Juk vi*a, ka* žemej -yra-gražaus, skendi krykš
taujančio vaiko akyse r Staiga mano judru*!* kaimyną* nutilo - juoda, 
i*15gt'anti tyla. Pauk*čiuka* bailiai *u*iguZe. *okterejo“ant greti
mo* skaute*, *crplafcojo nerangiai* aprneliai*“ir gailiai *ucir*ke. 
"Nedrįsta skristi", -“pamaniau *eu. Ir vi*ka*, ką dar *u*kubau pamu 
tyti, buvo dvi didele*, juodo* leteno*. Savo aštriais nagai* didžiu
li*, plėšrus katiną* citrpo mažuti ma; o kaimyną ir dingo medžio Suko 
*e» Kaip elektro* *roves trenkta pamokau. I.ezinau pati, kaip pa*ie.’ 
kiau medi, -“dar tijėjau* i*gelbeti nelaiminga'mažutė auka i* katino 
nagu. Katina*, pajutę* pavoju, pu*iau apžioję* virpančia .auka, *oki 
pemyn, kaip Įgudusi voveraite ir dingo. Kaip zaibo“priterertkta *Ū4 
tiigau. Vargšai mano mažuti*.kelmyną*! Ir vėl ta* *kurdu*i* "kodėl? 
suspaudė *irdi. Nejučiomis man kilu klausima*: ar žtnoniu gyvenimą ne 
*ikartoja ta pati tragedija?“- Ar «ilpne*rlo zmbgau*, mažesne* tau! 
to* likimą* nepriklauso nuo stipresniojo malone* - ir vel“regid 
daugybe tanku Gedimino kalno papėdėj, girdžiu i*ga*dinto paukštelių 
šauksmą, o širdy daro* aitru ir balta.
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JUNGTINIU TAUTU ''ORGANIZACIJA
( UNO )

Visumcs susirinkimas . . ' • • • • .

Pirmini ik a s Paul Henry S p a a k, Belgija.

Pirmiiiiiko’pavaduotsjai: JAV, Anglį jos,‘'Sovietu ; . 
Sąjungos*, Prancūzijos, KliAjos, Pietų Afrikos ir Venezuelos delegaoi 
ju .pirmininkai; . - r •

' Nariai: Egiptas, Etiopija, Argentina, Australija,
Belgija, Bolivija, Brazilija,’Čile, Kinija, Danija, Dominkonu Re spub 
lika,. Ekvadoras, EI Salvadoras, Prancūzija, Grąkija, D. Britanija, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Indija, Irakas, Iranas, Kanada,?.^ otumbija 
Kosterima, Kuba, Jugoslavija, Libanas, Lieberija, Liuksemburgas, Me
ksika, E. Zelandija, Olandija, Nikaragua, Norvegija., Panama,.- Parugūa 
ju<r, Peru, liliplnal, Lenkija, Saudi-Arabija, Sovietu Sąjungą, Pietų 
Afrikos Sąjungą, SirijaČekoslovakija, Trakija, Ukraina Uragua jus, 
Venezuela, JAV ir Baltgudija.

Visumos susirinkimo komitetaiA-• ** ** •
- Vyt. Komitetas: Laikinai '-atideda jis ii* siu 14 

nariu - t)yi sumos susirlikimo pirmini liko. 2) septynių jo pavaduoto
ju ir 3) sesių žemiau išvardytu komitetu pirminisku:

Pėlitiko ir saugumo komiteto.’ dr, D .Z.Maiuilsky, 
Ukraina’;

■ . Ūkio ir finansų komiteto!- Waclaw Konderski^ Len~ 
kija’r ' _ '

: • . . Sociale.9 ir kultūros komiteto: Peter Fraser, h.
Zelandija;'

Patikėtiniu komiteto! dr, Roberto MaoEaohea, Uru- 
■guajauw; - ’

Biudžeto komiteto: drr-Roberto Jiminez, Panama.
~ Visi e komitetai, is.-kyru* Vykdomąjį Komitetą, 

susideda iš visu. 51 JTO nariu atstovu.)

Saugumo Taryba

Nariai: Egiptas-(ikl 1947 m). Australija f 1948)7 
Braziliją (1948) Kinija (nuolatinis), D.Britanija (nuolatinis, Meksika 
(I947), Šo,v»-Sąjungą (nuolatinis), irJAV (nuolatinis, Olandija (1947) 
Lenkija- (1948).

