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atneš DP liepos 1 <!♦ rytos
IRO įsisteigti trūksta dar trijų parašų. DP šelpimo sunkumams nugalėti 

reikia įveikti dar daug kliūčių
„New York Herald Tribūne“ š. m. 

balandžio 27, d. Europos laidoje pa
skelbė savo 'korespondento praneši
mą, iš Berlyno, kuriame patiekiami 
generalinio amer. zonos UNRRA-os 
direktoriaus pareiškimai, UNRRA-i 
baigiant savo veiklą.

Pranešime sakoma.
Jau tik šešiasdešimt dienų beliko 

iki to' laiko, kada UNRRA turės 
baigti savo veiklą — pareiškė Paul 
B. Edwards, šios organizacijos ame
rikiečių zonoje Vokietijoje direkto-

IšskryninguotŲjų 
šalinimas iš sto

vyklos sulaikytas
Frankfurt, tv. 26. (S&S). Po DP 

demonstracijų .nukreiptų prieš scree- 
ningo komisiją, kuri keletą DP pri
pažino nešelptinais, Augsburgo So
me Kaserne stovykloje vakar su
spenduotas išskryninguotųjų šalini
mas iš stovyklos. ' ■

Komisija pareiškė, kad išskrynin- 
guotieji nustatyta tvarka turi pa
duoti apeliacijas, o sustabdymas ga
lioja tik iki tol, kol bus peržiūrėtos 
apeliacijos.

Heidelberg, IV. 26. (S&S). Paul B. 
Edwards, UNRRA-os . direktorius 
amerikiečių zonai pranešė, ' kad 
Aroįsene UNRRA atidarė DP pro
fesinio lavinimo mokyklą. Mokslą 
pradėjo per • 200 mokinių. Tačiau 
mokykla gali priimti iki 500 moki
nių. Mokykloje mokoma auto me
chanikų, mūrininkų, dailidžių ir ke- 
ramikosf amatų. Pagalbinėse buhal
terijos, mašinraščio ir anglų kalbos 
klasėse DP ruošiami amer. zonos 
stovyklų administravimo darbams.

pus. Dabar amer., zonoje atskiros 
valstybės gyvenimu gyvena 370.000 
DP, kurių egzistencija priklauso nuo 
UNRRA-os.

„Ką šie nelaimingi žmonės turės 
gauti* liepos pirmosios rytą sau 
pusryčiams — tai klausimas, kuris 
mane kankina kiekvieną naktį“ — 
pasakė Edwards spaudos konferen
cijoje. Jis nurodė kad karo depar
tamento biudžete nėra numatyta 
lėšų DP marinti, o Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai (IRO), kuri, 
kaip buvo numatyta, liepos 3 d. tu
rėjo perimti UNRRA-os darbą, dar 
stinga trijų valstybių parašų, kad jį 
galėtų pradėti gyvuoti.

UNRRA-os atstovas sako, kad jis 
numato šią savaitę vykti pas gen. 
Lučių D. Člay, Jungtinių Valstybių 
Karinį Gubernatorių Vokietijoje, ir 
tartis apie „išeitį iš padėties". Mr. 
Edward pareiškė, kad karinės įstai
gos „puikiai bendradarbiauja ir pri
pažįsta, ’ jog problema turi būti 
įveikta“ Jis pranešė, kad Alfred 
Davidson, UNRRA-os juriskonsultas, 
kuris laikinai yra prikomandiruotas 
prie IRO, veda derybas, šios gims
tančios organizacij js naudai su 
European Command dėl DP sto
vyklų perėmimo po liepos 1 d. „Jau 
daug klausimų yra išspręsta ir be
reikia susitarti dėl keleto punktų“, 
pastebi Edwards..

Direktorius Edwards, amerikietis 
iš Aberdeen, kuris, išdirbęs visus 
metus su pabėgėliais Čekoslovaki
joje nuo š. m sausio mėn. tvarko 
DP stovyklas amerikiečių zonoje, 
nurodo, kad šiandien visame pa
saulyje yra apie 1.009.000 DP, iš ku
rių 704.000 randasi DP stovyklose 
Vokietijoje. Jis išvedžioja, kad da
bartinis amerikiečių zonos DP, pa
talpintų maždaug 40 stovyklų, skai
čius (370.000) yra tik 5000 asmenų

JAV saugo Europą nuo suirimo 
Galima tikėti visas problemas išspręsti susitarimais, bet jiems pasiekti 

reikia imtis visų priemonių
Washington, IV. 29 (Dena-Oans). 

JAV užs. reikalų ministeris Mar
shall savo kalboje, balandžio 28 d. 
per radiją pasakytoje amerikiečių 
tautai, apžvelgė Maskvos konferen
cijoje pasiektus rezultatus ir pa
lietė tas sunkias problemas, su ku
riomis keturių didžiųjų valstybių 
ministerlams buvo tekę susidurti.

„Si konferencija,“ pareiškė xužs. 
reik, ministeris Marshall, „sprendė 
svarbiausiąją taikos, už kurią mes 
kovojome, problemą Ji nagrinėjo 
gyvybiškai svarbų Europos centrą — 
Vokietiją ir Austriją — sritį su di
deliu gyventojų skaičiumi, su dide
liais žaliavų šaltiniais ir pramonės 
įrengimais, sritį, kuri paskutiniuoju 
metu pasaulį buvo jau du kartu pri- 
vedusi prie katastrofos. Maskvos 
pasitarimuose vėl iškilo visi nuo
monių skirtumai, kurie buvo išryš
kėję Italijos ir Balkanų taikos su
tarčių pasitarimų metu. Jie liko 
neišspręstu Problemos kurios tu
rės tiesioginės įtakos mūsų civiliza
cijos ateičiai, negali būti ir ‘toliau 
sprendžiamos bendro pobūdžio pa
reiškimais ir paviršutiniškomis for
mulėmis. Jos reikalauja konkrečiai 
išspręsti ryškius Ir nepaprastai kom
plikuotus klausimus.“

Toliau užs. reik min. Marshall 
pabrėžė kad derybos dėl Vokietijos 
taikos sutarties yra susijusios ne tik 
su Europos ir pasaulio saugumu, bet 
ir visos, Europos gerbūviu. Tarda
mos! dėl ilgalaikių taikos sutarčių, 
amerikiečių delegacija prieš akis 
turėjo ir tas problemas, kurios turi 
likiminės reikšmės nualintiesiems ir 
kenčiantiems europiečiams. Svar
biausios Maskvoje nagrinėtos pro
blemos buvusios: /

1. centrelines Vokietijos vyriau
sybės galių apibrėžimas; 2. vokiečių 
ūkinės sistemos charakteris ir jos 
santykiai su kitais Europos kraštais; 
3. reparacijų pobūdis ir dydis: 4. Vo
kietijos sienos; 5. kuriuo būdu visos 
sąjunginės valstybės, buvusios karo 
padėtyje su Vokietija, turėtų daly

vauti Vokietijos taikos sutarties su
daryme.

„Visi konferencijos nariai,“ tęsė 
užs. reik. min. Marshall, „vienu balsu 
sutiko, kad turi būti demokratiniais 
pagrindais sukurta savistovi Vokie
tija su atitinkamomis garantijomis 
prieš atbundantį militarizmą. Sovie
tų Sąjungai atstovaujant nuomonę, 
kad Vokietija turėtų būti valdoma 
stiprios centrelines vyriausybės, 
Juntinės Valstybės ir Britanija tokią 
vyriausybę atmetė, nes jos numatė, 
rad tokia vyriausybė perlengvai 
privestų prie nacių sistemai panašaus 
režimo įsigalėjimo.

„Dar rimtesni nuomonių skirtu
mai yra busimosios vokiečių ūįtio 
sistemos ir jos santykių su kitais 
Europos kraštais klausimu. Šiuo 
metu vokiečių ūkiui atsikurti kliudo 
tas faktas, kad nėra vieningumo 
tarp okupacinių pajėgų. Todėl Vo
kietijos atstatymas iki tokio laips
nio, kad ji būtų pajėgi pati išsilai
kyti, reikalingas skubaus sprendimo. 
Viena iš rimčiausių kliūčių, stei
giantis Vokietiją ūkiškai suvienyti, 
buvo tas faktas, kad okupacinė so
vietų zona yra valdoma be jokio ry
šio su kitomis zonomis ir negau
nama jokių duomenų, apie šioje zo
noje panaudotas priemones. Po ilgų 
ir tuščių pastangų surasti šiuo klau
simu kelią į bendradarbiavimą, bri
tų ir amerikiečių zonos, siekiant pa
lengvinti ekonominę padėtį, buvo 
sujungtos. Prancūzija ir Sovietų Są
junga kviečiamos prie šios sutarties 
prisidėti.“

Toliau Marshallis pasisakė dėl so
vietų įstaigų puolimų, būk, ūkiniu 
zonų sujungimu sulaužytas Pots
damo susitarimas; jis pabrėžė, kad 
prie abiejų zonų sujungimo pri
vedęs tik Sovietų Sąjungos priešini
masis, įgyvendinti Potsdamo nuta
rimus. Esą sunku sovietų įstaigų 
puolimus nelaikyti propaganda, kuri 
siekia nkreinti deriesi nuo to. kad 
Sovietų Sąjunga kliudo įgyvendinti 
Potsdame sutartą ūkinį Vokietijos 
vieningumą. 

mažesnis už maksimalinj skaičių 
nuo karo pabaigos

UNRRA-os šefas sako, kad 150.000 
DP amerikiečių zonoje yra žydai, 
kurie nori išvykti į Palestiną. Pa- 
siliekančiųjų daugumas trokšta vyk
ti j Jungtines Valstybes, į vieną iš 
britų dominijų arba į Lotynų Ame
riką.

Edwards žodžiais šešiasdešimties 
dienų maisto planas „parodė pozi
tyvių rezultatų“, jis tikisi, kad šis 
planas paskatins 50.000 DP ik1 lie
pos 3 d. „išvykti“ iš amerikiečių zo
nos Didžiausiąją grupę, kaip jis 
sako, sudarys jugoslavu ir lenkai, 
kurie grįš į savo tėvynes.

Edwards sako, kad DP stovyklos 
amerikiečių zonoje šiuo metu yra 
„geroje formoje“ ir gyventojai yra 
„ramūs“. Tačiau jaunajame ele
mente, artėjant liepos pirmajai ir

Pastangos DP paruošti savistoviam 
gyvenimui

Heidelberg, IV. 26. (S&S). Balan
džio 28—29 įvyksta UNRRA-os val- 
dininkų-karininkų ir a-mijos perso
nalo ruošiančio administracinius 
projektus, konferencija.

„Svarbiausias šios konferencijos 
uždavinys“, sako Horowitz, yra iš
nagrinėti administracinį planą Ir ap
svarstyti metodus, kaip galimai grei
čiau paruošti DP savistoviam gyve
nimui. '

Tipiškas darbo projektas, zkurį 
UNRRA ruošia.'yra drąbuH.ų ravi
mo programa, pagal kurią numato
ma DP centruose pagaminti tūks
tančius drabužių. Armija, kuri pa
rūpintų žaliavą, susipažjstą su dra
bužių pavyzdžiais, pagamintais de
šimtyje stovyklų.

Palietęs Vokietijos reparacijų 
klausimą, Marshallis pareiškė; „Mes 
tikime, kad Potsdamo sutartyje vi
sai net nebuvo numatyta imti repa
racijas iš bėgamosios produkcijos.

„Kitą nuomonių ' skirtumo dėl 
anksčiau pasiektų susitarimų pa
vyzdį“, kaip pareiškė JAV užsienių 
reikalų ministeris, „parodo Vokieti
jos sienų klausimas. Sovietų armijos 
dar prieš Potsdamo susitarimą Len
kijai pavedė valdyti tas rytines Vo
kietijos sritis, iš kurių vokiečiai gy
ventojai, artėjant sovietų daliniams, 
didžiąja dalimi buvo evakuoti. Pre
zidentas Trumanas tuometinę pa
dėtį, prisidėdamas prie Trijų Di
džiųjų pareiškimo, pripažino, tačiau 
galutinis vakarinių Lenkijos sienų 
sprendimas turėjo būti padarytas 
taikos derybų metu.

Nežiūrint šio Susitarimo, užs. reik, 
ministeris Molotovas tuometinį pri
tarimą nusprendė laikyti galutiniu 
Vokietijos-Lėnkijos sienų sprendi
mu, tereikalingu tik formaliai pat
virtinti. „Jungtinės Valstybės“, pa
stebėjo Marshallis toliau, „pripažįsta 
Jaltos konferencijoje padarytus įsi
pareigojimus. Lenkija už savo teri
torinius nuostolius rytuose turi būti 
atitinkamai kompensuojama vaka
ruose tačiau dabartinės vokiečių- 
lenkų sienas padaryti amžinomis, 
reikštų iš Vokietijos atimti teritoriją, 
kuri prieš karą gamino daugiau 
negu % Vokietijai reikalingų mais
to produktų.“

„Aišku“, konstatavo užs. reik, 
min. Marshallis, „kad Vokietija yra 
įpareigota smarkiai sumažintoje te
ritorijoje išmaitinti ne tik savo 
prieškarinį gvyentojū skaičių, bet 
dar ir daug vokiečių iš Rytų Eu
ropos. Si padėtis yra neišvengiama, 
tačiau mes negalime pritarti, kad 
ji būtų dar labiau bloginama.

Lenkija negali turėti mažiau ža
liavų šaltinių, negu ji turėio orieš 
kąrą, ji turi teisę juos padidinti 
Tačiau jai mažai padės, jei ji įsigyt 
naujas sienas, kurios, gal būt, atei

neturint atsakymo į problemą, kas 
bus toliau, pastebima nerimo ženklų. 
Kita dabar iškylanti problema, tai 
personalo, dabar besirūpinančio DP 
reikalais, išlaikymo klausimas.

UNRRA os personalas amerikie
čių zonoje siekia 900 asmenų (pra
eitais metais — 3000), tačiau Ed
wards tikisi, kad 785 iš jų būsią 
perimti į IRO Jie būsią pasamdyti 
trims naujosios santvarkos mėne
siams tomis pačiomis sąlygomis, ko
kiomis dirbo UNRRA-oje.

/Edwards pareiškia vilčių, kad tri
jų valstybių parašai kurie dar rei
kalingi IRO sukurti, tuoj atsiras, 
jei tik JAV kongresas nutars pir
miesiems metams paskirti 46% iš 
155.000.000 dol. sumos, kuri propor
cingai tenka Jungtinėms Valsty
bėms.

London. IV. 27. (UP) — Užsienių 
Reikalų Ministerijos kalbėtojas pa
tvirtino, kad Sir George, užs. reik, 
m-jos valdininkas pabėgėlių reika
lams, balandžio 28 d. išvyksta į Pa
ryžių tartis dėl darbininkų iš DP 
stovyklų Vokietijoje ir Austrijoje 
verbavimo.

Tikimasi, kad bus sudaryta pasto
vi sutartis, pagal kurią DP galės iš 
prancūzų zonos vykti darbams į 
Angliją, o iš britų zonos ,į Prancū
ziją.

Kalbėtojas šia proga pabrėžia, kad 
Britanija yra labai susirūpinusi, kad 
Vokietijoje gyvenantieji DP gautų 
žinių apie sąlygas jų tėvynėse.

tyje jai neš sunkenybes. Mes turime 
galvoti apie ateitį,“ pabrėžė Mar
shallis, „kurioje demokratinė Len
kija ir demokratinė Vokietija būtų 
geri kaimynai “

„Taikos sutarties su Vokietija su
daryme“, užakcentavo Marshallis, 
„turėtų dalyvauti visi sąjungininkai, 
kurie buvo karo padėtyje su Vokie
tija.“ Jungtinės Valstybės Čia pa
siūliusios metodą, pagal kurį turėtų 
būt; atsižvelgiama į kiekvienos 
valstybės dalyvavimo kare laipsnį, 
t. y„ ar ji aktyviai dalyvavo kovos 
veiksmuose ar ne.

Kaip paskutinį iš svarbiausių 
Maskvoje nagrinėtų taikos su Vo
kietija kūrimo punktą Marshallis 
nurodė Keturių Didžiųjų paktą. 
Jungtinės Valstybės ~turėjusios vil
čių. kad greitai priėmus šį paktą, 
pagal kurį Jungtinės Valstybės įsi
pareigotų aktyviai dalyvauti Vokie
tijos apsiginklavimo kliudyme, ding
tų visi baiminimaisi dėl ateitis.

Baigdamas užs. reik. min. Mar
shallis pakartotinai konstatavo, kad 
susitarimo Maskvoje nebuvę ga
lima pasiekti, nes Sovietų Sąjunga 
laikėsi pasiūlymų, kurie Vokietijoje 
sukurtų centralizuotą režimą, Vo
kietiją pasmerktų ūkiškam žlugi
mui ir didžiąją dalį produkcijos pa
verstų reparacijomis, daugiausiai So
vietų Sąjungai Amerikiečių dele
gacijos požiūriu toks planas parei
kalautų ne tik ilgametės amerikie
čių pašalpos bet, krintant ekonomi
niam gyvenimui Vokietijoje ir Eu
ropoje, priverstų prie diktatūrų iš
kilimų ir suiručių.