/ Generalinis stabu, komitetas/JAV, D .Britanijos,
Sovietu Sąjungos, Prancūzijos ir Kinijos generaliniu stabu viršininkai 
(arba ju pavaduotojai).“ ■

■' . - : Atomines energijos komitetas! Ji sudaro Saugumo
Tarybos nariai ir Kanada. s . ■.*

Ūkio ir sooiales taryba

PirminiAkas: Sir H.____ ___ _______________
Nariai: Belgija (iki 1949),Ūile (1949, Kiniją

Rąmas^ani Mundaliar.
nariai. neigija įini 19492, Ulie (. 1949, niniją 

(L949) ,Pranffuzija $1949) .Graikija (I947), D .Britanija (1948), ’
(1948)?Jug°!:’laviJQ (1947),Karwda (I949),Kolumbija (1947),Kuba (19481 
Libanas, Norvegija, Peru, Sovietu Sąjungą, Čekoslovakija,Ukraina irk-JAV
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' LIETUVA, IR” PASAULIS
•' ("ElttPj ... ,

Anie 300.000 Lietuvos* piliečiu persike].!? i Lenkija . •
m fc. . * ' ’CrwraiTr^’r--^. -T-*--*- — tTt* >-' —-•?—• •»**-•<- _

”The Manchester Guardian.*1 i š Varduvos praneša, kad eša, visi laiku 
. tautybes žmones iki šiol gyvene Lietuvos respublikoj, parei'-ke norą 
per “Įkelti“! Lenkija, Be tu 80.000'* lenko, kurie jau grize i Lenkija 
įšuVilnisus^ifi. jo apylinkių, dar esą.uzsi-regsįtrave išvykti is Lie
tuvos- daugiau.negu 200^000 žmonių. Lenkijoj jie atvykstą, iki sx M. 
rugpįučio“me n. .“Lenkijos vyriausybe tikisi, kad iki to "laiko bus jau 
baigtas- iskraustymas vokiečiu, iš įaujuju prie Lenkijos prijungtu 
sričių. “ “ “ . .

Iki šiol nuo vasario men. is tu. sričių i britu. zona Vokieti
joj jau esą perkelta 1807000 vokiečiu- Tačiau reikia dar perkelti 
1.600.000 Manoma, kad vasarą, ka^ menuo bus perkeliama po 250.000 
vokiečiu. I j u "vi eta<-atvyksta i's anapus Curzono lihijos.-ir iš 
Rusijos gilumos daugiau negu “2.000.000 lėrku. Dabar kasdien j u.-at
vyksta i Lenkija jau -o kelis tūkstančius.

/ 
jlGinkime mažųjų tautu teisęs, .

Luikra-'-tir ’’Amerika” ra^c’ ”’vVorlū Bill Of Right ^Association” kovo 
J dr,- Manhattan Center salėje, įvyko susirinkimas mazuju tautu, tei
sėms ginti.“'. ■

I susirinkimą-kviesti amerikiečiai, suomiais, estai,"latviai 
3 lietuviai, lenkai, ‘stov-.-'kai, veigi-ai,“serbai J graikai protestuoti 

dėl mazuju tautu tei-ulu r : lai-vai apvispre.'-ti ir demokratiš 
kai tvarkytis. 1 ' “

Susirinkimu kalbėjo senatorius i s-Bebra-k os Kenneth U.Wherry 
Kataliku Veteranu vyriausias komandieriu** Edward “Z .McCaffrey, Darbo 
atstovas, kongresmenas Alvin E-.O.Konskt ir viena s“iš“kiekvienao tau 
tyberr- Lietuvos reikalu tarė žodi Kazys Šaulau'-ka s i s Kearny, N.J.

World Bill of Rights Association seka JTO veikta. “Ji -pasveikt 
no E. Roosevelt ir padėkojo už“gynima mažu tautu, laisves ir ju pa-“ 
begeliu. Draugijos pirmininkas senatorius CrKonski dabar visur kėlės 
tarptautinio Bill or Rights būtinumą Kongrese ir ŽJu jo sienų: pra-

I kalbose ir spaudoje. “
World Bill“i>f Rights Assoc, iškėlė draugu, tarpe politiku, 

diplomatu, la krastininku, ir radijo komentatorių.“Viena mažoji tau 
ta turi nedidele reikšme politikos arenoje. Bet vi-*os ksrtu, arti 
1J milr gyventoja, negali likti be Įtakos. Vienos tautus reikalas 
yra visu reikalas. Sovietai pavergė Lietuva.'Lietuvius turk stalčiais 
ištrėmė Sibiran. Lietuvoje kalėjimai perpildyti, žmogaus taisąs pa
neigtos. Tautu užsimota išnaikint!. Šimtai tūkstančiu lietuviu va
karti Europoje nežino, ar bus galima griztt tėvynėm Bol'sevikaį norėtu 
juos varu gražinti, kalinti ar vergovei ištremti i tolimu Libija. “ 

Kas“vierus ir kitus užtars? Kas kiaušy •:•“?! e nu. lietuviągba-lso?
Uz lietuvius kelia balsą World Bill of Rights A-’soc. Lietuviu, drau-' 
gal suomiai^ estai, latviai, lenkai, Slovakai, vengrai, serbai ir “ 
graikai .tars žodį. Ne tik jie, bet visa ameriki-eMAi, .± uri<tbrąnginis?

; laisvą ir demokratiją..

Tiesos žodis kalba ’

Kongrese atstovas Baris! J.ITood, kaip rašo ”Amerika” uždegančioje 
kalboje, pasakytoje Vasario 16 d. paminėjimą, nušvietė Lietuvos gą'rj.
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tfia. praeiti,šalies groži ir -lietuviu tauto*? pužaiga..
; -Jis* peržymėjo, kaIrntlaiAo Nuostatuose (Atlanto Charter) ph 

žadėjo laisve visoms tautoms. Tie pažadai turi būti vykdomi. Lietuvoj 
istorija liudija apie lietuviu tautos valia gyventi laimėje. Atlanto 
Nuostatu principai “turi būti įgyvendinti" tikrovėje ir pritaikyti Lie>-~ / 
tuvai. Niekas kito’’* taip nėrusi pelne laisve**, kaip Lietuva, kurios ' k . 
sostine yra Vilniui - " . ■ ,

Kalbėtojas reiškė gilu, Įsitikinimą,-kad lietuviams pa*iše.ke 
atgauti, laisve ir nepriklausomybe. Jis lietuviams pažadėjo ištikimybė 
ir pagelbą. - . - . - ~ /

Baigdama^ jis pareiškė, jog Amerikos KoEgresas turėtu.-rei-; 
kalautl j.A.Vf prezidento ir “už slėniu. reikalu miii--terlo, kad jis'im-i 
tusi žygiu at statyti Lietttvd*-- nepriklausomybę. Būtinai reikalauti, kad 
Lietuvos okupacija baigtųsi. Jai relketu, tuo tarpu ten galėtu kontro. 
liuotl JTC komisija. .Lietuva turi-pasiekti UNRRAo* ir kitu organizao’i . . 
ju pašalpa, ■ tremtinius?.gražinti'lš Sibiro. Lietuviu, tautai leisti de-? 
mokratiniu budu s d-ryti vyriausybę-i r gyventi laivėje.

i D.J.Flood pareiškė, kėd sovietai prieis-lie pto galo,-jei . 
užsispyrė laiky-is saVo agresijos.-Ji” turi vilties, kad JAV pasauliui 
vadovaus ir Įgyvendins Atlanto Nuostatus.

Rytu Lietuva palikta Gudijai. •—- - ~
•’Amerika" nurodo^ kad savo metu "Iravdoje”-buvo paskelbti rinkimiiiu apy
gardų sarašai. Iš ju maryti, kad lietuvikos sritys?: Bre-»lauja, Vydžiai,. 
Asmens, K ra va, Svyriai, Pastoviai, Smurgainiai priskirti Gudijai, To*? 
sritys, .kai p ir 1940 m. paliktos Gudijai. . ;

Ateis at ėjškaltymc diena. .•’' .