PASIKALBĖJIMAS SU STALINU
Šia proga Marshallis palietė ir 

pasikalbėjimą su Stalinu. Stalinas 
jam pareiškęs, kad Maskvos konfe
rencija esąs tik pirmasis bandymas 
aiškinti šluos sunkius klausimus. 
Esą galima, kad šioje konferencijoje 
nebūsią galima pasiekti didesnių 
rezultatų, tačiau jis tikis, kad vi
suose svarbiuoaluoee klausimuose,

Motinystės didybė
Motinos dienos proga

Jeigu Visata nėra vien aklas me
chaninių jėgų žaidimas, jeigu gyvy
bė nėra vien cheminių procesų pa
daras ir jeigu Visatoje, šalia elektri
nių jėgų koncentracijų, vadinamųjų 
materija, dar egzistuoja dvasios fe
nomenai, jeigu joje esama mintijan
čios ir kuriančios jėgos, tat jeigu Vi
satoje dar yra kas nors, kaip mes 
tikime, didžio, kilnaus ir švento, tai 
prie tokių gražiausiųjų ir didingiau- 
siųjų gyvosios gamtos pasaulio reiš
kinių priklauso ir motinystė. Nuo
stabiuoju vyriškojo ir moteriškojo 
gamtos pradų veikimu plėtojasi gy
vybė, ir yisata nuolatos pasipildo 
konstruktyvine, gyvybine energija. 
Per motinystę stipriausiai reiškiasi 
rūšių ir žmonių giminių, tautų ir 
rasių išsilaikymo ir plėtojimosi ins
tinktai kurie pasireiškia dydvyriška 
motinos meile, kad ir savo mirties 
kaina išlaikyti busimųjų kartų gy
vumą. Motinystė yra aukščiausioji 
sveiko moteriškojo individo pareiga, 
šventoji moteries teisė, jos egzisten
cijos prasmė, tat ir didžiausia jot 
laimė. Tautoš išsilaiko ne tiek po
litinėmis priemenėmis, kiek pasi
aukojančių motinų didvyriškumu, ir 
niekas tautų negali sulaikyti nuo 
žlugimo, jei jos nebeturi didvyriškų 
motinų.

Todėl nenuostabu, kad civilizuotos 
tautos išmoko suprasti giliąją moti
nystės prasmę, ją branginti ir pa
laikyti. Motinystė yra garbinama 
išminčių ir apdainuojama poetų. 
Goethe apie motinystę sako: „Nėra 
nieko puikesnio, kaip matyti motiną 
su kūdikiu ant rankos ir nieko nėra 
garbingesnio, kaip motina tarp dau
gelio vaikų“.

Motinystė yra giliausio žmonišku
mo ir tyriausios meilės šaltinis. Ir 
kaip sunkiai žmogus benupultų ir 
nors jį atstumtų ir visas pasaulis, ji| 
vistiek ras užuojautos ir paguodos 
motinos širdyje, nes, kaip D. Hael 
sako: „Yra tik vienas motinos mei
lės ribos akmuo ir tas akmuo stovi 
ant jos kapo“. O žmonių išmintis 
pastebėjo: „Kaip motina bebūtų var
ginga, vistiek jį savo kūdikiui sutei
kia šilimos.“

Su motinų krauju ir pienu persi
duoda busimosioms kartoms buvu
siųjų kartų ypatybės. Tat kaip svar
bu, kad motinos būtų sveikos, nes 
kaip teisingai pastebi Hėgelis: „Mo
tina yra vaiko ginljus.“ Mes gi ga
lėtumėm pridėti, kad motinos yra 
būsimųjų kartų genijai.

Moteriškei motinystė ne tik su
teikia džiaugsmo, bet ją taurina, nes, 
kaip sako F. Ehrenberg: „Tol, kol 
moteris turi širdyje dar vieną ki
birkštį motiniškos meilės, ji negali 
būti visiškai bloga“.

Tautos kultūringumo laipsnis la
biausiai pasireiškia, kiek joje yra 
gerbiama motinystė, o žmogaus žmo
niškumas — kiek jis myli savo mo
tiną. Meilė motinoms yra aukščiau
sioji dukteriškumo ir sūniškumo pa
reiga, nes motina, net ir tada, kai 
jai gal krūtinę draskė skausmas, ža
dino mūsų kūdiškąjį šypsnį, kad mes 
išmoktume gyvenimo džiaugsmo. 
Arba ir tada, kai ji alpo dėl bado, 
atitraukė kąsnį nuo savo lūpų, ar 
maitino savo krūtimis, kad ir savo 
mirties kaina mus išgelbėtų. Ji ne
migo naktis prarymojo prie mūsų 
lopšio ir sielojosi ir džiaugėsi visais 
mūsų vargais ir džiaugsmais.

Jei žmogus yra gyvosios gamtos 
dievaitis, tai žmogiškoji motina yra 
viso ko vainikas, gamtos karalienė.

Quintus

drauge ir Vokietijos demilitarizavi- 
mo, politinės struktūros, reparaci
jų ir ūkinįo vieningumo, esą galimi 
kompromisai. Tik reikią turėti 
kantrybės ir nebūti pesimistais.

„Aš tikrai tikiu“, pareiškė Mar
shallis, „kad generelissimo pareikš-' 
tos pažiūros yra teisingos ir reiš
kia, kad busimosiose konferencijose 
sovietų delegacija parodys daugiau 
noro bendradarbiauti Tačiau mes 
negalime paleisti 'iš akių to fakto
riaus, kurį atlieka laikas. Europos 
atstatymas yra daug lėtesnis, negu 
mes buvome laukę, ir pikto jėgos 
vis ryškėja. Gydytojams besita
riant, paciento sveikata silpnėja. 
Aš' tikiu, kad nereikia laukti, iki 
bus nuovargio keliu pasiektas kom
promisas. Kiekviena diena atneša 
naujų problemų. Visi galimi veiks
mai, kurie gali, prisidėti prie šių 
problemų sprendimo, turi būti atlie- 
Varni pedel ant.“

1



2 psL TĖVIŠKĖS GARSAS 1947 V. 2

Argi neduodam 
pagrindo?...

Kai apie mus ką blogo svetimtau
čių spauda parašo, mes labai jaudi- 
namės. Ir iš tikrųjų, spaudoje apie 
vargšus DP jau buvo visokių nesą
monių ir prasimanytų dalykų prira
šyta, teberašoma ir, reikia manyti, 
dar bus rašoma, kol mes tebenešio
sime tą vardą ir neįsiliesime į nor
malų gyvenimą.

Kodėl apie mus neigiamai rašoma, 
mums taip pat aišku. Mus visokiais 
būdais stengiasi diskredituoti ir tie, 
kurie norėtų, kad mes grįžtume į 
vergiją. Mums visokių nebūtų daly
kų inkriminuoja ir tie, kurių buvu
sių valdovų dėka mes čia atsidūrėme 
ir kurių žemėje turime laikinę prie
glaudą. ; ;

Jei mus jaudina neigiami apie mus 
atsiliepimai ir mūsų adresu daromi 
įvairūs kaltinimai, tai ar mes kar
tais savo elgesiu neduodame visam 
tam šiokio tokio pagrindo?

Visur ir visuomet atsiminkime 
viena, kad mes esame svetur, kad į 
mus yra atkreiptos to krašto-gyven
tojų akys, kurios kiekvieną mūsų 
žingsnį vertina kritiškai ir stengiasi 
surasti neigiamybių ir blogumų net 
ir ten, kur jų nė krislo nėra.

Atvirai sau prisipažinkime, ar jau 
visas mūsų elgesys yra be prie
kaišto? Deja, į šį klausimą turime 
atsakyti neigiamai.

Teisybė, mes nedarome tų nusi
kaltimų, kurie mums primetamu 
Tačiau vienas kitas iš mūsų elgiasi 
ne be priekaišto. O iš vieno kito el
gesio jau daromos išvados ir apie 
visus. Juk teisingai sako liaudies 
išmintis, kad vienas šaukštas deguto 
sugadina visą statinę medaus. Tad 
tą degutą ir turime šalinti iš savo 
tarpo.

Čia norime iškelti vieną kitą bū- 
dingesnį reiškinį, kuris duoda pa
grindo apie mus susidaryti blogą 
nuomonę.

Mums prikiša,- kad mes vengią 
darbo. Tai labai skaudus priekaištas, 
kuriam pasitvirtinus, galėtų karinė 
valdžia padaryti ir labai nemalonių 
išvadų. Ar iš tikrųjų mes vengiame 
darbo? Ne! Mes darbo nevengiam. 
Lietuvis iš prigimties darbštus. Šian
dien daugumoj stovyklų sveikų ir 
darbingų žmonių be darbo nebėra.

Bet gi mūsų tarpe esama ir tokių, 
kurie darbo vengia ir visokiais bū 
dais išsisukinėja. Ir toks darbo ven
giąs elementas 'yra destruktyvus. 
Žiūrėk, visokie dėl ligos nuo darbo 
gydytojų pažymėjimais išsisukę ver
čiasi spekuliacija. Jie slankioja gat
vėmis prie stovyklos ir tuo būdu į 
save kreipia praeivių dėmesį. Tokie, 
nors jų stovykloje ir nedaug tebūtų, 
aavo elgesiu nekelia, bet žemina 
Stovyklos vardą. Tegul tai ir maž
možis, bet ir su juo reikia griežtai 
kovoti.

Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas britu parlamente

JIS IŠKILO D. BRITANIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ BEVINUI ĮTEIKTOS 
REZOLIUCIJOS PASEKMĖJE

Vasario 16 d. proga Londono ir jo 
apylinkių lietuviai, o taip pat Ško
tijoje gyveną lietuviai savo susirin
kimuose buvo priėmę atitinkamas 
rezoliucijas, kur reiškė savo susirū
pinimą lietuvių tautos ir Lietuvos 
likimu. Rezoliucijos buvo telegramo
mis pasiųstos D. Britanijos ministe- 
riui pirmininkui C. Attlee ir užsie
nių reikalų ministeriui Bevinui.

Šios Didž. Britanijos lietuvių re
zoliucijos davė progos 1947 m. kovo 
24 d. prof. Savory ir keletui kitų 
britų parlamento nąrių interpeliuoti 
vyriausybę Lietuvos reikalu.

Štai kaip „Parliamentary Debates [parlamentą, kad Maskvoje bus vis- 
(Hansard)“ tomas 435, Nr. 74, pa- < kas padaryta padėti lietuvių tautai
tiekia tą interpeliaciją ir vyriausy- 
oės atstovo Mr. McNeil atsakymus:

„Prof. Savory paklausė valstybės 
sekretorių užs. reikalams, koks atsa
kymas pasiųstas į lietuvių kilmės 
□ritu piliečių telegramą Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos proga, ku
rioje nusiskundžiama, kad Lietuvių 
tauta tebėra priversta gyventi sveti
moj okupacijoj ir iš jos totališkai 
atimtos visos tos žmogaus teisės, 
kurias ginant buvo kariauta, ir ar 
valstybės sekretorius painformuos

Ir vėl Vilniaus klausimas
Prieš mus guli Londone lenkų 

leidžiamas savaitraštis „Lw6w i 
Wilno“. Kas jį redaguoja ir kokie 
lenkų emigrantinės visuomenės 
sluoksniai aplink tą savaitraštį spie
čiasi, niekur neužtinkame. Tačiau 
jau pats laikraščio pavadinimas už 
save kalba ir nusako problemas, ku
rios tam laikraščiui rūpi, bet pro 
kurias mes lengva širdimi pro šalį 
praeiti negalime. Juo labiau, kad šių 
problemų kėlimas nėra lokalinis, 
bet turi propagandinio pobūdžio. 
Laikraštis turi savo atstovybes Lon
done, Paryžiuje, Briuselyje ir Pa
lestinoje, o tatai reiškia, kad jis 
ieškosi savo skelbiamoms idėjoms 
susidaryti platesnės opinijos. Kol kas 
nesileisdami su laikraščiu į polemi
ką, patieksime tik jo skelbiamas 
mintis. Jis rašo:

„Gen. Sikorskio ir Mikolaiczyko 
liūdnais politiniais laikais lenkams 
buvo įkalta į galvą tezė, kad Len
kija, atplėšus nuo jos rytines žemes, 
gali būti nepriklausoma. Nors ry
tinių Lenkijos žemių atstovai garsiai 
prieš tą tezę protestavo, bet jų bal
sai buvo nustelbti. Mikolaiczykas 
niekad gerai nesuprato, kad atėmi
mas mums rytinių sričių buvo lygus 
mūsų nepriklausomybės apkarpy
mui, nes Londone jis vis tvirtinda
vo, kad esą tokių, kurie kvestionuoja 
Lenkijos teritorijos neliečiamybę, 
bet niekas neginąs jos nepriklauso
mybės. Ir keista, kad visais kana
lais buvo skiepijama mintis, jog ry
tinių žemių reikalas esąs vienas, o 
nepriklausomybės reikalas visai kita.

Žmonės nenori suprasti, jog visos 
tautos nepriklausomybė yra jos geo-

politinės padėties funkcija. Jeigu iš 
savo viduramžių istorijos turime ko 
nors pasimokyti, tai tiktai to, jog 
Lenkija, be unijos su Gediminaičių 
namu, niekad nebūtų buvusi ne tik 
galybė, kuria' pasidarė Jageloniečių 
dėka, bet iš viso nebūtų išsilaikiusi 
kaip savita nepriklausoma valstybė. 
Dabartinė Lenkija iš visų pusių yra 
Rusijos izoliuota: Rytprūsių, Slova
kijos, Cecilijos, Vokietijos rusų oku
puotos zonos. Ir todėl ji negali būti 
nepriklausoma valstybė, nors ją, vie
toje Bermano, Bieruto ir Cierankie- 
wiczo, tvarkytų desėtkas Mikolai- 
czykų ir abidvi Roemerių atžalos.

Lenkų tauta už savo nepriklauso
mybę su Rusija pradėjo kovą jau 
prieš 125 metus ir, kas nuostabu, 
kad tai kovai visuomet vadovavo 
vyrai iš Lenkijos rytinių sričių, 
Tadeuszu Kosciuszka pradedant Kaip 
ilgai truks mūsų atsinaujinusi kova 
su Rusija dėl nepriklausomybės, mes 
nežinome, i Lenkų tauta paskutinia
me kare turėjo didžiausių medžia
ginių ir moralinių nuostolių. Nie
kad Rusija nėra buvusi stipresnė, 
o Lenkija silpnesnė kaip dabar. Ta
čiau tikime, kad laisvės pasiilgimas 
niekad mūsų tautoje neišnyks ir 
jeigu ne šioji, tai 
sugrįš j laisvą 
Lw6wą.“

Manome, kad 
lenkų Vilniaus klausimo interpreta
vimas šiuo svarbiu lenkų ir lietuvių 
tautoms istoriniu momentu nėra 
tinkamas, bet yra labai vienšališkas 
ir todėl negali pasitarnauti geriems 
tarp abiejų tautų santykiams, kurie 
dabar būtų taip būtini ir reikalingi.

Politinė apžvalga

ateinančioji karta 
Vilnių ir laisvą

toks londoniškių

atgauti laisvę ir nepriklausomybę.
Mr. McNeil: Minimoji telegramą 

buvo skirta pranešti vieną rezoliu
ciją mano garbingojo draugo, užs. 
reikalų ministerio dėmesiui. Neįprasta 
atsakinėti į tokius pranešimus.

Prof. Savory: Bet ar Maskvoje 
rengiamasi ką daryti? Ar vyriausy
bė rengiasi akceptuoti slaptą 1939 m. 
Molotovo — Ribbentropo susitarimą, 
pagal kurį tos valstybės buvo anek
suotos? Ar tai nėra nesuderinama 
su Britanijos garbe?
I Mr. Me Neik Nekomentuodamas 
pastarojo teigimo, aš neturiu pagrin
do tikėti, kad Maskvos darbotvar
kėj tas klausimas iškiltų.

Mr. McGovern: Ar ministeris žino 
apie lietuvių akciją Lanarkshire, 
Škotijoj, kur jie surengė bado dieną, 
protestuodami prieš baisią Lietuvos 
tragediją rusų dominacijoj?

Mr. McNeil: Tai buvo pranešta 
minėtoj telegramoj. '

Sir Patrick Hannon: Ar galiu 
paklausti valstybės minister}, ar bus 
imtasi kokių nors žygių, kad būtų 
garantuota ateitis trijų mažų Pabalti
jo kraštų, įskaitant Lietuvą, kurie 
neseniai buvo absorbuoti ir dėl ku
rių išlaisvinimo Didž. Britanija tiek 
rizikavo ir tiek sumokėjo po pir
mojo pasaulinio karo. Tikrai, mes 
galime laukti kurio nors atsakymo?

Viceadmirolas Taylor: Ar galiu 
paklausti, ar Jo Didybes vyriausybė 
yra patenkinta, kad toji šalis (Lie
tuva) visiškai neturi nepriklausomy
bės ir kokius žygius ji 
ryti?

Earlas Wintertonas: Ar 
telmeno atsakymas — 
nebuvimas — rodo, kad 
vyriausybė nepasirengusi bet kuriuo 
laiku svarstyti garbingojo draugo 
iškelto klausimo, kuris Ugi tam tikro 
laipsnio Uečia mūsų krašto garbę?

Mr. McNeil: Jo Didybės vyriausy
bė jau yra padariusi tuo klausimu 
kelis pareiškimus parlamentui. Jei
gu garb, džentelmenui iškyla iš to 
kurių preciziškų punktų, gal jis bus 
malonus paklausti?“

Kaip matome, D. Britanijos vy
riausybės atstovas esminio ir tiesio
ginio atsakymo dėl galimų ateityje 
vyriausybės žygių Lietuvos reikalu 
vengė.