Clark universiteto (JAV) prof, W.Elmer Ekolaw parašė 5 Worcester Daily 
Telegram” rimtą ir Lietuvai labai palanku, straipsni, kuriame jis atvį • 
rai pasmerkė sbvietiskaja agresija ir mažuju tautu, pavergimą. Vienoj^ 
vietoje ris rašo: ~

"Atoslūgis Įvyks. Atsiskaitymo diena ateis - gal ne~ 
taip greitai, kaip l.etuviai norėta, bet tikrai ateis. ’’Dievu, malūnas 
mala iš lėto, bet tobulai." Liasvė« Įfaka-velkia nesustodama. Priespauda 
negali nuolatos pasilikti. Neteisingumas- nelaimes, -*r ištikimi lietu
viai kilmes amerikledial, gindami saviškiu. uzjurlyje -teises i laisvė, 
turi rimto pagrindo savo viltim® ir pasitikėjimui".

Ivanas turėtą grįžti 1^ Lie t avow.

Bolševikinė-Maskvos spauda nuolatos-ra -o, Jog Indonezijoj,-lūdijoj ir 
kutur e-'-ą svetimu, kareiviu. Taip .pat tpji spauda dažnai pastebij kad 
tiek-britu, tiek amerikiečiu kareiviai labai nori-grįžti namo įs Vokie 
tijo-’. Indi jos'ir kitu-kra--tą. -“menikiečiu laikraštis "The Montana 
ctandard” i tas Maskvos pastabas taip atsako:

-. - «Me-’ norėtumėm ■ dali gyvi būdami matyti ta^ diena, kaikareivj
paradas marširuota pro Kremlių, du ūžiamais, 'raginančiais kareivi IvauĄ 
grįžti i^s Lietuvos- Latvijos, Estijos. Lenkijos Irano .
Hunu: Įjos ir kitu svetimu teritorijų į savo tėvynė". . .

Lietuvos klausimas doną, spaudoje. '

Daru laikraštis "Iv.dre Missions Tidende" ne per »e 1 lai “i š- pauškino 
evengėli-.u pastoriaus Ghr, Barholdy Fnley didelį straipsni, pavadinta • 
"Tada Lietuva prarado savo n.e priklau-xmwbe". Iš put pradžių, autoriaus t 
pabrėžia, kad lie tuviu, tauta yra pAti pirmai, keiici nti tauta. .
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liau labai teisingai ir t?ū gilia užuojauta lietuviu tautai aprašomi 
chronologinė eilė vi >-■! 1939-194Q n. ir v61yve»nieji' drama tibkiB ji . 
Lietuvos gyvenimo įvykiai. Ypač pabrėžta--’ .-oviettt smurtas prieš 
Lietuva, Tarminiai 1940 m- vadinamoje ’’liaudiep seimo" rinkimai, ir 
jo priverkti 1.1 nutarimai, “toLiau“prrsimenarna'-50.000 Lietuvos trem
tiniu į Sibirą. Straipsnis papuoštas Vilniaus ir lietuviu moterų • * 
tautiniais drabužiais apsiremgusie$grupėš veiziais, •

įjv. . Tėvas? užtaria tremtinius. ■ ‘"
•*> —f . I •

"New York “Times" Romos korespondentas; pa--i r ėmė s “gaut orais informs-^1 
Gijomis i* autoritetingos~asmens Vatikane, praneša, kad jjv. Tėvas? 
kalboje naujai paskirtiems kardinolams, kritikuodama p prievartine - 
ibėiniu reptriaoi ją, “turėjo galvoje ne vien R.iriją, bet TcBtitani- 
ja ir JAV - Sv. Tėvas savo žodžiais ypatingai -mierkęs Jaltos:sutar 
ti 4 • *” .
, \ ■ "Galinu teigti visu tikrumu. • rašo korespondentas, kad
Sv‘, Tėvas yra nusivylė® it* nepatenkintas I) .Britanijos ir jAV poli
tiką, kurios. pąpiremuc’iosk-jaltos <’U‘itarimu, vėrbįa gudus, ukrai
niečius ir kitus grižti į savus krėstus,". , . *

Olandijoje rašoma apie Lietuvą ' -

Lietuvon'vyk'-’upu. ati-'-uukima* i vi so pasaulio vyskupus,“rado atgar
sio ir Olandijoje. "Gazet van“Limburg" deda.vedamajam straipsnyje 
gana plačią jo ištrauka antrašte: "Pabaltijo Vai tybiu. Tragedija"; 
Sakei "Mažbsi o s “respublikos Balti jos pajūryje atrodo užmirštos, 
Jalta,. Potsdamas, 'ir *'*•«. Franci-ko apie jas nutylėjo, nors tie kraš 
tai, kaip ir daugelis kitą, kiek įsteigdami p< tiesiuosi naciu,. ’ 
Įsigalėjimui. Nežiūrint iskilmingb. pažadėjimo, kad“nė vielos demo- 
kratiskoff tauto-s nepriklausomybe Pa jungi iii ik u“ nebūt- pažeista,“ laik
raščiai tyli, kad'ttfoms demokratiškoms tautoms gresia pavojfls“am- 
Žinaiprarasti laisvę7" Vykupu laika vadina”" jaudinaii.oiu atsišauki 
mu į laisvųjų tautu sąžine." Lio turo •■’’“klausimu « yra "-problema, kurią 
iškelia, kiekviena neteisybė". Į-’destes visus Lietuvos vargus ir““ 
prie-'’pandas, laikraštis baigia-’ " Bet ta problema dar galima iš« 
spręsti," \

• ■ *■* . Ą • ‘v

įdomus mokslo veikalas-. 'i ’

"Lietuvių Židinys", leidžiama j ■‘•'veicarij oje, praneša: "Ženevos Uni 
verslteto biblioteka 1944 m. j Meldo P. J‘. Gabrio mokslo veikale’ S 
Lietuviu getux kalbu gimiuiguma> ir priąsiptorija", arti J00 psli.

Prancūzijos ir Šveicarijon mokslines ...spaudos at'-ilie pimai apie 
veikalą yra labai palankūs-.“Pav.. Joan da'Villart žrzale "Le Mois 1 
Suissę" rast: "M.K.P. Gabrys- skaito^ priešistoriniame Europos žeme -V 
laPyje> kaip atviroje kflygoje. Mo veikalo d i dele‘'vertė filologijai 
ir lingvistikai, o“prieslstorijoje Gary's daro sensacingus atradimus 
Prieš! stori ja žengs į nauja-fazę; remdamasi onomaštiniu metodu.-"

Vilka memorandumas '•
Sąjungininku įstaigoms Ilvrnb- rge VlaXas it .eikė nuosekliai ir"'doku 
montuotai paruoštą raemors niiurna, apie .'kero metu. Hetuvojc /tiek tfacnj,. 
tiek kitu Įvykdytus kriminalus. ■ . n-
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S AV Al TINE APŽVALGA

'.x ; Su.dideliu įtempimu lauktoji keturiąužsienio rei-
>aj.ą ministrą konferencija vyksta pilnu“spartumu. Jei beprašidedant 
buvo juntamą® visą gera*r nuotaikingumas,/tai ir davė progos praba 
šauti“apiS sėkmingą konferencijos eigą. Žr i«tikrąją. Molotovą® su
tiko svarstyti re tik šutančiu sudarymą Šu Italija“ ir kitomval®- 

. lybėm, Let dar ir Austrijos ir'Vokietijas klausimus. “Tačiau greitai 
Ix/t gerosios nuotaikos- ėmė nykti, o“paskutines žinioj kol kas reduo 
Cądaug vilčią. Kad ‘Sutu/sekmingal susibarta Italijos klausimu,taip 
■ęat ir dėl sieną su Jugoslavija bei rspa^aci j plausimais, neatrodo, 
S’ovie tai reikalą u j’A Že“tik sau, bet ir savo draugams? - Jugoslavijai 
piręnčnybią Italijos sąskaitom “Todėl nedrąsu būtą tvirtinti, kad 
jau oi kartą Italijai“pajggtu perdaryti priimtiną taikos sutartu .Ki
ti kla'ūs-’lmai, i^skyrąs Au®tri'jop“ir Vokietijos, kad ir kiek len
gvesni, bet ar juos sėkmingai išspręs, te.uka>irgi paabejoti.Atsar
giai vertinant /“būtą galima pastebėti "mažą sovietą buolaidumą. Ar 
tai būtą'tik ge«ta», kad nepavykus konferencijai netektu dėl to vi
sas kaltes“tik sau prisiimti, o gal ęūdarė Įspūdi jiem«“ir tas,kad 
anglosaksai ir tuo atvSjii reikalautą saukti ''2L''valstybės“konferen- 
clja.; kuri ir turėtą išspręsti visus ginčytinus klausimus, prieš ' - 
tai“ žinoma, sovietai visomis jėgomis protestuotą bet nutarimo pa“ 
keisti .negalėtu! Kiekvienu Atveju /i“ ko j f erė bei jS yra pml ftmfa reikš
mes-- Ar jai nepavykus mėgins Trumąna® -vykti i Maskva, kad sus Sta
linu galbėtą pairusia, padėtį, labai sunku tikėti, nors tuo reika-“ 
lą būyo Įvairiu Spėliojimu, Bet jeigu Stalinas, du kartu kviečiamas 
į Vašingtoną, atsisakė vykti, ta; dabar savo iniciatyva vykti jfru- ’ 
marui i Maskva.būtą Nevisai populiaru, . “ - \-