Amerikos spaudoje 
trumpai

JAV KARO LAIVYNAS LAN
KYSIS BALTIJOS JŪROJ

Amerikos lietuvių laikraštis 
„Keleivis“ (47. IV 22, Nr. 14), iš 
informuotų šaltinių praneša: „Atei
nančią vasarą du Amerikos karo 
didlaiviai ir trys orlaivių nešio
tojai lankysis Europos šiaurės 
vandenyse, bet vengs plaukti į 
rusų įtakos sferų vandenis. Laivai 
lankys ir Baltijos jūrą, bet neto
liau kaip Kopenhaga Danijoje. 
Laivai lankysis „lavinimosi tiks
lu“, kad supažindinus jūrininkus 
su šiaurės Europos vandenimis. 
Jie lankys Anglijos, Škotijos, Nor
vegijos, Švedijos ir Danijos uos
tus.“
AR TURI JIE ATOMINĘ BOMBĄ 
.Tas pat laikraštis straipsnyje 

„Atominės lenktynės“ rašo: „Vie
nas vokiečių mokslininkas, dirbęs 
Rusijoje atominių bombų gamy
boje, pabėgo iš Sovietų pas anglus. 
Čia jis papasakojo, kad 200 vo
kiečių mokslininkų dirba Rusijoje 
įvairiose laboratorijose ir, pagal 
jo žinias, Rusija greitu laiku tu
rėsianti atomines bombas. Vokie
čių mokslininkai gauna Rusijoje 
algos nuo 14.000 iki 36.000 dolerių 
per metus. Jie gyvena ištaigin
gai, bet kaip paauksuotame ka
lėjime. Rusų atominės laborato
rijos esančios už Uralo kalnų, 
Maskvos apylinkėse ir pietų Ru
sijoje. Anglai ir amerikiečiai pa
bėgusio inžinieriaus vardo, jo sau
gumo sumetimais, kol kas neskel
bia.“

ketina da-

garb, džen- 
veikiau jo 
Jo Didybės

KAS KALTAS DEL BADO RU
MUNIJOJ, JUGOSLAVIJOJ IR 

LENKIJOJ?
„Keleivis“ rašo, jog bado esan

čios grąsomos ne tik kai kurios 
pietų Rusijos sritys, bet taip pat 
Rumunija, Jugoslavija ir Lenkija. 
Esą būdinga, kad šios šalys visuo
met turėjusios duonos perteklių 
ir jį parduodavusios užsieniui 
Teisinti joms gresiantį badą bu
vusiomis sausromis nesą galima, 
nes apie tai kalbanti tik rusų 
spauda pačiu paskutiniu metu. 
Laikraštis mano, jog bado prie
žastis tose šalyse esanti galvo
trūkčiais pravestos žemės refor
mos, sugriovusios žemės ūkį, o 
taip pat nuolatinės rekvizicijos 
svetimos valstybės kariuomenei, 
kuri tuos kraštus kontroliuojanti.

Didžiųjų švenčių metu, o kai kada 
net ir paprastais šventadieniais, sto
vyklose vienas kitas įsikaušęs vyru- Marshallis nurodo nesutarimo kaltininkus
kas mėgsta patriukšmauti, pabaubti 
ožio balsu (vadinas, padainuoti), o 
kartais net ir susipešti. Stovyklų gy-

BUS STIPRINAMA VOKIETIJOS PRAMONE. RYTINES SIENOS KEISTINOS. JAV NEIS I JOKIUS KOMPROMISUS, KURIE LIEČIA 
JOS PRINCIPUS. AR PASILIKS BEVINAS SAVO POSTE?

ventojams tokie įvykiai nebenaujie- 
na. Tačiau pašaliečiams toks triukš- 
mavimas neįprastas, ir jie, nors ir 
retkarčiais girdėdami tokį triukšmą, 
negali apie mus susidaryti geros 
nuomonės. Dar liūdniau, kai įsikau
šęs išropoja į gatvę ir ten triukš
mauja. Rodos, tai mažmožis, bet 
mūsų geram vardui jis labai kenkia. 
Nejau mes tokių triukšmadarių ne
bepajėgiame suvaldyti?

Jau ne kartą mūsų spaudoje buvo 
griežtai pasisakyta ir prieš speku
liaciją. Tačiau mes kažkodėl į tuos 
griežtus įspėjimus mažai tekreipia
me dėmesio. Spekuliacija karo nua
lintuose kraštuose, galima sakyti, yra 
visuotinė negerovė. Ji lyg kokia vi
suomeninė liga, kuri yra smarkiai 
įsivyravus ir Vokietijoje. Jos mes 
turėtume vengti. Tie, kurie ja serga, 
skubiai turėtų gydytis. Ji kenkia ir 
tremtinių bendruomenei ir nieko 
gero nežada pačiam spekuliuojan
čiam.

Čia mes iškėlėme keletą būdinges
nių reiškinių, kenkiančių geram 
mūsų vardui. Su jais kuo griežčiau
siai kovoti visų mūsų šventa pa
reiga. Atsiminkime,- kad tos nege
rovės, tie neigiami reiškiniai, nors jų 
ir nedaug mūsų tarpe tebūtų, mums 
labai ir labai žalingi. Vieno kurio 
bendruomenės nario blogas elgesys 
krinta ant visų. A. M.

Maskvos konferencija pasibaigė 
visišku nepasisekimu. Nė vienu pa
grindiniu klausimu neprieita susi
tarimo. Tačiau negalima sakyti, kad 
ši konferencija nedavė jokių rezul
tatų. Priešingai, besiskirstydaml 
ministerial pareiškė, kad šioje kon
ferencijoje pasiekta labai daug, tik 
ne ta kryptimi, kurios tikėjosi ir 
laukė visuomenė. Būtent, pasiektieji 
rezultatai, tai yra galutinis nuomo
nių skirtumo išryškėjimas tarp 
Rytų ir Vakarų, pagrindinėse Eu
ropos problemose. Išryškėjus šiems 
skirtumams, dabar reikia manyti, 
bus daromi konkretūs žygiai stabili
zuoti padėtį Vokietijoje ir Euro
poje. mažiau atsižvelgiant Rytų in
teresų.

Šia kryptimi davė pareiškimus 
Anglijos užs reik. min. Bevinas, 
spaudos atstovams pabrėždamas, jog 
Vokietijos plieno pramonė bus pa
kelta nuo 5 K mil. tonų metinės 
gamybos, iki 11 mil. tonų. Toliau 
Bevinas nurodė, kad iš viso bus 
peržiūrėta dabartinė politika anglų 
ir amerikiečių okupuotose Vokie
tijos zonose ir ji bus radikaliai pa
keistą. atsižvelgiant ekonominių 
reikalų. Dar daugiau padėtį išryš
kino Marshallio pasakytoji kalba 
amerikiečių tautai, apie Maskvos 
konferencijos eigą ir jos nepasiseki
mą. šios kalbos išvakarėse prez.

Prieštotalistinė filmų propaganda 
Amerikoje

Hollywoode pradedama sukti nau
ja filmą, pavadinta „Geležinės 
uždangos“ vardu. Filmo* siužetas- 
pogrindinė komunistų veikla Jung
tinėse Amerikos Valstybėse ir Kana
doje. Filmoje bus parodyta sovieti
nių agentų pastangos išvogti ato
minio ginklo Ir JAV saugumo pa
slaptis. Filmą paremta turimais do
kumentais, gautais iš Amerikos ir 
Kanados saugumo organų,

London, IV. 29 (Dena-INS) — Bri
tanijos vyriausybė, kaip vienas britų 
užs. reik ministerijos kalbėtojas 
balandžio 29 d. pakartotinai pa
reiškė, nėra teisiškai įsipareigojusi 
priimti Jungtinių Tautų sprendimus 
Palestinos klausimu Tačiau, kaip 
kalbėtojas toliau pareiškė, ji be 
svarbių priežasčių neignoruosianti 
plenumo posėdžių nutarimų, jei jie 
būsią priimti dviem trečdaliais 
balsų

Trumanas buvo sušaukęs vadovau
jančių senatorių ir kongreso atstovų 
pasitarimą, kuriame buvo aptarta 
politinė padėtis po Maskvos kon
ferencijos ir nustatyta tolimesnė 
JAV laikysena Europos atžvilgiu. 
Po šių pasitarimų užs. reik. min. 
Marshallis pasakė per radiją kalbą 
į JAV tautą.

Savo kalboje Marshallis nurodė, 
kad dėl nepavykusios Maskvos kon
ferencijos yra kalta Sovietų Sąjun
ga. Jis iškėlė penkis pagrindinius 
punktus, dėl kurių nebuvo galima 
prieiti susitarimo. Pagrindiniarpunk- 
tai yra šie: 1) dėl Centralinės Vo
kietijos Vyriausybės skyrimo, 2) dėl 
politinės traukinės Vokietijos siste
mos, 3) reparacijų klausimu, 4) dėl 
Vokietijos rytų sienų ir, 5) kurios 
valstybės turi dalyvauti būsimoje 
taikos konferencijoje.

Dėl Sov. S-gos siūlomo Centrinės 
Vokietijos vyriausybės sudarymo, 
Marshallis pareiškė, kad nei Anglija, 
nei JAV su tuo sutikti negalinčios, 
nes šitokios vyriausybės įkūrimas 
reikštų, vietoje buvusios Hitlerio 
diktatūros, pastatyti kitą dikta
tūrą, kurią kontroliuotų Maskva. 
Dar didesni nesutarimai kilo dėl 
ūkinip visų Vokietijos zonų sujun
gimo. Maskvos atstovai savaip in
terpretuoja Potsdamo susitarimą, 
nurodydami,kad Ūkinis zonų sujungi
mas esąs priešingas Potsdamo susi
tarimams. Nežiūrint šio savaip trak
tuojamo Potsdamo nutarimo, JAV 
yra nusistačiusios ir toliau gilinti 
abiejų vakarų zonų ūkinį bendra
darbiavimą. Pats didžiausias nesu-

tai amerikiečių ir anglų mokesčių 
mokėtojų sąskaitom — Dėl Len
kijos rytinių sienų, Marshallis nu
rodė, jog visai yra suprantamas rei
kalas, kad reikia Lenkiją kompen
suoti už perleistas Lenkijos sritis 
Sov. S-gai, bet kartu šitokių dide
lių plotų perleidimas Lenkijai da
bartinėse jos administruojamose ri
bose yra negalimas. Prieš karą šios 
sritys davė Vokietijai % žemės ūkio 
gėrybių. Palikus jas Lenkijai, Vo
kietija jokiu būdu pati negalės išsi
maitinti. Be to, pareiškė Marshal- 
Us, mes negalime sudaryti tokios pa
dėties, kuri ateityje blogintų santy
kius tarp Vokietijos ir Lenkijos. Už
simindamas dėl Austrijos, Marshal
lis pareiškė, kad didelė dauguma 
klausimų buvo išspręsta, bet dėl vo
kiečių turto definavimo sovietai užė
mė tokią poziciją, kad, ją priėmus, 
Austrija nustotų egzistavusi, kaipo 
nepriklausoma valstybė ir tiek ūkiš
kai, tiek politiškai pasidarytų Sov. 
S-gos satelitas. Su šitokiais Sov. 
S-gos siūlymais mes sutikti negali
me, nes tai atsilieptų ne tik Austri
jai, bet ir visai Europai. Toliau 
Marshallis nurodė, kad jo pasiūlytą 
keturių paktą Sov. S-ga atmetė, (neš
dama savo pataisas, kurias priėmus 
šis paktas nustotų visiškai savo 
reikšmės nes tai būtų nebe keturių 
paktas dėl Vokietijos agresijos, o 
paprasta talkos sutartis. Priėmus 
Molotovo pataisas, mes turėtume 
sutikti su visais dabar ginčijamais 
punktais ir pasirašyti dėl Vokietijos 
tokią sutartį kokios dabar Maskva 
nori.

tikimų reikalas esąs — reparacijų 
klausimas. Nei-anglai, nei ameri
kiečiai negali pripažinti Sov. S-gai 
reparacijų iš bėgamosios Vokietijos 
produkcijos. Šitoks reikalavimas 
esąs niekuo neparemtas, nes ir 
Potsdame buvo susitarta iš bėga
mosios Vokietijos produkcijos nie
kam reparacijų nemokėti. Kartu 
šitoks reikalavimas yra ne kas kita, 
kaip noras ekonomiškai nuskurdinti 
Vokietiją Ir kartu visą Europą ir

Marshallis nurodė, kad pasikal
bėjimų metu su gen. Stalinu — 
pastarasis pareiškęs, jog jis nesiti- 
kįs, kad dabartinė Maskvos konfe
rencija duotų apčiuopiamų rezulta
tų. Bet nereikią kristi į pesimizmą, 
nes kompromisų keliu esą galima 
prieiti susitarimo. Stalinas tikįs, jog 
visi sunkumai būsią galima nugalė
ti. Dėl šio Stalino, pareiškimo Mar
shallis pastelėje, kad jis pilnai pri
tariąs šiai Stalino nuomonei, bet

vieno dalyko negalima išleisti iš 
akių, būtent — laiko. Laikas rodo, 
kad mes negalime tartis už durų, 
kai ligonis guli mirties patale, nes, 
mums besitariant ligonis gali mirti. 
Kad ištrauktų Europą iš chaoso ir > 
vargo JAV yra nusiotačiusios grieb
tis tokios akcijos, kuri šiuo mo
mentu yra reikalinga ir kurią 
išša'ukia gyvybiniai reikalai. Dėl 
Stalino paminėtų kompromisų esan
tį riba. Toliau jis pareiškė, kad 
JAV neis į jokius kompromisus, ku
rie liečia JAV principus ir šiuose 
principiniuose klausimuose JAV 
niekam kompromisų nedarys. Baig
damas, Marsballis pareiškė, kad 
šioji Maskvos ’konferencija parodė 
pasauliui, jog prieita prie galutino 
išryškėjimo ir nesutarimo pasaulio 
problemose, ir kad JAV dirbo ir 
dirbs visos žmonijos 'r pasaulio ge
rovei. Šis nesutarimų išryškinimą* 
gali istorijos ratą pasukti kita kryp
timi.

Tuo tarpu Anglijos užs. reik. min. 
Bevinas yra apsistojęs Berlyne ir 
veda pasitarimus su naujuoju mi- 
nisteriu Vokietijos reikalams, dėl 
numatomo anglų zonos pertvarky
mo.

Amerikiečių ^telegramų agentūra 
pranešė, kad šios savaitės bū
vyje Bevinas padarys pranešimą • 
anglų parlamente, o po to bus pra
vestos diskusijos užsienių politikos 
klausimais Kartu nurodoma, kad 
gegužės mėn. Anglijos darbo partija' 
savo suvažiavime iškelsianti klausi
mą dėl Bevino tolimesnio palikimo 
užs. reikalų ministerio poste. Ang
lijos vidaus atstatymo padėtis esanti 
gana sunki ir greičiausiai Bevinas

I būsiąs paskirtas Anglijos atstatymo 
ministeriu.

Taip pat numatomas pasitrauki
mas ir Marshallio pavaduotojo Dean , 
Achesono, kurio postą turįs užimti 
aviacijos ministerijos sekretorius. (

Ar šie visi pakeitimai t—*ę di
desnės įtakos į užsien' : p’■l'i’.kį, 
sunku būtų pasakyti. Ml.
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Dr. Kazio Griniaus veikla 
Amerikoje

Lietuvių pastangos pasaulyje
Buv. Lietuvos respublikos prezi

dento dr. K. Griniaus atvykimu į 
JAV susidomėjo didžioji amerikiečių 
spauda ir radijas. Tik spėjo dr. K. 
Grinius su šeima New Yorke išlipti 

j iš laivo, tuojau jį apsupo amerikie
čiai žurnalistai, ir jiems jis turėjo 
pasakoti apie Lietuvą ir jos kančias 
dabartinėj okupacijoj. Kitą dieną 
visa tai skaitė milijonai amerikiečių. 
Didžiausias New Yorko dienraštis 
„New York Times“ pirmajam pusla
py įsidėjo didžiulę dr. K. Griniaus 
nuotrauką ir pasikalbėjimą su juo. 
Nuvykus jam į Philadelphiją pas 
brolį Joną, po pusvalandžio ten at
vyko žurnalistai ir dr. K. Grinius 
davė jiems platesnį interview. Tą 
pačią dieną apie jo atvykimą į Phi
ladelphiją buvo paskelbta per radiją, 
o laikraščiai įsidėjo jo nuotraukas ir 
pasikalbėjimus. Kovo 18 d. dr. K. 
Grinius su šeima persikėlė gyventi 
pas kitą savo brolį Antaną j Chi
cago. Ten tuojau prie jo prisistatė 
didžiųjų Chlcagos laikraščių atsto
vai. Vėl dr. K. Griniaus ir šeimos 
didelės nuotraukos ir pareiškimai 
apie Lietuvą buvo daugelyje Chi- 
cagos ir aplinkės laikraščių: „Chi
cago Daily Tribune“, „Chicago Daily 
News“, „Southwest News Herald“, 
„Chicago Herald-American“ ir ki
tuose, nebekalbant apie Amerikos 
lietuvių, lenkų ir kitų Centro ir Ry
tų Europos pavergtųjų tautų išeivių 
spaudą, kuri dr. K. Griniaus atvyki
mą į JAV plačiai paminėjo.

Visuose pareiškimuose amerikie
čių spaudai dr. K. Grinius pabrėžia 
nepaprastą okupacijos Lietuvoje 
brutalumą, planingą okupantų sieki
mą visiškai sunaikinti lietuvių tau
tą, lietuvius masiniai išvežant iš 
Lietuvos į konclagerius ir tolimus 
rajonus, o į jų vietą gabenant kolo- 

, nistus. Jis taip pat iškėlė platų pa
sipriešinimą okupantams, kuris Lie
tuvoje tebesitęsia iki šiolei ir iš lie
tuvių reikalauja daug aukų. Visur 
dr. K. Grinius pabrėžia lietuvių tau
tos teisę į nepriklausomybę ir savo 
tvirtą tikėjimą, kad, nežiūrint visų

amžiaus Lietuvos valstybės vyras, 
buvęs prezidentas ir miniateris pir
mininkas, žinomas demokratas, ir 
milijonams amerikiečių tai daro 
įspūdį.