S'augumo Taryba ^savS darbus vykdo toližu. Not*e Ispa
nijos klausimu buvo nemažai ginčytasi, bet galutino susitarimo nepri 
eita. Tačiau neabejotina, kad diplomatinią santyklu“su Franco vi- 
sitsuvienytu tautą nariai organizuotai“nenutrauk®. Ispanijoj, pagal 
pasirodžiusias pranešimus, gali vyriausybė anglosaksams tarpiidnkaa 
lašt pasikeisti. 11- o .* jj - “ “ “ -

Prancūzijoje vvriattsybės sudarymas sutikt) didesnią 
■kurkumą, regu pradžioje buvo tikėtasi. Komunistai nenori sutikti 
įeiti i tokia vyriausybę, kuriai vadovautu katalikai. Kataliką lydė 
ris dabartini užsienio reikalą“mintstoriu Bidault, bs komunistu ir 
ju -oAolą artiiniau«iu“vienu“balsu išrinko vyriau-ybė® šefu. Ar i vy 
riaūsybė teis komunistai, sunku tvirtinti, bet jeigu neįeitu, tai 
^raštui išeitą tik i naudą.

Italijoje“kov8 dėl valdymo formos aprimo.- Dabai “ 
libka laukti naujo-? vyriausybės, kuria --udarytą neabejotirAi imsis “ 
dešinioji frakcija. Dabar Italija Uąrf} mažai laiko ginčytis naminias 
reikalais, kada svarsto ją imęe rijos likimą, o Tito pasienyje de- ’ ’ 
monstruoja pasienyje naujūiis“divlzijčmis. , “ “ “

/‘Artimuosiuose Rytuose ramumo “nėra. Persį jaspuąiau 
paįaptinga“padėtis kiek aprimo, bet užtat Palestinoje žydai vykdo 
plataus m&sto sabotažus, užpuolimus“ir įsiveržimus. Drįso net anglą ~ 
karininkus“kaip Įkaitus pagrobti. Is kur jie gauna veikimo direktyvas 
nesunku atspėti. Tokią padėtis Anglijai kelta nerimo, tygiai kaip- 
ir Afganą.staro teritorijos dalife-s pe-vvędim&^^aąsv^-^sn^ljjerrlmu • 
su sovietais. '

A. S
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MŪSŲ KOLONIJOJE

UNRRAou srveąte ; Glasenbaohe

7 Birželio 10 diena GlasenbacIlo stovykla minėjo metine 
sukakti7 kai šia stovykla peteme ŲNRRA."Pats minėjimas"- švente ter
sest visą dieną, ii* jo« aprašyti čia nesiimame. Paminėsime tik viena 
kita charakteringo she vietą.

’^venfee prasidėjo evangeliku., pamaldomis. Po to Buvo 
sveikinimai ir paradas."Pražygiavo mokyklos, moterys tautiniais dra
bužiais,- įvairios įmones, sportininkai, policija, pravažiavo gyvieji 
fąvėiik«lai. Ypačiai "pažymėtini paskutinieji^ kuriems 'buvo daugiausia 
ru^t-iamasl. Gera,. Įspūdi paliko estu vežimas, kuriame buvo, atvaizduo 
tas šiandieninis gyvenimas Estijoje ir "e*? tu tremtiniai UBRRA globoj. 
Lietuviu vežimas buvo gal"dar labiau Įspūdingas: pagal kun. Brazaus
ko projektą buvo "padarytas juodfis vežimas, kuriame tarp*“ grandiniu stove 
jo- lietuvaite atsigręžusi i teisingumą. Latviu vežimas parodė Latvi
ja, kaip ūkio Sali.

Toliau"buvo lietuviu,"latviu ir estu parodu atidary 
mas*. Latviai estais sruvo parodose išstatė visa 7 k& buvo atsivežė 
is? Latvijos ir kas charakterizuoja ju tautos kultūra. Apie latviu 
paroda gražiai atsiliepė austrą "Salzburger VoIkA-zeitung'1. Lietuviu 
parodoj, p.p- Tamošaičiu suorganizuotoj buvo įsstatyti tik tie dai
lės darbai, kurie padaryti stovykloj.

Sporte rungtynėse latvią vyru orasvydžio komanda 
sunkiai Įveikė- lietuvią-estą rinktiną; estu moterys, iki šiol sekmin 
gal atstovavus±-os"visą< Glasenbaohą, pralošė prieš Ii e tuvi u-latvi u ko 
mania. įdomiausios rungtynės- buvo krepšinio, "kur lietuviu, vyrai, iki 
šiol niekam nėpraleimėje, dideliu rezultatu supylė latviu- estu, rink 
tinę., net 44:14. " " ' "

Vakare"Įvyko visu trijų tautą koncertas. Is lietuviu^ 
dalyvavo mūsą pamėgtas!^instrumentai!"tu kvartetas ir didelio paslse' 
kimo sulaukės, tautiniu, suokiu "ansambli s. par pažymėtini buvč pirma" 
kartą pasirodys estu" mišrusis choras ir daug aplodismentų sulaukės 
Rigos- operos solistas—k ak tins.

" Nors "vertė praėjo su entuziazmu ir tvarkingai,bet
reikia pastebėti, kad"nebuvo išlaikyta tarp"tautą proporcija. Latviui 
ypačiai buvo gerSi pa-druo-'e ir^pa "Įrodymuose dominavo, o lietuviams 
net iki pusantros valandos prieš iškilmių pradžia nebuvo paskelbta 
programa. Koacertė-, čia jau ne dėl mūsą kaitės irgi tas pats buvo." 
Abį koncerto dali--.' phadejo i? pabaigė latviai, taip"pa-t ir kiekybės 
atžvilgiu lietuviai-su"e"tais buvo mažumoj. Nepateisinamas buvo, ir* 
bisur didelis vėlavimas,, ;

" " BlrzeXio~29 (re 283.) Gla-erbacho teatro salėje
rengiamas didelis Ii e tuvi šks s koncertas. "Koncerto programoje dalyvaus' 
Vilniau^ filharmonijos solistas baritonas Br. Marijo&lup, pianiste 
Prapublenytė, muzikai instrumentalistai I .Motiekaitienė, Alg. Mo^ie- 
kaitisr, Ms tiekas ir A.Nakas, vyru choras r vedamas j, Petkaicio,“ 
ir tautiniu šokią grupė vadovaujama I. Landsbergyte s, I, Stankūną, erės ’ 
ir j. Akstino, fo'koncerto bus eokial. Salė dekoruojama.
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užsirito žinios

_ Paryziugf Steigiamasis sttslrinkimas užsienio reikalu 
min. ^idault 584 balsais i crii±£ mini stepių pirmininku.-

New Yofk_ _  "UNO ūkio if spcislinė taryba tą«ė pasitari
ffius pabėgėlių kl’aasimsis. Nutarta suteikti finansine pagalbą^ vi- 
<*iem*s iSviętintie-’iemę. kurie norės apsigyventi naujoje vietbje.Ta 
fyba atmetė sovietų retničmav jugo-lavų pa-iulymn i.eteikti tiems pasai 
pos, kurie velke pries savo krauta..

~ igtonay. cN=tioral Broadėa«ting System” radijo ko 
mentatorius pi>anėsa”'i-T oficialiu saltiaitu kad JAV Ir D.-Britanija 
padare «u Franco sutarti pagal kuria, jis pa'1 trauks kataliku liau 

_ die* partijos vado (19J?6:;. stipriausias.Ispanijon partijos) Gil Ro 
blesr. naudai.

< "* Viefia- Keleiviai iš. CekoelovaKijoš pasakoja, anie 
vyk standi us Pre«bui*ge (Bratislava) nerary-m.ns iysiuin~su komunistų ~ 
demonstracija prieš demokratų panti ja^, Neramumai pa sieke_ aukščiausio 
Įtempimo, kai pasklido gandai apie, buv..Slovakijos preztd. Tišso ir . 
mini storiu Mach ir Tuk išvogimą, jfitle trys Vyrai išleisti pasire
miant suklastotu Senėto raštu. 'Tas pranešimas iki 'iol nei dementuo 
tas. nei patvirtintas.