Be kontaktų su ameriekiečių spau
da, dr. K. Grinius aktyviai daly
vauja JAV lietuvių visuomeniniam 
gyvenime, minėjimuose sakydamas 
kalbas. Pav., vasario .16 d. jis daly
vavo net dviejuose masiniuose mi
nėjimuose: Philadelphijoj ir New 
Yorke. Jo dalyvavimas tokiose iš
kilmėse sutelkia daugiau lietuvių 
padidina jų orumą, labiau atidaro 
kišenes išlaisvinimo vajui, stiprina 
vieningumą.

Tokia dr. K. Griniaus veikla yra 
rakštis okupanto agentams — JAV 
lietuviams komunistams. Jie neriasi 
iš kailio, kad suniekintų dr. K. Gri
niaus autoritetą. Komunistinė spau
da — „Laisvė“ ir „Vilnis“ — pra
dėjo plačią šmeižimo kampaniją: esą 
dr. Grinius buvęs Hitlerio šalininkas 
ir net sąjungininkas, esąs didžiausias 
reakcionierius, liaudies priešas ir 
panašiai. Prabilo ir Lietuvos ru
siškieji kvislingai: per radiją labai 
piktai apie dr. K. Grinius prabilo 
pats Paleckis, prisidengęs Palemono 
vardu (kovo 18 d.). Paleckis puola 
Grinių ypač už tai, kad šis „Lietu
vių Žiniose“ (1946 m. 12 Nr.) pasi
sakė prieš Tarybų Lietuvos režimą, 
nes ten yra rengiamasi ištremti 
visus lietuvius į Sibirą. Oponuoda
mas šiam tvirtinimui, Paleckis tei
sinasi, girdi, net norvegai ir danai 
šalina hitlerizmo liekanas, o Grinius 
palaikąs Hitlerio bendradarbius. Gri
nius iškėlęs, kad okupantai išvežę 
160.000 nepilnamečių 12—14 metų 
jaunuolių. Oponuodamas Paleckis 
betgi tik aiškinasi, kad tie jaunuo
liai vežami į amatų ir geležinkelio 
mokyklas. Puldamas fašistus, kurie 
agituoja prieš tariamą grįžimą į ta
rybinę Lietuvą, Paleckis aiškina, 
kad ir dr. Grinius, atsidūręs tarp 
fašistų, virtęs... Goebbelso 'papūga.

okupanto pastangų ir baisių jo 
metodų, Lietuva vėl prisikels. Rei
kia , atsiminti, kad tokius pareiški
mus darę ne kbks eilinis emigrantas, 
bet ilgose kovose už tautos laisvę 
visą gyvenimą praleidęs 80 metų

Nepaisydamas okupanto agentų 
šmeižtų, dr. K. Grinius rengia, pla
tesnį kreipimąsi į demokratiniu 
valstybių galvas, kuriame atvaiz
duoja dabartinių okupantų priemo
nes lietuvių tautai išnaikinti ir pra
šo pagalbos lietuvių tautai.

URUGVAJAUS LIETUVIAI BA
DAVO IR SUKĖLĖ ANT KOJŲ 

VISĄ SPAUDĄ

Visi Urugvajaus lietuviai entu
ziastingai pritarė bado streikui, visi 
badavo ir plačiai tai išgarsino per 
spaudą ir radiją. Net 11 radijo sto
čių paskelbė pranešimus apie viso 
pasaulio lietuvių bado streiką, kaip 
protestą prieš sovietų okupaciją ir 
užsimojimus Išnaikinti lietuvių tau
tą, kaip tragišką šauksmą į Mas
kvoj susirinkusius didž valstybių at
stovus ir pasaulio sąžinę. Lenkai sa
vo radijo pusvalandyje pasakė ilgą 
Lietuvai skirtą kalbą, o vėliau Lie
tuvos atstovą, įgaliotą ministerį dr. 
K. Graužinį aplankė buv. Lenkijos 
pasiuntinybės attache p. C. Strasze- 
wicz.

Ypatingai šį lietuvių bado streiką 
išgarsino spauda. Dienraštis „La 
Manana“ jau kovo 8 d. įsidėjo pla
tų pasikalbėjimą su Lietuvos at
stovu Urugvajuje apie Lietuvą, jos 
nelaimes, apie sovietinę okupaciją 
ir lietuvių tautos valios suklasto
jimą, apie masines deportacijas ir 
šio lj>ado streiko prasmę. Katalikų 
dienraštis „EI Bien Publico“ kovo 
9 d. įsidėjo gražų V. Dorelio straips
nį „Huelga de hambre", kuriame 
labai vykusiai nušviestos Sovietų 
Rusijos pasiuntinybės pastangos me
džioti lietuvių tarpe savo šalininkus, 
kurie pritartų Lietuvos pavergimui. 
Plačiausiai skaitomas dienraštis, 
dab. prezidento grupės organas, 
„EI Dia“ kovo 9 d. pirmajam pus
lapy paskelbė žinią' apie lietuvių 
bado streiką, o kovo 10 d. pakartojo 
tą žinią ir pas Lietuvos ministerį 
atsiuntė savo reporterį ir fotografą. 
Kovo 11 d. tame dienraštyje tilpo 
Rambios viešbutyje badaujančio 
Lietuvos ministerio nuotrauka ir 
ilgas, pasikalbėjimas su juo. Savo 
reporterius pas Lietuvos ministerį 
buvo atsiuntę taip pat laikraščiai 
„EI Debate“, „EI Peis“, o fotografus 
— „La Manana", „Razon", „EI Peis“, 
„EI Plata“ ir „EI Diario“. Apskritai, 
kovo 10 d. lietuviai ir jų ministeris 

j Urugvajuje tapo dienos sensacija — 
i visa spauda plačiai rašė apie jų bado 
■ streiką ir su simpatija bei užuo- 
! jauta minėjo Lietuvos nelaimes, 
į Ir didžiųjų pasaulinių žinių agen- 
I turų — „United Press“ ir „Reuter“ —

kovo io i; ajetuviu protesto banga Amerikoje

atstovai skambino telefonu Lietuvos 
ministeriui ir, pasiteiravę apie bado 
streiką, pasiuntė telegramas savo 
centrams. Net visai nepažįstami 
urugvajiečiai skambino telefonu Lie
tuvos ministeriui ir reiškė savo sim
patijas ir užuojautą Lietuvai.

Organizuojant bado streiką, ku
riam pritarė visi čionykščiai lietu
viai, ypač daug pasidarbavo p. Pra
nas Sačikauskas, kuris aplankė vi
sas radijo stotis ir laikraščius, pain
formuodamas apie lietuvių bado 
streiką ir jo prasmę. Lietuvių „Kul
tūros" draugija tuo reikalu tarp 
Urugvajaus lietuvių išplatino atsi
šaukimo lapelius. Kovo 9 d. Monte
video katedroje buvo atlaikytos pa
maldos už Lietuvą.

URUGVAJAUS LIETUVIŲ RASTAS 
DIDŽIOSIOMS VALSTYBĖMS

Kovo 10 d. visos Urugvajaus lie
tuvių organizacijos — nuo katalikų 
iki socialistų, išskiriant komunistus
— parengė bendrą motyvuotą rastą 
Lietuvos reikalu ir pasirašiusios pa
siuntė jį šiems didž. valstybių atsto
vams: JAV prezidentui ir JAV už
sienių reikalų ministeriui, JAV Se
nato ir Atstovų Rūmų užs. reikalų 
komisiių pirmininkams, Didž. Bri
tanijos ministeriui pirmininkui ir 
užsienių reik, ministeriui, Prapcūzi- 
jos prezidentui/ ministeriui pirmi
ninkui ir užs. reikalų ministeriui ir 
Kinijos užs. reikalų ministeriui.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
DARĖ ŽYGIŲ VAŠINGTONE

Kovo 10—11 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomojo komiteto nariai
— pirm. L. Simutis, sekr. dr. P. Gri
gaitis ir ižd. M. Vaidyla — su LAIC 
direktoriumi adv. K. R. Jurgėla lan
kėsi Vašingtone vyriausybės ir kon
greso sluoksniuose. Valstybės de
partamente (užs. reikalų m-joj) dele
gaciją Achesono vardu priėmė Euro
pos reikalų viršininko pareigas einąs 
John D. Hickerson ir su ja draugiš
kai ilgesnį laiką kalbėjosi. P. Hicker- 
sonas delegaciją užtikrino, kad JAV 
vyriausybė Lietuvą laiko nepriklau
soma valstybe ir nėra pakeitusi to 
savo nusistatymo, kuris buvo pa
skelbtas Sumner Welles pareiškime 
1940 m. Jis užtikrino, kad vastybėš 
departamentas svnrantns Lietuvos

padėtį ir lietuvių tautai simpatizuo
jąs. Tačiau šią valandą jis negalįs 
duoti jokių konkrečių pažadų, ką 
JAV darysiančios, kad būtų atsta
tyta nepriklausoma Lietuvos vals
tybė. Jis patarė palaukti, kol pasi
baigs Maskvos konferencija ir kol 
kas nereikalauti, kad JAV vyriau
sybė darytų kokių viešų žygių 
Lietuvos reikalu. P. Hickersonui 
buvo įteiktas D. Achesonui adresuo
tas memoranditmas. Po to dele
gacija dar buvo priimta Rytų Eu
ropos departamento viršininko Char
les B Ellbrick.

Ta pačia proga ALT delegacija 
lankėsi pas senatorius Arthurą H. 
Vandenbergą, Tomą Connally, C. 
Knowland Brooks, Herbert O’Conor 
ir Francis Myers. Kovo 12 d. „Con
gressional Record“ numeryje sena
torius Brooks įdėjo visą ALT memo
randumą, Įteiktą Deąn Achesonui, 
pavaduojančiam Marshallį. O sen. 
Owen Brewster. ALT paprašytas, į 
„Congressional Record“ įdėjo JAV 
vyriausybės 1940 m. liepos 23 d. 
spalių 12 d. ir 1947 m. vasario 12 d. 
pareiškimus.

Po to ALT delegatai aplankė 
eilę spaudos įstaigų: žinių agentūrų 
ir laikraščių. United Press ir di
džioji spauda tuojau paminėjo šį 
ALT delegacijos lankymąsi Vašing
tone, memorandumo įteikimą ir pa
citavo kaikurias memorandumo 
vietas. /

Kas vadovauja 
LTSR gyvenimui

, i
Iš 24 ministerių — 9 rusai

Iš 1940—41 metų bolševikų šeimi
ninkavimo Lietuvoje atsimename, 
kad nors LTSR komisarų taryba 
anuomet buvo sudaryta iš lietuviš
kos kilmės žmonių, bet faktinai ko
misariatams vadovavo komunistų 
partijos Centro Komitetas, o komi
sariatų . darbą faktinai prižiūrėjo iš 
Maskvos atvykusieji komisarų pa
vaduotojai, kurie buvo gryni rusai 
Dabar, kaip matyti iš paskelbto nau
jai sudaryto LTSR ministerių kabi
neto sąstato, ministerijose nebepe
ši tenkinama rusais pavaduotojais,

Septynių mėnesiu pertrauka...
Pasaulio balsai vertina politinę padėtį

bet jie jau atvirai skiriami žymesnių 
ministerijų vadovais. Taip ministe-s 
ris pirmininkas Gedvilą turi septy
nis pavaduotojus, iš kurių du yra 
rusai — Pisarevas Vosilijus ir So
kolovas Aleksandras. Reikia manyti, 
kad šie du ir yra svarbiausios figū
ros LTSR ministerių kabinete ir kad

Maskvos konferencija pasibaigė, 
ir jos dalyviai išvažinėjo į savo 
kraštus. Ji pasibaigė nieko nenu
tarusi. Nieko nepadaryta dėl Vo
kietijos ir nerasta susitarimui bazės 
dėl Austrijos. Paskutiniame konfe
rencijos posėdyje ministeriai susi
kalbėjo naują keturių didžiųjų už
sienių reikalų ministerių konferen
ciją šaukti lapkričio mėn. Londone. 
Konferencijai pasibaigus, Stalinas 
Marshallio garbei surengė priė
mimą, kuriame dalyvavo ir kitų 
delegacijų nariai

Konferencijos dalyviams išsiskirs
čius, jų pradėtąjį darbą bandys to
liau plėtoti kitos institucijos: Vie
noje susirinkusi speciali sąjungi
ninkų komisija narplios Austrijos 
reikalą ir bandys priartėti prie tai" 
kos sutarties su Austriją paruošimo, 
gi Berlyne Vokietijai kontroliuoti 
sąjunginipKų taryba kalbėsis dėl 
okupacinių jėgų Vokietijoje suma
žinimo.

Rugsėjo mėn. New Yorke įvyks 
JTO visumos suvažiavimas. Jei visi 
didžiųjų valstybių užsienių reikalų 
ministeriai į tą suvažiavimą atva
žiuos, jie bandys trumpai pasikal
bėti. Tai ir viskas, ką ministeriai 
sutarė.

Maskvos konferencija nueina į 
istoriją. Dabar prasidės jos darbų 
vertinimas. Ar ji pasisekė, ar ne? 
Ar, nieko Maskvoje nepasiekus, są
jungininkų vienybė dar labiau pa
šlijo, ar sustiprėjo? Tuojau po kon
ferencijos uždarymo Molotovas pa
reiškė, kad. ministerių darbas ne
baigtas, jis bus tęsiamas toliau. 
Nors šį.kartą ir nebuvo susitarta, 
bet konferencijos pasiektas rezul
tatas nėra menkas. Marshallis kon
ferencijai pasibaigus pareiškė, kad 
esą gražių galimumų nepoilgo susi
tarti, nors konferencijos nepasiseki
mas nėra padrąsinimas ateičiai. 
Šios konferencijos pasekmes būsią 
galįma tinkamai įvertinti tik žy
miai vėliau. Bevinas taipgi išreiškė 
viltį, kad konferencija nėra pasibai
gusi nepasisekimu. Klausimų buvę 
tiek daug ir jie visi buvę tokie di
deli, reikšmingi ir svarbūs, kad 
vienu kartu jų negalima išspręsti. 
Bevinas priminė, kad yra geriau 
pastovią ir teisingą taiką kurti pa
mažu, negu netikrą dalyką greit, 
paskubomis. Po Maskvos konferen
cijos didžiųjų sąjungininkų vienybė 
esanti labai sustiprėjusi.

Pirmieji ministerių pareiškimai 
nėra per daug pesimistiški. Bet ar 
jie nėra padaryti tik tam, kad sunkią 
padėtį dar labiau neapsunkinus? 
Diplomatai, reikalui esant, ir patį 
blogiausį • dalyką moka pavadinti 
gražiu vardu, kad nepagadinus vi
suomenės nuotaikos ir nepadidinus 
nerimo.

Kiek vėliau, Marshallis padarė 
dar vieną pareiškimą, kurs jau liūd
nesniu tonu praskambėjo. Jis prisi
pažino, kad Maskvoje nieko ne
pasiekta. Jis esąs nusivylęs. Susi
tarimui pasiekti kllūdęs sovietų ne- 
nuolaidumas. Marshallis guodžiasi 
tik tuo, kad Maskvos konferencijoje 
sąjungininkai atvirai Išdėstė savo 
pažiūras ir dabar esą aišku, kas ko 
siekia.

Spaudos tonas liūdnesnis negu 
pirmieji ministerių pareiškimai. 
Anglų konservatorių „Daily Tele
graph“ dėl Maskvos konferencijos 
nesėkmės visą kaltę verčia Sovietų 
Sąjungai. Molotovas, matydamas, 
kad su jo dideliais užsiprašymąis 
vakarinės demokratijos negalės su
tikti, tyčia varginęs konferencijos 
dalyvius, norėdamas palaužti Mar
shallio kantrybę, kad Amerika nu
sisuktų nuo įkyrėjusių Europos rei
kalų. Laikraštis pažymi, kad Molo
tovas ne tik to nepasiekė, bet ga
vosi priešingas rezultatas. Amerika 
domisi Europa, Marshallio kantrybė 
neišseko, ir sovietinis skverbimasis į 
Europos tautas dar labiau padidino 
Amerikos domėjimąsi Europa.

Atsargusis „Times" konferencijos 
nepasisekimą vadina liūdnu reiš
kiniu. Sovietų užsispyrimas buvęs 
toks didelis, kad susitarti buvo ne
galima. Laikraštis primena, kad iki 
naujos konferencijos sesijos yra 
septyni mėnesiai. Per tą laiką daug 
kas gali pasikeisti. Vakariniai są
jungininkai tuos septynius mėne
sius turi pašvęsti konstruktyviam 
darbui. Per tą laiką turįs būti su
kurtas Europos ūkinis vieningumas 
ir įgyvendinta Vokietijos ūkinė vie
nybė trijose ■vakarinių sąjungininkų 
valdomose zonose. Sovietai visada 
prie to galėsią prisidėti. Ir kiti anglų 
laikraščiai konstatuoja, kad Mas
kvos konferencija, nežiūrint Bevino 
raminimo, visiškai nepasisekė. Sun
kumai pasirodė esą ekonominės :r 
ideologinės kilmės. Kai kurie laik
raščiai tai laiko Sovietų Sąjungos 
ūkinio silpnumo ženklu.

Darbiečių organas „Daily Herald“ 
apie sovietų laikymąsi Maskvos kon
ferencijoje rašo, kad pradžioje so
vietai tikėjosi gauti gerų nuolaidų, 
kaip būdavo j kitose konferen
cijose, bet kai įsitikino, kad gauti 
nuolaidų negalės, jie sąmoningai 
stengėsi padaryti konferenciją ne
sėkminga, kad Amerikos ir Ang
lijos delegacijos grįžtų tuščiomis 
rankomis ir negalėtų nieko džiaugs
mingo pasakyti savo tautoms. 
„Times“ rašo, kad, taip manyda
mi, sovietai skaudžiai apsiriko, nes 
jie dar labiau suartino vakarų 
valstybes. „Manchester Guardian“ 
laiko tikru dalykų, kad po Maskvos 
konferencijos Prancūzija tolsianti 
nuo Maskvos ir artėsianti prie Ame
rikos. Nepalanki Prancūzijai Molo
tovo pozicija Saaro klausimu labai 
paveikusi Prancūzijos visuomenę.

Spauda reikšmingu dalyku laiko 
griežtą Marshallio pareiškimą, jog 
jeigu iki rugsėjo 1 d. Austrijos 
klausimas nebus išspręstas, jį rei
kės atiduoti JTO. Marshallis toliau 
priminė Molotovui, kad Jungtinių 
Valstybių pasiūlytąjį keturių paktą, 
apsisaugoti nuo Vokietijos agresijos, 
Sovietų Sąjunga atmetė, ir Jung
tinės Amerikos Valstybės į tai la
bai rimtai žiūrinčios.

Vienas Londono radijo korespon
dentas, prieš pat išvykdamas iš 
Maskvos, pareiškė, kad vienintelis 
Maskvoje pasiektas rezultatas esąs 
amerikiečių, anglų ir prancūzų susi
tarimas dėl anglies. Bet tai jau 
netiesioginis susitarimas.

Amerikiečių spauda dar aiškiau 
ir atviriau kalba apie visišką Mask
vos konferencijos nepasisekimą. 
Demokratų partijos organas „New

vienybę. Marshalliui ir jo delegaci
jos nariams jau konferencijos pra
džioje buvę aišku, kad su Sovietų 
Sąjunga nepasiseks susikalbėti nei 
dėl Vokietijos, nei dėl Austrijos. 
Maskvos konferencijos pradžia suta
pusi su Trumano pareiškimu pa
dėti Graikijai ir Turkijai. Sovietai 
dėl to rimtai susirūpinę, nes JAV 
įsigalėjimas Balkanų rajone jiems 
esąs labai nepriimtinas. Toliau so
vietai visa darę, kad 'dėl Austri
jos nebūtų susitarta, nes susitarinio 
atveju jiems netrukus tektų ati
traukti savo karines pajėgas iš Vi
durio Europos.

„Combat“ New Yorko korespon
dentas sako, kad Marshallis Mas
kvoje vykdė diplomatinę ofenzyvą 
prezidento Trumano žinomojo pa
reiškimo dvasioje. Si ofenzyva jam 
pasisekusi, nes sovietai nepasiekę 
savo ūkinių tikslų Vokietijoje — 
reparacijų ir Ruhro srities kontro
lės — ir tada buvę priversti pasi
sakyti už vieningos Vokietijos pali
kimą, kas labai nepatiko prancū
zams, ir Prancūzija nuo Sovietų 
_Sąjungos atšąlanti

Tai tik pirmieji Maskvos konfe
rencijos vertinimai. Jie labai pa
gausės ir paplatės po Marshallio ir 
Bevino pasakytųjų kalbų l savo tau
tas. Tada apie Maskvos konferenci
ją ir naujus galimumus bus galima 
susidaryti pilnesnį ir aiškesni vaiz
dą. St. D.

York Times“ rašo, kad karo metų 
sąjungininkų koalicija esanti visiš
kai silpna ir neveiksminga. Ji esanti 
nepajėgi pastoviai pasaulinei taikai 
kurti. Laikraštis dėl visų sunkumų 
ir nepasisekimų kaltę verčia So
vietų Sąjungai, kuri turinti impe
rialistinius planus ir siekianti už
valdyti Europą.

Labai būdingus išvedžiojimus da
ro prancūzų „Combat“ koresponden
tas New Yorke, rašydamas, kad 
Marshalliui, kurs buvęs įsitikinęs 
Maskvos konferencijos nepasisekimu, 
labiau rūpėję ne tiek išspręsti Vo
kietijos klausimą, kiek sukurti 
Jungtinių ‘ Amerikos Valstybių, Di

jie ten vykdo svarbiausią Maskvos 
politikos pravedimo ir kontrolės 
darbą.

Iš ministerijų rusai ministeriai 
vadovauja šioms: pačiai svarbiausiai 
valstybės saugumo ministerijai — ' 
Jefimovas Dimitrijus, komunalinio 
ūkio — Svisčovas Jokūbas, lengvo
sios pramonės — Teriošinas Feodo
ras, statybinių medžiagų pramonės 
t- Liubimcevas Nikalojus, statybos
— Seremetjevas P., miško pramonės
— Ponomariovas Aleksandras, žuvies 
pramonės — Zasipkinas A. Rusų 
rankose yra saugumas, savivaldybės 
ir svarbesniosios krašto pramonės. 
šakos, o lietuviams ministeriams pa
liktos daugiau antraeilės, neturin
čios realios reikšmės minister! jos 
ir tai kontrolė jose? pagal įsivyravu
sią seną bolševikų praktiką, yra pa
vesta rusams pavaduotojams, kurirf' 
pavardžių bolševikinė spauda n? 
skelbia ir todėl negalime jų pra
nešti. Jei prisiminsime, kad prieš 
karą 1939 metais rusų mažuma Lie
tuvoje tebuvo tokia maža, kad vos 
siekė 1%, tai toks- didelis rusų 
ministerių skaičius LTSR vyriausy
bėje pats už save kalba, kad 
krašto rusifikacija eina pilnu tem
pu, ir kad ne tik šio krašto gy
ventojai lietuviai yra nustumiami Į 
antraeiles vietas, bet net lietuviai 
komunistai neturi pakankamo Mas
kvos pasitikėjimo ir kaskart vis dau
giau nušalinami iš viešojo gyvenimo 
ir pakeičiami grynais rusais. '

JAV nori kontroliuoti savo paskolos 
sunaudojimą

Washington. IV. 29 (Dena) — Ba
landžio 29 d., po to, kai senato užs. 
reik, komisija vienu balsu pasiūlė 
suteikti 350 mil. dolerių pašalpą 
5 Europos kraštams (Italijai, Veng
rijai, Austrijai, Lenkijai, Graiki
jai) ir Kinijai, JAV reprezentantų 
rūmai provizoriniu balsavimu nu
tarė šią sumą sumažinti iki 200 mil. 
dolerių. Taip pat numatytas ir nau
jas šios pašalpos padalinimo pro
jektas Stipri opozicija prieš bet 
kokios paramos skyrimą Vengrijai ir 
Lenkijai privertė du kartus atidėti
balsavimą. Iš opozicijps puses gir
dėjosi aštrių priekaištų, kad Lenki
jos, Vengrijos arba kito kurio nors 

džiosios Britanijos ir Prancūzijos komunistų valdomo krašto šelpimas

esąs visiškai nesuderinamas su 
„Trumano doktrina“. Toliau 135 
prieš 110 balsų nutarta neteikti pa
galbos tiems kraštams, kurie, atsi
sakys leisti kontroliuoti jos sunau
dojimą. _ '

— Prezidentas Trumanas balan
džio 29 d pakartotinai kreipėsi į 
JAV prekybininkus, kviesdamas 
„visur, kur tik galima, ir visoje 
branžose“ žeminti kainas.

-u Ameriekiečių karinės valdžios 
sluoksniai pareiškė, kad po Maskvos 
konferencijos pasirodė esą reikalinga 
peržiūrėti dabartinę anglų ir ameri
kiečių zonų produkciją ir ją pakelti. 
Kurias gamybos sritis šis kėlimas ' 
paliestų, dar nesą nuspręsta.
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Lietuvei Motinai
Ir vėl švenčiame tremtyje Motinos 

dieną. Mūsų namų žiburys, lyg ta 
žaltvykslė, vėjo blaškoma, tai sužiba, 
tai rūke paslepia savo liepsnelę. 
Vargas mums, jeigu nustosime to 
namų židinio — žiburėlio. Kur tada 
pailsėsime; kur susišildysime? Be jo 
nepajusime, kad esame namie. Be 
jo nebus kas mus riša: blaškysimės, 
iširsime, žūsime.

Motin — Lietuve! Tavo uždavinys 
ir tremtyje, kad ir sunkiausiose są
lygose, tą liepsnelę išsaugoti, o kartu 
su ja ir lietuviškos šeimos židinį. 
Ištiesk savo ranką visiems tos šei
mos vaikams, o ypač tiems, kurie 
svetimoje žemėje neturi motinos. 
Tegul ir jie pajus, kad motinos meilė 
jų neapleido

Kas Tavo ištiestą ranką priims 
dėkingai, tas atgis, įgaus jėgos ir 
drąsos. Kas Tavo ranką priims lyg 
alkanas duoną, tą apleis neviltis, su
žibės jo akys ir lūpos ištars: „Aš jau 
nebe vargšas, jau ne benamis.“ O 
kas Tavo Ištiestą ranką paspaus, tas 
pasižadės Tave amžinai mylėti, gerb
ti, už Tave kovoti. Kartu su Tavim 
jis neapleis ir visų mūsų Motinos 
Lietuvos.

Ir grįši tada, Motin — Lietuve, į 
savąjį kraštą jau nebe tuščiomis 
rankomis, nes tavo vaikai broliais ir 
seserimis vadins vienas kitą: jie su
ras, nors ir sugriautų namų židinį, 
o pripuolę prie žemės ištars: „Motin 
— Lietuva! Tave myliu, dėl Tavęs 
dirbsiu, Tau gyvybę paaukosiu.“

Dr. Marija Žilinskienė 
Pabaltiečių Moterų Tarybos Pirm.

Pabaltietės ruošia tarptautinę Motinos dieną
1‘ABALTIECn; MOTERŲ TARYBOS PIRMIN, DR. M. ŽILINSKIENE APIK PABALTIEČIŲ MOTERŲ UŽDAVINIUS IR DARBUS

Rašytoją siuazia 
vimas

S. m. birželio 13—14 d. d. šaukia
mas Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijos visuotinis narių suvažia
vimas Kirchheinje u. Tede (ameri
kiečių zonoje). Į šį suvažiavimą 
kviečiami atvykti draugijos nariai, 
laikraščių redaktoriai ir knygų 
leidėjai.

Suvažiavimas vyks lietuviškosios 
knygos 400 metų sukakties ženkle, , 
ir pirmoji diena skiriama šios su- s 
kakties iškilmingam minėjimui Bir- . 
želio 13 d. rengiama akademija, ku- , 
rią atliks paskaitininkai Ir aktoriai- , 
deklamatoriai. Akademijai vykdyti ( 
pakviesti kalbos ir literatūros auto- , 
ritėtai, o meninei .daliai — geriausi | 
.aktoriai. Si akademija bus centrinis , 
Mažvydo katekizmo sukakties aktas, , 
apvainikuojąs visus tremtinių ben- ( 
druomenės stovyklų paskirus minė- , 
jimus, kurie plačia banga praėjo V. 
Europoje gyvenančius tremtinių 
telkinius. Tračiau nebus baigiamasis 
aktas, nes visi 1947 metai — Liet, 
knygos minėjimo metai.

Birželio 14 d. skiriama organiza
ciniams LRT Draugijos reikalams. 

' Be grynai technikinių klausimų, bus 
aptarti ir bendruomeninės reikšmės 
klausimai, kaip lietuviškų knygų 
leidyba, lietuvių literatūros propa
gavimas svetimomis kalbomis, tarp
tautiniai literatūriniai santykiai ir 
k. Šiomis temomis bus Išsamesni 
pranešimai ir atliktų bandymų ap
žvalga. Be to, bus aptarti ir priimti 
LRT Draugijos įstatai ir numatytos 
konkrečios veiklos gairės.

Be organizacinių darbų,* antrosios 
suvažiavimo dienos vakare rengia
mas „Sietyno“ koncertas suvažia
vimo dalyviams ir vietos lietuviams.

Suvažiavimo metu rengiama lie
tuviškosios knygos apžvalginė pa
roda.

Turint galvoje, kad šiame suvažia
vime bus svarstomi labai reikšmingi 
LRT Draugijos konsolidaciniai klau
simai, kviečiami kuo gausiau daly
vauti visų trijų Vokietijos okupaci
nių zonų ir kitų valstybių LRT 
Draugijos nariai. Ypatingai kviečia
mi nariai iš anglų zonos, su kuriais 
dėl atstuminių priežasčių nebuvo 
galima užmegsti glaudesnio ryšio. 

KAIP IR KUR?
Nuo Frankfurto važiuojantiems 

žinotina: atvykus į Stuttgartą, reikia 
sėsti į traukinį Stuttgart-Tūbingen 
ir išlipti Wendlingen stotyje, Iš kur 
gaunamas traukinys tiesiai į Kirch
heim ų. Teck.

Važiuojantiems nuo Miincheno 
reikia išlipti tarp Ulmo ir Stutt- 

A. garto, stotyje Plochingen, ir čia per
sėsti į traukinį Stuttgart-Tūbingen. 

\ Pavažiavus Tūbingen kryptimi išlipti 
x Wendlingene, iš kur eina traukinys 

į Kirchheim u. Tede.,
Kirchheimo LTB apylinkės komi

tetas maloniai sutiko suvažiavimą 
globoti ir, kiek sąlygos leis, dalyviai 
bus apyvendinami privačiai pas tau
tiečius ir viešbučiuose. UNRRA-os 
apygardini* direktorius šiam su
važiavimui pritarė ir pažadėjo jį 
paremti.

S Dar kartą paraginame narius, 
ypač iŠ anglų Ir prancūzų zonos, pa
sirūpinti leidimais ir kuo gausiau 
atsilankyti. Suvažiavimo dalyviai 
laukiami Kirchheime birželio 12 d 
vakare.

Lietuvių Rašytojų Tremtinių 
Draugijo* Valdyba

Prieš keletą savaičių Essiingene 
įvykęs amerikiečių zonos pabaltiečių 
moterų atstovių suvažiavimas, ku
riame buvo įsteigta Pabaltiečių Mote
rų Taryba ir išrinkta jos vadovybė, 
trumpai buvo paminėtas ir mūsų 
spaudoje, neliečiant tačiau platesnio 
to suvažiavimo ir moterų susibū
rimo tikslo. Mūsų bendradarbis, no
rėdamas plačiau patirti apie šio 
sambūrio uždavinius ir tikslus bei 
nuveiktus nors ir per trumpą laiką 
darbus, kreipėsi į Pabaltiečių Moterų 
Tarybos valdybos prezidiumo pir
mininkę Dr. M. Žilinskienę, kuri 
maloniai sutiko painformuoti rūpi
mais klausimais.

Organizuoti vienetai šiuo metu, 
kaip pareiškia Dr. M. Žilinskienė, 
yra labai svarbus dalykas mūsų 
tremties gyvenime. įvairiais atvejais 
pabaltiečiai dabar minimi kartu, to
dėl ir Pabaltijo moterų atstovybė 
yra teigiamas reiškinys. Ir pačios 
moterys greičiau įsijaus į sunkią 
būklę ir greičiau veiks, nes nėra per 
daug suvaržytos formalumų. O dar
bo tikrai yra daug, tiek keliant bend
rus visų trijų tautybių reikalus, 
tiek veikiant savo tautiečių tarpe.

— Mūsų svarbus uždavinys, — 
sako malonioji daktarė, — yra ne 
tik materialiai, bet pirmoje eilėje ir 
moraliai paremti jaunimą, o ypač 
tą, kuris tremtyje atsidūrė be arti
mųjų. Duoti tam jaunimui truputį 
Šilimos, sukurti nors retkarčiais na
mų židinį — yra mūsų šventa pa
reiga. Moteris praeityje išlaikė 
mūsų tautą nuo galutino nutautė
jimo sunkiausiose sąlygose, moky
dama prie ratelio savo vaikus. Tą 
uždavinį ji turi atlikti ir dabar 
tremtyje.

Moterų Taryba, sunkėjant gyve
nimo sąlygoms, didelį dėmesį krei
pia ir į profesinį pasiruošimą, kuris 
moterims yra labai svarbus. Šioje 
srityje, veikiant bendromis jėgomis, 
tikrai bus galima daugiau pasiekti. 
O bendras ir darnus veikimas, kaip 
jau kelių savaičių praktika parodė, 
yra tikrai įmanomas ir gražus.

Pasibaigus suvažiavimui, Taryba 
nedelsiant įsitraukė į darbą ir jau 
atliko konkrečių žygių. Išsiuntinėtos 
suvažiavimo metu priimtos rezoliu
cijos; Tarybos delegacija buvo nu
vykusi į vyr. amerikiečių karinę va
dovybę Frankfurte, kur prašyta pa
gerinti tremtinių mitybą, be to, at
kreiptas dėmesys' į ypatingai sunkų 
didžiųjų DP stovyklų patalpų klau
simą; esčių (Geislimene) ir latvių 
(Essiingene) centriniai moterų komi
tetai suorganizavo pas save koncer
tus, tuo būdu sudarydamos pirmą
sias Tarybos iždui pajamas.