Paryši b«?,« Jugoslavijos miništerič pirfflihinkn'*pavaduo
to jas K ardei j parei’«O" Reuterio atstovui, kad Įvairus pranešimai 
apie Triesto apylinkėse Sovietų ir jugoslavų grupinėj ud 6 jimair apie 
aliarmo stovi mieste, e^a pažciaryti.

ikscar Itsluvyraiusia <*i kasačinis tei s fe skelbė 
galutini dėl beicavimo <-prendiiaa. "Sprendimas patvirtino, kad už 
respublika atiduota .12*?I7<925 balsai, 9 uz moi,arohlja IO.7I9.284 
balsai.

■ Vašingtonas* Kongresui buvo Įteikti JAV užsienio rel 
kalu minister!jOs pa‘ i ulonai modernizuoti kinų arai ja amerikieti ų •. 
pagalba* Byrnes prie to pasiaiy^ pasakė-, ...kad JAV j_ntere«įa A-oika— 
lauja, kad Azijoj’būtų ramų ir saugų.
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►r

- \ 7-Vašingtonas?. Užsienio reikalams Sakomi si jos, su
sidedanoios is’ke t urlu. nariu, re prg žentą ntų rtmffms pranešime rei 
kalaujama a t;«i •■•akyti nuo bet kokios draugystei su Sovietu Sąjunga. 
Komisija ‘priėjcr tos nuomones-,- bekeliaudama per Europą ir artimuo 
sius Rytus ir~siulo Trumarul susitikti su Stalinu tanų kad liūsta 
tytų.kaĮ* JAV skiria nuo Sovietu Sąjungos* ir kas jas gali suartin 
ti. Nors“ lr“ga Lyginiu Lenkijd® ir Jugoslavijos vyriausybių pri
pažinimu1’ i» JAV pusė-* būvąs perdaug skubus .“Lenki ja ir Jugosla 
vijb šiandien esančios komunistinės-valstybė®. Lenkijoj tauta yra 
valstybei o ne valstybė tautai. Tas pats yra ir Jugoslavijoj. 
Tai esą smerktinos nusileidimų politiKO-*-rezultataif kurią JAV 
taiko sovietams nuo pat Jaltos dienu. Tas .pats kas Lenkijoje ir 
Jugoslavijoj yra ir Ceko**lovbki jo j, Vengri jo j^ Rumunijoj. Bulgari 
joj7 nekalbant jau apie mažas labaltijo tautas, ir dar kituose 
krantuose.

Į 
4- ;

T Keln Bbitu, vyriausiosios būstines Vokiętijoje
pr a nb simu, “ br i t b lai vyną s parengė pLaia sunaikinti vokiečiu avla 
cijoo bazes ir jurų tvirtoves i Helgoland^, ir Wilhelmshafexiq. 
Sprogdinimams? bus panaudota 1000 to dinamito.

~ Montreal Kanadbr parldmSntę' vienintelis* kombnis 
tUvjdelega cap.7 Bred Ii os a, kd ti narna s Kanados '-špionažo aferoj, išda
vė^ !«ovietams“karines paslaptis j teimc rastas kaltas. sprendimas 
bus paskelbtas?- vėliau. v

i
+ '

~ Emigracijos reikalams Gla--enbacho stovykloje eina
prie-pabaigos. Salzburgo mieete ir apylinke negyvenantiems-tautią
dicms registracija numatoma liepos mėnfesij ir apie tai bus pra- 
nešta spaudoj. '

HI ienos- Žibios’U paminą j u si c s šimtąjį numeri sun- 
tojok Tai padaryti ^spaučosdolektyvas turėjo todėl,'.kad dideli’ 
dalis skaitytoju^ uz laikrašti neutsilygindavo, ir-jjėl to leidėjai, 
gurėdavo nuostoliu^ . J . ’ •**

-• ■ : -k •
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j&aikra'-ti leidžia ir redaguoja Spaudės Darbuotoju Kolektyvas. 
. X/.■ ’ ; s; ■'/ ' ■' ' \ ■ •'' j _ Lg
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