Malonu konstatuoti, kad ypatingą 
veiklą naujoje Pabaltijo moterų orga
nizacijoje išvystė lietuvės moterys. 
Iš daugelio stovyklų Dr. M. Žilin
skienė gauna entuziastingų laiškų, 
kuriuose pranešama apie lietuvių 
moterų sujudimą ir organizavimąsi

bendram lietuvių reikalui. Kur mo
terys jau susiorganizavo, iš ten ateina 
malonių žinių ir apie pirmuosius jų 
darbus. Štai, Nūrtingeno moterų ko
mitetas suruošė bendrus velykinius 
pusryčius artimųjų neturinčiam jau
nimui; bendrai praleistos kelios ma
lonios valandos įnešė šviesos į šio 
jaunimo gyvenimą. Taip pat Nūrtin- 
geno moterų iniciatyva parūpinta 
velykinių pyragų ir mūsų populia
riam M. K. Čiurlionio vardo an
sambliui, kuris tikrai kenčia įvairius 
nedateklius; prie šios akcijos prisi
dėjo ir Nūrtingeno apylinkės sto
vyklų moterys. Džiuginančių žinių 
ateina ir iš kitų stovyklų.

Dr. M. Žilinskienė užsimena ir 
apie artimiausius Pabaltiečių Moterų

Tarybos uždavinius. Numatoma už
megzti ryšius su YWCA atstove 
Berne, Šveicarijoje, jaunimo reikalu 
ir vasarą įsteigti jaunimo stovyklas. 
Rūpinantis jaunimo sveikatingumu, 
bus sueita į kontaktą su Tarptau
tiniu Raudonuoju Kryžiumi ir pra
šyta jo paramos, nes klausimas yra 
vienas iš pirmiausiai spręstinų. Pa
vyzdžiui, tik Hanau DP stovykloje, 
paskutiniais duomenimis. ' 
vaikų serga tuberkulioze.

Gegužės 7 d. Baltijos Moterų Ta
ryba Essiingene ruošia tarptautinę 
Motinos Dieną. Meninėje šio paren
gimo dalyje mus atstovaus M. K. 
Čiurlionio vardo ansamblis. Šią 
dieną taip pat įvyks Tarybos posė
dis ir pirmasis Centrinio Lietuvių

31,7%

Moterų Komiteto pasitarimas, ku
riame bus išryškinta veikla, sten
giantis išvengti lygiagretumo su jau 
veikiančiais iš seniau Liet. Baud, 
Kryžiaus moterų komitetais. Kon
kretūs tačiau Moterų Tarybos už
daviniai, kaip baigiant pabrėžė Dr. 
M. Žilinskienė, — yra jaunimo glo
ba ir profesinis pasiruošimas.

Iš tiesų, reikia džiaugtis, kad Bal
tijos tautų moterys su konkre
čiais užsimojimais ir konkrečiai* 
darbais išeina į viešumą, bendram 
trijų išblaškytų tautų labui. Tikė
kimės, kad šios pastangos, apie ku
rias straipsnių jau pasirodė ir ame
rikiečių spaudoje, atneš gražių re- 
iultatų.

J. Žilviną*

Islaikykim būsimų kartų sveikatingumą
„Žiburių“ 17 (76) nr. dr. J. Jakše- 

vičienė, straipsnyje: „Svarbieji mūsų 
klausimai", išnagrinėjusi sunkias da
barties motinystės sąlygas ir priežas
tis, kurios kenkia priaugančių kartų 
fiziniam ir dvasiniam sveikatingu
mui, taip pat atkreipusi dėmesį į mo
tinų dorovingumo ir blaivumo išlai
kymą, pataria priemones, kurių rei
kėtų griebtis padėti motinoms ir ap
saugoti vaikų sveikatingumą:
' „1. Mergaičių paruošimas šei

mos ir motinos pareigoms. Turėtų 
būti visoms mergaitėms prieš iš
tekant privalomos mokyklos, ku
riose jos būtų supažindinamos su 
žmonos ir motinos pareigomis, 
vaiko psichologija, jo auginimu 
bei auklėjimu.

2. Atsimenant, kad dorovė yra 
pagrindinis šeimų tvirtumo ir mo
tinų tinkamumo bei ištikimumo 
savo pareigoms faktorius, o ge
riausiai ją palaiko tikėjimas, taigi 
ypatingai skiepyti tikėjimo reika
lingumą ir kovoti su bet kokiu 
tikėjimo varžymu.

3. Dėl žmonijos ateities apeliuoti 
į pasaulio, ypač į valdančiųjų są
žinę, kad kuo greičiau būtų suda
rytos sąlygos išskirtus šeimų na
rius sugrąžinti į seimo* židinį.

.Taigi:
-a) prašyti, kad karo belaisviai, 

ypač šeimų tėvai, kuo greičiau 
būtų paleisti iš belaisvės;

b) propaguoti kuo greitesnį pa
saulio taikos įgyvendinimą ir tau
tų atstatymą, kad dėl tų priežas
čių išskirti šeimų nariai galėtų 
vėl sugrįžti ir bendrai tęsti būsi
mos kari ?s auklėjimą.

4. Skatinti ir remti idėją, kad 
šeimų nesuardomumas ir motinų 
globa būtų visų valstybių įstaty-. 
mais ir tarptautine teise apsau
gota ir garantuota.

5. Rūpintis, kad tarptautine tei
sę būtų apsaugotos moterys ir

mergaitės nuo privalomų darbų 
bei pareigų, kurios visai nesuderi
namos su esamu ar būsimu moti
nystės pašaukimu; nėščios ir kū
dikius maitinančios motinos būtų 
atleidžiamos* nuo trukdančių jų 
tiesiogines pareigas darbų ir tuo 
laiku būtų iš tam skirtų fondų 
tinkamai aprūpinamos.

6. Auklėjant berniukus ir jau
nuolius įsąmoninti, kad kiekvie
noje mergaitėje jie matytų būsimą 
motiną, o ne savo aistrų patenki
nimo žaisliuką. Suvedžiotojai ir 
laisvos meilės šalininkai turėtų

būti visu griežtumu baudžiami.
7. Kadangi skurdas ir badas dau

giausia sunkenybių sudaro mo
tinai, todėl remtina kiekviena 
sveika pastanga, šalinanti Ištisų 
luomų skurdžią padėtį.

8. Tikra taika ir pilna laisvė ne 
tik paskirų asmenų, bet ir tautų 
bei valstybių, yra pagrindinė 
žmonijos gerbūvio versmė, todėl 
kiekviena pastanga taikai ir lais
vei pasauly įgyvendinti bus ir tie
sioginis įnašas motinų bei vaikų 
gyvenime pasitaikančioms blogy
bėms šalinti ir ydoms taisyti.“ •

Pabaltiečių universiteto 
rėmėjai

Jau nuo pat pirmųjų Baltų Uni
versiteto įsikūrimo dienų lietuviai 
studentai jaučia didelę lietuvių trem
tinių ir Amerikos lietuvių moralinę 
ir materialinę paramą. Mes puikiai 
suprantame ir jvertiname tas didelės 
pastangas tų Organizacijų ir atskirti 
asmenų, kurie nori padėti besimoksli" 
nančiam jaunimui.

Nepaslaptis, kad 
teto studentai yra 
aprūpinami, kaip 
gyventojai. Taip pat ne paslaptis, 
kad yra suinteresuotų tam tikrų 
veiksnių, kurie kiek tik galėdami 
trukdo universitetiniam darbui. Tų 
faktų akivaizdoje, studentai turi tu
rėti tikrai didelio entuziazmo vargti 
ir mokytis sunkiose sąlygose.' Jautrus 
lietviškosios visuomenės rūpinimasis 
ir visiškas mūsų reikalų supratimas 
studentus skatina dar su didesniu 
pasiryžimu tęsti pradėtąjį darbą. To
dėl kiekvieną šiltesnį pareiškimą iš 
visuomenės pusės sutinkame kaip 
atlyginimą už sunkų mūsų darbą.

Viena, kas dar mus palaiko — tai 
gaivališkas tikėjimas į netolimą Tė-

Baltų Universi- 
žymiai blogiau 

eilinių stovyklų

Iš lietuviškųjų vestuvių grįžtant
Ir aš turėjau progos dalyvauti 

jaunikaičio Narūno Aidužio ir jau
nosios Aušrelės Zolynaitės vestuvė 
se, kurios įvyko WUrzburge . . .

Ir ką gi ten mačiau, ką girdėjau? 
Deja, norint tai atvaizduoti reikėtų 
daug ir ilgai pasakoti. Pirmiausia 
noriu pasidžiaugti, kad, be vestuvi
nių papročių, apeigų ir linksmybių, 
mačiau lietuvišką grįčią, lygiai tokią 
grįčią, kokių daug buvo mūsų Tėvy
nėj. Mėčiau kiemą su tradiciniu 
svirneliu, pakrypusiu rūpintojėliu ir 
gėlių darželiu, mačiau visą gražiąją 
Lietuvos aplinkumą, girdėjau jau
nimo dainas ir stebėjau savo gim
tąjį kraštą ir drauge pagyvenau porą' 
mielų valandėlių su gražiai besi
linksminančiu anų laikų Lietuvos 
jaunimu . . .

Tai buvo poetės J. Augustattytės- 
Vaičiūnienės parašyto 4 veiksmų, 5 
paveikslų veikalo „Lietuviškos ves
tuvės“ pastatymas. Sį darbą, paly
ginti, gan patenkinamai atliko 
Wurzburgo meno mėgėjų trupė. Ži
noma, gal didžiausias pastatymo 
„kaltininkas“ buvo muzikas V. Šim
kus. Pats pastatymas, veikalo auto
rės sudėliotų vestuvių dainų muzi
kos sukomponavimas ir liaudies me- 
llodijų harmonizacija bei išmoky- 
mas dalyvių ir didžiulio choro tas 
dainas gražiai Išpildyti — gulė ant
mas dalyvių ir didžiul 
dainas gražiai išpildyti 
jo pečių.

Ne be to, žinoma, 
įdėję daug darbo prie __ ... 
žinio veikalo pastatymo ir kiti, kaip; 
režisierius J. Palubinskas, Wurz
burg© stovyklos Dailės Studija, pa
ruošdama dekoracijas, Moterų siu
vykla, pagamindama butaforinius 
reikmenis ir M. Aukštuolis, išmo
kindamas jaunimą gražiai ir ugnin
gai šokti.

Paties šio veikalo turinio nusaky
mas trumpuose rašinėlio rėmuose 
yp bevelk neįmanoma*. Tenka tik

kad nebūtų 
to grandio-

pasakyti, kad scenoje matėme visa 
tai, kas tradiciniu atžvilgiu mūsų 
vestuviniams papročiams prisiminti 
yra reikalinga, matėme visa, kas 
vyksta jaunosios namuose nuo pirš
lių atsilankymo, ligi jau po vestu
vių, kuomet jaunoji atvyksta jauni
kaičio ūkin. Visos tos ceremonijos 
vyksta gana linksmai, muzikai grie
žiant, puotaujant, gražiai jaunimui 
šokant bet dainuojant Ir visokiau
sias vestuvines kalbas sakant. Čia 
ypatingai didelį vaidmenį vaidina 
geras piršho liežuvis, už kurį, be
ginant jaunikio turtingumą, deja, 
vėliau jam suruošiamas teismas ir jis 
nuteisiamas pakarti. Jau ir virvė 
neriama ant kaklo, bet reikalą iš- 
gelbsti jaunoji, kuri savo malonės 
„amnestija“ dovanoja jam gyvybę, 
ir jis lieka nepakartas, p kiek 
džiaugsmo po to „piršliui mela
giui“ . . .

Vaidinimui vykstant, žiūrovai pa
matė gražiais raštais išdabintas, 
sunkias jaunosios kraičių skrynias, 
lūžtančius nuo valgių stalus, kurie 
buvo apkrauti sūriais, kumpiais, 
puošniausiais karvojais (nors ir me
diniais) ir nan.

Dar žodelis dėl paties veikalo pa
statymo. Jaunimo šokiai, reikia pa
sakyti, ypač puikūs-ugningi. Stebint 
jų šokius, ir šešiasdešimties metų 
„jaunuoliui“ gali kraujas užvirti. 
Dainos, deja, tenka pasakyti, kiek 
silpniau išpildomos.

Kalbant apie svarbesniuosius pa
skirų rolių išpildytojus, tenka ypa
tingai pagirti senelio vaidmens išpil- 
dytoją Vingį. Jis buvo ir nugrimuo
tas be priekaištų, ir senatvę pavaiz
davo šimtu procentų su kaupu. Ge
ras savo vaidmenyje buvo ir piršlys. 
Ypač gerai šoko — lygiai, o lygiai, 
kaip mūsų senyvieji kaimo dėdės... 
Jaunosios veide kartais matėme ne 
vietoj Ir ne laiku bereikalingą šyp
seną (Išpildytoj a Parulytė). Jauno-

vynės. prisikėlimą. Mes puikiai žino
me, kad Tėvynei truks gydytojų, in
žinierių, mokytojų ir kitų inteligen- 
tinių pajėgų. Būdami tremtyje, me* 
negalime ramiai leisti laiko, bet tu
rime mokytis, specializuotis ir ruoš
tis vispusiškai tam laikui, kada su
jungtomis' gretomis galėsime stoti 
Tėvynės atstatymo darban, gydyda
mi karo ir okupacijų padalytas žaiz
das

Mes gauname pašalpas, gauname 
sunkiai sutaupyto maisto išteklius 
siuntiniais ir siuntinėliais. Gauname 
taip pat daug užjaučiančių laiškų su 
geriausiais ištvermės ir sveikatos 
linkėjimais. ' ,

Štai, Velykų proga, Miincheno Liet. 
Moterų Komitetas atsiuntė nuoširdų 
sveikinimą ir net 22 maisto pakietus. 
Ingolstadto skautai drauge su savo 
Velykiniais sveikinimais prisiuntė 5 
maisto siuntinėlius.

Norėtųsi paminėti ir tai, kad visi 
menininkai, ansambliai, kurie tik pas 
mus davė koncertus, visuomet ne
imdavo jokio atlyginimo.

Šia proga norėtųsi patikinti, kad 
nei vienas toks gestas, net ir men
kiausia' pašalpa, nepraeina be gilios 
studentų padėkos atgarsio. A-ls

sios motinos (Campienės) balsas 
skambėjo kiek neestetiškai (ypač 
pradedant dainą). Jautėsi, kad ji 
nori imituoti senos moters balsą, bet 
tas jai nevyko.

Jaunikis (Kalikas) buvo silpnas 
savo vaidmenyje. Kraltininkų (Li- 
nartas ir Krulikas) kraičių skrynių 
sunkumo imitavimas išėjo perdėtas. 
Jaunojo motina (Noreikienė) buvo 
per jauna (ji drąsiai galėjo konku
ruoti su savo marčia).

Kiti vaidintojai jiems skirtas ro
lės atliko pakankamai gerai. Gal 
kiek dar tektų prikišti grimuotojui. 
Daugelio artistų uždėtieji perukai 
savo medžiagine dalimi buvo per
daug ryškūs (atrodė, kad jie kaktas 
pasirišę skarelėmis ar nosinėmis).

Gražios dekoracijos savo paskirtį 
pilnai atitiko. Pranys Alšėnas

Niirtmgeno DP 
ruošia pavasario 

šventę
Per Sekmines Nūrtingeno apskr. 

stovyklų lietuviai, latviai Ir ukrai
niečiai ruošia Nflrtingene savo darbų 
tremtyje, meno, spaudos ir tautodai
lės parodą. Šiam, reikalui numatyta 
didžiuliai lietuvių gimnazijos rūmai, 
kurių 20 kambarių bus paskirta gau- 
siems eksponatams. Sudarytas cen
trinis komitetas, į kurį įeina: inž. 
Gargasas — pirm., gyd. Danilevičius
— vicepirm., Dr. Aglinskienė — sekr., 
Andrius — ūkio reik, ir Pažemėnas
— finansų reik. Ta pačia proga įvyks 
ir sporto varžybos. Šie parengimai 
truks tris dienas, ir jiems duotas 
bendras Pavasario Šventės vardas.

hune sutema

Svetimos vėliavos
Jau naktis, o negaliu užmigti, 
plakas vėliavos kažkur labai toli, 
tartum paukščiai, nenorėdami palikti 
savo grobio, paukščiai rėkiantys, pikti.

Tai tenai virš nelaimingos žemės plazda 
svetimosios vėliavos, tartum liepsna, 
lyg prakeiktas kraujas, kurs neranda 
žemėj vietos, nesuranda niekada.

Jos sudegino namus ir širdis, 
jos išdegino pavargusias akis, 
ką jos palietė, paliko žaizdos gilios, 
ką jos palietė, tą uždengė naktis —

Taip gili nakti*, o negaliu užmigti — 
plakas vėliavos viršum sudegusių namų, 
tartum paukščiai, nenorėdami palikti 
sudraskytų savo mirštančių aukų.V ' ’ .
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Buvo seniai po vidurnakčio, ,kai 
inžinierius Želvys surinko nuo 
stalo visus popierius ir rūpestingai 
juos surišo į storą bylą. Rytai jau 
švelniai raudo, regimai išsiskirdami 
iš nakties tamsos. Bet jis miegoti 
vistiek dar nėjo. Galva buvo įkaitusi 
ir sunki nuo nepabaigiamos virtinės 
skaičių. Tegu r buvo prie jų pri
pratęs, įtempti smegenys .teberutu- ' 
liojo įvairias formules, negalėdami : 
taip staiga atsipalaiduoti iš tos gau- ‘ 
sybės geometrinių figūrų, prie ku- . 
rių buvo išsėdėjęs visą naktį.

Atsilošęs kėdėje;' jis ilgai žiūrėjo į . 
užrašą ant bylos: Bariūnų hidro- , 
elektrinės stoties projektas, panau
dojant Nevėžį ties Almitavu. Trum
pas tai buvo užrašas, bet kiek jis , 
slėpė savyje nemiegotų naktų ir . 
atsižadėjimo savęs, kol visa tai pa- j 
baigė. Lūpomis prabėgo liūdna, | 
karti šypsena. Jis pusbalsiai su- , 
šnabždėjo:

— O gal ir veltui mano darbas. . 
Bet tegu! ... Nereiks — bus žmonos 
tiesa. Triumfuodama galės bet kada , 
išlieti savo pyktį: ar aš nesakiau, ar : 
aš nesakiau ...

O jei reikėtų — bus atliktas dide- | 
lis darbas, kurį rūpestingai, ne- ( 
sikarščiuojant galėjo dabar pris lumti | 
prie pabaigos, kol dar neišbarstė ( 
tam reikalui surinktos medžiagos, , 
užrašų ir pastabų. Kol dar tebešilti 
buvo atsiminimai, su reikiamu tam 
darbui preciziškumu.

Pagaliau, dirbo ne dėl kokių nors 
asmeniškų interesų. Jei nepasinau
dos jis pats, gal tai bus naudinga 
kitiems. Tegu tai buvo sunkus, kar
tais tiesiog neįmanoms darbas to
kiose sąlygose, bet, vis dėlto, tai 
buvo vienintelė, aiški ir reali šito 
tuščio gyvenimo prasmė. Tai buvo 
atramos taškas, ant kurio stovė
damas neslidinėjo taip greit į visas 
puses nuo laiko ir nuotaikų pasikei
timo. Nuoširdžiai dirbdamas, leng
vai užmiršo niūrią kasdienybę, ku
rioje įklimpęs maudėsi ir smulkėjo' 
ne vienas. Užmiršo pagaliau ir save, 
ir tą įkyrią aplinką. Visos šitos be 
prošvaisčių dienos pasidarė pras
mingos, greit bėgo tuo šiurkščiu gy
venimo keliu, įskeldamos vieną kitą 
kibirkštėlę ir tos žmogiškosios lai
mės, kuri, šiuo metu, taip toli buvo 
nuo jo.

Net keista dabar jam rodėsi, ką 
gi būtų veikęs visą šitą laiką. Ar 

. taip pat prašnekėjęs, berokuodamas 
gausybę kaimyno nuodėmių, ar be- 
šiginčydamas dėl savų ‘kelnių, ku
rios ne pagal visus „demokratiškus'* 
principus teko kitam, o ne jam. O 
kaip visa tai šlykštu buvo . . .

Jis pakilo nuo kėdės ir plačiai at
vėrė langą. Aušros uoliniai piršta} 
jau rankiojo nuo dangaus žvaigždes. 
Godžiai gerdamas tyrą rytmečio 
orą, pasirėmė ant palangės.

— O, vis dėlto, pabaigiau! — su
šnabždėjo ir atsisukęs prie stalo vėl 
paėmė į rankas savo darbą. Jautė, 
kaip maloni šiluma ėmė tvinti krū
tinėje.

Staiga atsisėdo prie stalo, užside
gė cigaretę ir, paėmęs popierio, pra
dėjo rašyti: „Mielas Andriau, neiš
kenčiu dar šį pat vakarą tau ne
parašęs keletą žodžių. Kaip tik da
bar, tik prieš valandėlę, padėjau 
paskutinį tašką, žinai, ant ko . . . 
Reiškia, turi sveikinti. Jei tai būtų 
dabar mieloje tėviškėje, Kaune, 
tikrai smagiai laistytume pabaigtu
ves. Nors jaučiuosi labai nuvargęs 
nuo šito įtempimo, bet taip miela 
dabar širdyje. Sakyk, o kaip tau 
sekasi su „mūrinės Lietuvos“ stu
dija. Man labai sunku buvo atsisa
kyti bendradarbiavimo su tavim 
šitame darbe. Taip nieko ir nepa
rašei, ar tau pasisekė susitarti su 
inžinierium Petru, ar ne. Jis, atrodo, 
nė kiek neblogiau už maneaparuoštų 
prie šitos .dideįės tavo studijos tą 
plytinių tinklo projektą. Aš, žinai, 
tikrai jaučiuosi išsisėmęs. Gal greitu 
laiku pasimatysim. Noriu būtinai 
pasikalbėti su tavim. O būtų daug 
daug apie ką . . .

Žmona dėkoja už linkėjimus. Bet 
tai ne ta Valė; kurią pažinai Kaune, 
mūsų negrįžtamam laimės pavasary. 
Niekados, Andriau, netikėjau, kad 
moterys varge gali taip greit pasi
keisti. Gal tau ir keistai atrodys, 
bet turiu prisipažinti, kad ji, vietoje 
paguodos, šiuo metu daug, daug 
kartaus skausmo įpylė į mano iš
kankintą krūtinę. Niekados nepri
kaišiojau jai šito. Tik nedalia, turė
jusi mus dar daugiau surišti, jaučiu, 
kad padarė tarp mudviejų gilią pra
rają. Nežinau dar, kaip reikės ją 
peržengti. Labai pyko taip pat ir 
už darbą, prikaišiodama man naivu
mą ir gyvenimo nuovokos stoką. O 
prieš keletą dienų savo filosofiją 
apvainikavo tokiais žodžiais: „Jei 
vyras neduoda moteriai realios ir 
konkrečios naudos, bent pragyveni
mo minimumo, kam pagaliau, jai 
reikalingas jo darbas ir jis pats?“ 
Pasijutau tikrai įžeistas. Neturiu, 
matai, dabar nieko, ko jai trūksta. 
Nei materialinio gerbūvio, nei pa
dėties visuomenėje, nei aukštos tar
nybos, kuri pakutentų jos savimeilę. 
O tu pats gerai žinai, kaip moteriai 
sunku laukti! O aš užsidariau kam
baryje ir paskendau formulėse, su 
kuriomis negaliu iškeisti jai nei 
naujų kojinių, nei suknelės, nei ci
garečių. Netikęs, žinoma, esu, pa

sakys ne viena. Bet ką galiu, mielas 
Andriau, dabar padaryti. Anksčiau, 
matai, gal būt, jos visos kitaip mus 
vertindavo. Kokią tarnybą turime, 
kokią karjerą galima padaryti, o 
dabar . . . Kam, pagaliau, tu tikęs? 
Tempura mutantur, et nos cum illis. 
Bet aš, vis dėlto, ištesėjau savo, 
nors man daug geležinės kantrybės 
reikėjo. Laikysiuos to ir ateityje. 
Tegu tas ir brangiai man kaštuos. 
Iš pradžių, tik apsigyvenęs čia, tikrai 
būkštavau, ką Valė veiks, jokio 
konkretaus darbo nemėgdama. Gal, 
sakau, nuobodžiaudama, imsis kokios 
kalbos mokytis. Bet nustabiai grei
tai prisitaikė prie gyvenimojcokį ji 
mėgsta. Su intrigom ir romanėliais, 
su gerbėjais ir dėl jos „kenčiančiais“. 
Žinoma, ji dar tebelaiko mane tokiu 
naiviu, kad aš viso šito nepastebiu 
ir nejaučiu. Tu man patarei, An
driau, su ja rimtai kada nors pasi
kalbėtu Aš ketinau tai padarytį, 
bet vis atidėliojau. O dabar, gal
voju, kam iš viso to reikėtų. Mo
kyti gyvenimo! Per vėlu ir ne mano 
pareiga, jei ji to neišmoko. Aš tau 
jau rašiau, kad kentėjau, labai dęl 
to kentėjau. Bet dabar, žinai, An
driau, jaučiu visiškai ramiai širdį 
plakant. Didelis išminčius buvo tas, 
kuris pasakė, kad laikas geriausias 
gydytojas. Kai mirė mūsų kūdikis, 
nors ir mažutis tebuvo, ilgai nega-' 
Įėjau nurimti Tu žinai, ėmiausi 
tada šito darbo, atsiduodamas jam 
visa širdimi. Juo labiau kada Valė 
pareiškė, kad apie vaikus daugiau 
ji nė negalvojanti. Jei ir ne visai, 
tai bent laikinai kol, jos manymu, 
bus visiškai tam tinkamos sąlygos. 
Gal būt kol vėl turėsiu automobilį, 
nuvežti ją į ligoninę. Andriau, argi 
ne gėda šito taip šaltai išsižadėti. 
Su didele šiluma širdyje ir pavydu 
žiūriu į tas jaunas motinas, kurios 
tęsia šitą šventąją mūsų naujo 
rytmečio misiją šitose vargingose 
kertėse. Tai tikros didvyrės. Pava
dinčiau net tikromis mūsų padėties 
partizanėmis. Argi galiu lyginti 
Valę, kuriai ir paprasta kita pa- 
reigėlė mano atžvilgiu pasidarė 
sunki. Tą jaučiu visur.

Tegu labai maža gaunama kad ir 
to pačio maisto, bet ji niekada ne
padarys ką nors įvairesnio, bent iš 
tų pačių bulvių. Tik pyksta ir 
niurna. Tyliu dabar visiškai. Ir ty
lėsiu. Nes ne čia esmė, mielas An
driau, o ten, kur paliečiamas mūsų 
širdžių dvasinis ryšis. Man atrodo, 
kad jis vis silpnėja, kaskart labiau 
įsitempdamas. O jei taip, tai reiškia, 
kad gali kada nors visai nutrūkti. 
Tau galiu pasakyti, kad be galo 
lengva moterį pažinti kad ir visiškai 
mažoje smulkmenoje, kurią ji vyrui 
atlieka su meile, ar tik šaltu pa
reigos jausmu. Šitą ryškiai pastebiu 
dabar, Andriau, visame tame.

Niekados anksčiau man neatėjo 
mintis, kad gali kada nors griūti 
šitas mūsų bendros laimės namelis, 
kurį pradžioje bandžiau ramstyti 
kuo galėdamas. Tik, žinoma, ne
laužydamas savo principų. Bet vie
nas to nepajėgiu, nes tu supranti, 
Andriau, kad, mano vienos širdies 
norais paremiamas, jis. negali sto
vėti ir laikytis. Tiesa, jis dar stovi, 
bet jaučiu, kad kiekviena kiek 
stipresnė audra, supurtinusi mus, jį 
sugriaus ir sunaikins. Tai baisu, nes 
aiškiai gresia katastrofa. Jos bijau. 
Bet širdis, pats iš savęs dabar ste
biuosi, darosi vis tam šaltesnė ir ne
jautresnė. Ir dabar, man apie tai 
rašant, ji visiškai ramiai plaka. 
Greičiausiai dėl to, kad rusenusi ir 
šildžiusi mūsų krūtinę ugnis pa
mažu troškinama, vis gęsta ir blėsta. 
Nepamanyk, Andriau, kad taip 
lengvai šitas pasikeitimo procesas 
pas mane įvyko, kaip čia parašyta. 
Tu žinai pats, kad bet koks mirimo 
procesas yra skaudus, maži au ar 
daugiau sukrečiantis bet kokį sub
jektą. Bet, tur būt, nesuklysiu pa
sakęs, kad meilė ilgiausiai ir skau
džiausiai miršta už viską pasaulyje. 
Joks gydytojas neprieis, mielas An
driau, prie jos su narkozo ampule, 
sušvelnindamas tą ilgą, tylų ir gilų 
merdėjimo skausmą, taip lengvai 
virpinantį ir akmeninę širdį.'

Na, mielas Andriau, prirašiau tau, 
gal būt, ir kiek per daug. Bet kaip 
miela bent laiške su tavim pasida
linti visu kuo, kas džiugina ir slegia 
dabar mane. Tiesa, atsikėlė pas mus 
iš Gotenhafeno ponia Aldona. Tu 
žinai, koks mielas ir simpatiškas 

. sutvėrimas iš anų mūsų negrįžtamų 
i laimės dienų. Papasakojau jai apie 
' tave ir tavo darbą. Sveikina ir linki 
, tau daug pasisekimo. Užsuku pas ją 
. vogčiomis kartais pasišnekėti, pasl- 
. dalinti mintimis ir prisiminimais, 
. kurie tik vieni gaivina ir šildo sve

timo vėjo supūstą krūtinę. Stebiuosi 
ja, kad tokia tvirta ir nepalaužta 
stovi šitoje audroje. Gavo seniai 
jau žinių ir apie savo vyrą, kurios, 
kaip ir buvo spėjusi, labai liūdnos. 
Vargšė su juo jau nebepasimatys. 
Be abejo, skaitei apie tai, tur būt.

Vyt. Tamulaitis
ir „Žiburiuose“. Taip jos gaila. Tik 
vos trejus metus teišgyveno. Para
šyk, Andriau, jai laišką. Juk draugo 
nuoširdžiai ištiesta ranka, šiltas 
žodis, daug ką reiškia, ypač liku
siam vienam. Jaučiu ant savęs, kai 
paimu į rankas tavo laiškus.

Jęi įdomu, Aldona daug dirba 
gimnazijoj. Taip pat bent darbe 
nori rasti nusiraminimo ir užsimir
šimo. Rašo istorijos vadovėlį ir ilgus 
vakarus prasėdi instituto bibliote
koj, kur rado sau įdomios ir puikios 
medžiagos. Tarp kitko, tu nė ne- 
papagalvok, Andriau, kad aš tu
rėčiau kokių nors slaptų vilčių Al
donos atžvilgiu. Primenu tau dėl to, 
kad tu kartais gali imti spėlioti, 
prisiminęs mūsų draugystę studijų 
metais, kuri tikrai buvo graži. Man

Juozas Mikšiai

'Want džiaugsmui
Pabėgai, mano mielas džiaugsme, 
Nežinomu man takeliu. 
Nei pasivyti, nei prišaukti 
Tavęs aš negaliu.

Pavasaris laukuose žydi.
Tiktai kažin ar dėl manęs . . 
Ir mintys, kažin kur nuklydę, 
Tave ar besuras?

Norėdamas užmiršti viską, 
Dažnai klajoju po laukus. 
Padangėj spindi aukso diskas 
Toks šiltas, toks jaukus. i

Linksmai čirena vyturėlis 
Žydrioj mėlynėje dangaus, 
O aš, kaip rūškanas šešėlis, 
Visur tavęs žvalgaus.

Deja . Tik ruščius, abejingus 
Ir šaltus veidus tematau.
Jaučiu — visur tavęs man stinga 
Ir vis kaskart labiau.

Pabėgai, mano mielas džiaugsme. 
Ir aš likau toks neramus.
Kažin ar aš tave prišauksiu
Į savo vienišus namus?

kaip šviesi gėlė skaisčiai žydėjo 
jaunystės pavasary. Bet šiandien tai 
negrąžinama ir neprikeliama iš ano 
pavasario pelenų. Ką tau galėčiau 
dėl to šiandien pasakyti visai atvirai 
ir nuoširdžiai? Tik galiu gailėtis, 
Andriau! Bet ir tai būtų beprasmiška, 
nes antru kartu nežydi nė vienas 
Medas. Tą turime suprasti. Ir kodėl 
musų keliai tada išsiskyrė, nė dabar 
negalėčiau atsakyti, nors klausiu 
pats savęs vienatvės valandomis? 
Nežinau ir nerandu jokio aiškaus 
atsakymo. Mes tada gyvenome ir 
mylėjome viską. Laimė,' Andriau, 
tada atrodė mums pasiekiama ran
ka visose pusėse, ir mes negalėjome 
gilintis profesoriškom akim į jos 
vertę. Šiandien dėl jos pasirinkimo

Prof. V. Kreve*Mickevičius Amerikoje
grįšim į Lietuvą. Ateis dar giedra 
mūsų Tėvynėn. Su jumis skirtis 
man labai sunku. Mes gyvename, 
kaip vienoje šeimoje mintimis, kaip 
padėti mūsų Tėvynei. Neturtu nei 
mažiausio džiaugsmo važiuodamas 
Amerikon, nes žinau, kokiame bai
siame varge ir skurde palieku jus. 
Ypač man sunku skirtis su savo 
moksleiviais, su kuriais kasdien kar
tu žengiau per sunkias kliūtis ', — 
baigė profesorius.

Jis buvo, kaip tėvas mums. Be 
jo mums bus dar sunkesnis trem
ties kelias. Tačiau kartu ir džiau
giamės, nes tik Amerikoje jis galės 
padėti mūsų Tėvynei, o, stovyklos 
vadovo Dr. b-vos žodžiais: „Nors 
du iš mūsų grįš pagaliau 1 žmo
nišką gyvenimą".

Žymusis mūsų rašytojas prof. V. 
Krėvė-Mickevičius taip pat gyvena 
tremtyje. Visą laiką jis gyveno ame
rikiečių valdomoje Austrijos zonoje. 
Kaip ir visi DP, gyveno vargingai ir 
kiek galėdamas dirbo mūsų kultūros 
darbą. Neperseniausiai jis išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. Ta 
proga šių metų kovo 11 d. Amerikos 
lietuvių dienraštyje „Draugas“ buvo 
išspausdintas straipsnelis apie prof. 
Vincą Krėvę (Prof. Vincas Krėvė iš
vyko Amerikon). Kadangi šis 
straipsnelis vaizduoja mūsų žymiojo 
rašytojo tremties gyvenimą, tai mes 
jį čia ir perspausdiname:

„Skaudi, bet kartu ir džiaugsmin
ga žinia sukrėtė Salzburgo lietuvių 
koloniją. Pirmieji mūsų stovyklos 
emigrantai, prof. dr. Vincas Krėvė- 
Mickevičius su žmona vasario 12 d. 
išvyko į Jungtines Amerikos Valsty
bės

Pusantrų metų įpratome matyti 
profesorių tris kartus per dieną prie 
valgykloj langelio, kur jis, kaip ir 
mes vi si? nepilną samtį liesos sriubos 
ar nesaldytos arbatos tegaudavo. 
Mes matydavom profesorių kiekvie
ną vakarą, nesant nuolatinės elek
tros srovės, prie mažos žvakutės su- 
sikniubusį ir berašantį. Kiekvieną 
sekmadienį, ar lydavo ar snigdavo, 
lazdele pasiramsčiuodamas, žengdavo 
jis į lietuvių pamaldas Kolonijos 
vadovybė, kultūros ir spaudos dar
buotojai nieko nedarydavo be tė
viško profesoriaus patarimo. Kiek
viename minėjime ar susirinkime 
nepraeidavo be jo kalbos. Ilgame 
liaudies universiteto paskaįtų cikle 
lis įdomiai nušvietė Lietuvos praeitį 
ir davė apybraižas naujai Lietuvai. 
Jo paskaitos buvo gausiai jaunimo ir 
senesniosios kartos lankomos.

denys, nešdami visas žiemos drumzles. 
Pagaili is kėlėsi gyventi ir žydėti. Jis

kiekvienoje žydinčioje šakelėje. Tyli

Šiųjų širdis ir ves žvaigždėtais takais

. . ■ . . . T , . EEL UDb klriLUMA vai xsricau, a,ras II I ■mus, kūnų taip pat niekas neklausi, . Skambi
kaip ir mes tada. Bet jais niekada . pirštais nulenks gėdų
negalėsime susigrąžinti sau to to fiedą> n»-
netekome, r!OrS - “nėlyįe. Ir ten mėlynuose pavasa-kalbetume. Ir uz tai Aldonai meka- rtataa. ra-
dos to neprimenu. Ne vienu zooziu plaukiantį sudraskytam

burėm latvelį. Jame sėdėjo jis pala 
vienas, ta pačia sudraikyta skrybėle

neprasitariu apie buvusią musų 
draugystę praeityje, kuri mums jau 
mirė. Ji taip pat to vengia. Jaučiu, 
kad tuojau nukreipia kalbą, jei tik 
kas paliečia mūsų bendrą praeitį. 
Taip ir turi būti, Andriau. Jos ir 
mano kelias jau seniai išsiskyrė. Jei 
nepadarėme pakankamai pastangų 
juos suvesti į draugę tada, tai juo 
labiau dabar apie tai negali būti nė 
kalbos. Argi užpūstas žiburys galėtų 
šviesti? Sudaužytas sykį židinys jau 
užgeso ir nesušildys daugiau šitų 
tuščių svajonių.' Neturiu jokios tei
sės, Andriau, rankioti nė jo ske
veldrų ir ieškoti ataugusiuose pele
nuose žėrinčios kibirkštėlės. Žinau, 
kad vargu ar tą basčiau ir labai no
rėdamas. Nors ir skauda, Andriau, 
širdį, bet tai per vėlu. Sudiev, su
diev! Tavo Vacys“.

Užlipino voką, užrašė adresą ir 
įsikišo į kišenę. Rytmečio skaidru
mas liejosi iš giedro dangaus. Lem
pos šviesa nublanko ir sukniubo ant 
stalo. Pasižiūrėjo į ramiai miegančią 
Žitkui ir, nė ncn į ).<ri rpngQfi, a Įsi glite 
ant senos, nutrintos sofos.

— Na, ir džentelmenas, — pabudi
no jį žmonos balsas. — Tingėti nak
čiai net nusirengti! Tą padaryti gali 
tiktai toks, kaip tu! . .

— Matai, Vale, tik vienas toks ne
tikęs ir teesu pasaulyje, — atsakė 
nepiktai, bet karčiai šyptelėjęs.

Galva buvo sunki, krūtinę spaudė 
kažkoks neaiškus, neapčiuopiamas 
sunkumas. Šaltas vanduo prausykloje 
jį atgaivino.

Išgėręs karštos arbatos puoduką, 
švelniai ištarė:

— Vale, ką gi pietų šiandien pa
darysi? O turėtum pasistengti. Zinai, 
mano projektas jau baigtas! . .

Kad ji dabar būtų bent žodį išta
rusi. Arba bent priėjusi prie jo ir 
uždėjusi ant peties savo švelnią ran
ką. Ji ilgai tylėjo, kažko ieškodama 
mažoje spintelėje. Paritui šaltai pa
sakė:

— Deja, nesu tokia išradinga, ko
kios norėtum. Šito darbo pabaigtu- 

i vėms nemokėsiu iš tuščio puodo iš- 
' griebti sviestuotų kukulaičių. Ne- 
i tikusi tavo žmona ... Ar ne, mie- 
i lasis? — ir atsisukusi laukė jo at

sakymo.
Bet jis nutylėjo, nenorėdamas 

pradėti ginčytis, nes tikrai turėjo 
daug, daug ką jai pasakyti. Tik jo 
akyse sužibo gilus, skausmingas liū
desys, spaudžiantis širdį ir lūpas.

Si tyla ją labai erzino. Ji jautė, 
kad jo krūtinėje kažkas tvino, ką 
ji būtinai turėjo tuojau išgirsti, tu
rėdama pagrindo supykti ir išsi
barti. Bet jis sėdėjo ramus, kažkur 
žvelgdamas pro langą j tolį. Laukai 
ten buvo pavasaryje. Jie pylėsi 
šviesiu žalumu, šniukštė ir ūžė van-

Sunkiausia buvo tačiau persiskirti 
profesoriaus kūriniui — Glasen- 1 
bacho lietuvių gimnazijai. Neturint : 
ne mažiausios mokymo priemonės, ! 
nei patalpų, nei maisto, maitinantis ] 
minimaline bado norma ir daugu- : 
mai gimnazijos mokinių gręsiant 
austrų darbo prievolei, jis, padeda
mas pasiaukojusių pedagogų, įstei
gia šią aštuonklasę vargo mokyklą, 
tuo gražiam būreliui lietuviško jau
nimo suteikdamas progą tęsti nu
trauktą mokslą.

Vasario 11 d. įvykusiame iškilmin
game išleistuvių akte, kolonijos nu
tarimu, Salzburgo-Glasenbacho lie
tuvių gimnazija pavadinta prof. dr. 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus vardo 
gimnazija

Iškilmingo akto metu lietuvių ko
lonijos vadovybės, studentų, gimna
zijos ir visuomenės atstovai nušvie
tė profesoriaus nuopelnus lietuvių 
tautai ir mūsų kolonijai. Jie palin
kėjo naujoje laikinoje tėvynėje Ame
rikoje žodžiu ir plunksna kovoti už 
Lietuvos Nepriklausomybę.

Paskutiniame atsisveikinimo žo
dyje prof, pareiškė, kad jis visą gy
venimą stengėsi dirbti taip, kad tuo 
nenuskriaudus kitų. „Stengiausi my
lėti visus, o ypač lietuvius, gal, tik 
nevisuomet pasisekdavo man tai at
likti. Aš mačiau, kad jūs visi kuo 
galėdami stengėtės man padėti. Jū
sų dėka aš nugalėjau badą ir šaltį. 
Tai negalėsiu aš niekuomet pamiršti. 
Aš prašau Dievo, kad toji meilė ir 
toliau liktų jūsų širdyse. Neuž
mirškit, kad esam vienos tautos sū
nūs, tad nedarykit viens kitam blogo 
ir atleiskit tiems, kurie jus skriau
džia. Mūsų dar laukia ilgas, ilgas 
vargas, tačiau nenusiminkim ir ne- 
abejoklm, gal, ne visi, bet dauguma

— Aldona, o kur tu? — staiga 
sušnibždėjo tyliai lūpomis prieš savo 
valią ir šaltus proto išvedžiojimus. 
Širdį užpylė saldi ugnis. Jis knapte
lėjo pabudęs iš savo svajojimų tr 
užraudo, lyg ko išsigandęs, staiga 
pakilo nuo kėdės ir skubiai priėjo 
prie lango. Jo lūpos ėmė virpėti.

Skaidrios ir tyros, kaip ta pavasario 
vidurnakčių rasa. Didelės ir gilios, 
kaip tris mėlynos jos pavasario 
gelmės, o ne kaip ši kūdra, kurioje

gaudinėjamas ir apvagiamas.
Skubiai užsivilko paltą, užsidėjo 

skrybėlę ir žengė pro duris.
— Kur tu eini? — nedrąsiai pa

klausė žmona, pastebėjusi jo degan
čias akis.

— Kur einu? — stabtelėjo tarpdu
ryje. — Lyg tau ne vištiek, Vale. 
Kai aš tavęs klausdavau ... — bet 
tik mostelėjo ranka ir uždarė duria, 
nebaigęs minties.

„Kai aš tavęs klausdavau", norėjo

slaptus pasimatymus man atsakyda
vau ot, čia pat truputį, tuojau grį- 
ŠIŲ . . .** Bet gulailfč jau s.pnipkaru. 
Mus pro lūpas žodžius ir uždarė 
duris.

Prie pašto, ištraukęs iš kišenės 
laišką ir mesdamas į dėžutę, staiga 
pagalvojo, ar teisingai parašė aną 
sakinį apie Aldoną: „Tarp kitko, tu 
nė nepagalvok, Andriau, kad turė
čiau kokių nors slaptų vilčių Al
donos atžvilgiu."

Ar tai buvo tiesa? Ar jis nepame
lavo pats sau, norėdamas apgauli 
savo širdį? Galvojo valandėlę nu
leidęs galvą, kaupėsi ir greitai ana
lizavo save. Ne! Kokių gi vilčių pa

galėtų turėti jos atžvilgių, 
protas visai lengvai sprendė 

šį klausimą. „Taip ir turi būti, An
driau. Jos ir mano kelias jaa seniai 
išsiskyrė . . . Nora ir skauda širdį, 
bet tai per vėlu ...“ atsiminė laiško 
pabaigą? kurios teisingumu dabar 
nė kiek neabejojo. Tiesa, ji buvo 
jam miela, brangi, gai net ir mylima, 
bet tik kaip ir anie visi jaunystės

tieji jokio ryšio su realiuoju gyve
nimu. Visa tai dabar buvo tik kaip 
seniai tėviškės klony nuskambėjusi 
ir jau nutilusi ana nuostabioji rytme
čio daina, kurios aidą vėl staiga iš
girdo, galėdamas juo iš tolo va
landėlę pasigėrėti ir pasidžiaugti, 
bet niekada negalėdamas iš naujo 
pajusti jos stipraus ir užburiančio 
skambėjimo savo širdyje. (B.dJ

Atsiųsta paminėti
Maironis, Pavasario balsai. Dešim

ta laida. Viršelis Vlado Vaičaičio. 
Išleido P. Indreika ir J. Narbutas. 
Meerbeck, 1946 m. 152 pusi. Tiražas 
1000 ėgz. Kaina nepažymėta.

Dr. Albertas Tarulis, tVirtsehaft- 
Ilche Rūckstandigkeit . europSIscher 
Agrarlander und ihr Zusammenhang 
mit dem Industrialisierungsgrad. 
Frankfurt a. M., 1947 m. 95 pust Ti
ražas 300 egz. Leidėjas ir kaina ne
pažymėta.

Pranas Enskaitis Artimui pagal
bon. Gerojo darbelio vaizdeliai. 
„Gintaro tunto leidinys“, Meerbeck, 
1947 m. 52 rotat. mažo formato pusL

Gairės. Nr. 1 Redaguoja R. N. Vi
dugiris, Vytautas K. Prutenis ir Jo
nas Akšys. Leidžia Wiirzburao 95-jl 
Skautų Vyčių Draugovė, 2'4 puri. ' 
Kaina nepažymėta.
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Gyventoju judėjimas Lietuvoje
Eilėje veiksnių, apibūdinančių ša

lies tvarką ir gerovės laipsnį, gy
ventojų skaičius yra vienas iš svar
biausiųjų. Pirmieji ekonomistai gy
ventojų daugėjimą laikė vienu svar
biausiųjų valstybės uždavinių. Tos 
nuomonės laikėsi visi žymesnieji
XVIII amžiaus valstybės veikėjai. 
Taip,, pav., Pittas neabejojo, kad 
žmogus su didele šeima tarnauja ša
lies reikalams ir turi teisės laukti 
iš valstybės paramos, jei jam sunku 
savo šeimą išlaikyti.

Istorija rodo, kad žmonių daugi
nimosi eiga buvo nevienoda. Iki
XIX a. Europos gyventojų skaičius 
augo ląbai nežymiai. XIX amžiaus 
pradžioje gyventojų skaičius pradėjo 
sparčiau augti, bet gale to paties 
amžiaus visose kultūringose valsty
bėse pasirodė nauja tendencija gy
ventojų judėjime — būtent, gimimų 
mažėjimas.

1918. II. 16 d. atgimusi Lietuva ne
siekė savo istorinių sienų, kurias 
turėjo Vytauto laikais, bet norėjo 
atgauti tik lietuvių gyvenamus plo
tus. 1920 m. sutartimi su Sovietų 
Rusija, Lietuva nustatė tik savo 
etnografines sienas. Jos apėmė maž
daug apie 85.000 kv. kilometrų žemės 
pįotą. Be to, pagal 1924 m. gegužės

8 dienos Lietuvos Konvenciją su 
Britų Imperija, Prancūzija, Italija ir 
Ispanija, buvo prie Lietuvos priskir
tas Klaipėdos kraštas, kuris 1919 m. 
birželio 28 d. Versalio taikos sutar
ties 99 straipsniu buvo atskirtas nuo 
Vokietijos ir turėjo apie 2.848 kv. 
km plotą. Tad visos nepriklausomos 
Lietuvos teritorija sudarė apie 88.000 
ky. km žemės plotą, kuriame gyveno 
apie 4 mil. gyventojų.

1920 m. spalių 9 d. Zalegovskis 
okupavo rytinę Lietuvos dalį su sos
tine Vilniumi. Šios lenkų okupuotos 
sritys sudarė apie 32.250 kv. km plo
tą ir jame gyveno apie 1.025.000 gy
ventojų. Tokiu būdu, po šio įvykio, 
nepriklausomos Lietuvos teritorija 
besudarė 55.670 kv. km plotą, ku
riame pasiliko apie 2.975.000 gyven
tojų

Vokietijoje sustiprėjęs nacional
socialistų judėjimas, pradėjo jungti 
į Reichą tariamai vokiškas sritis. 
Atėjo eilė ir Klaipėdos kraštui. 1939 
m. kovo 20 d. Hitleris savo ultima
tumu pareikalavo Klaipėdos kraštą 
grąžinti Vokietijai, ir kovo 22 d. vo
kiečių kariuomenė užėmė visą kraš
tą. Tuo būdu Lietuva vėl neteko 
apie 2.848 kv. km žemės ploto, su 
apie 150.000 gyventojų. Taigi, 1939

m. pradžioje Lietuvos žemės plotas 
ir gyventojai dar labiau sumažėjo 
(Liko apie 52.822 kv. km, su apie 
2.725.000 gyventojų).

1939 m. rugpjūčio mėn. antroje pu
sėje Vokietijai ir Sov. Sąjungai oku
pavus Lenkiją, tų pačių metų spalių 
mėn. 10 d. Lietuvos Sov. S-gos „su
sitarimu“, mūsų valstybės plotas pa
didėjo 6.880 kv. km, su apie 685.000 
gyventojų.

Tuo būdu 1940 m. sausio 1 d. Lie
tuvos plotas turėjo sudaryti apie 
59.702 kv. kilometrus; su apie 
3.375.000 gyventojų

1941 m. birželio 22 d. Vokietijos 
Sov. S-gos karo pasėkoje Lietuva 
buvo Vokietijos okupuota. Okupa
cinė valdžia panaikino teisėtai su
darytą Lietuvos vyriausybę ir įvedė 
savąją tvarką. Prie Vidaus Tarėjo 
įstaigos buVo sudaryta Statistikos 
Valdyba, kuriai, be kitų darbų, buvo 
pavesta padaryti Lietuvos genera
linėje srityje visuotinį gyventojų su
rašymą. Surašymas neapėmė Klai
pėdos krašto. Šio gyventojų surašy
mo pirmieji duomenys buvo pa
skelbti Statistikos Biuletenyje, kurį 
leido tuometinis Reicho komisaras 
Rygoje.
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Valstybė
Žemės 
plotas 
km1 į •

Gyventojų 
skaičius 

1944. I. 1.

Gyventojų 
tirštumas 

vienam 
km 2

Miestai
Žemės 
plotas 
km 2

Gyventojų 
skaičius 

1944. I. 1.

Gyventojų 
tirštumas 

vienam 
km2

Lietuva
Latvija

67.199
65.199

2.797.840
1.803.104

42
27

Vilnius
Kaunas

104
40

146.273
113.870

1.406
2.847Estija 47.549 1.017.811 21 Ryga 210 308.342 1.406

Z Talinas 87 140.911 1.620
Iš šių surašymo duomenų matome, 

kad 1944 m. sausio 1 d. Lietuvoje 
buvo 2.797.840 gyventojų. Jos teri
torija sudarė 67.199 kv. km Tuo bū
du vidutiniškai vienam kv. kilo
metre buvo 42 gyventojai. Vilniaus 
miesto plotą sudaro 104 kv. km ir 
1944 m sausio 1 d. buvo 146.273 gy
ventojų. Tai rodo, kad viename kv. 
kilometre gyvena — 1.406 gyven
tojai, o Kauno miesto plotas — 40 
kv. km, o gyventojų 113.870. Tuo 
būdu viename kv. km gyvena —

Atidaryta - biblio
teka skaitykla

Didžioji Hanau lietuvių stovykla 
jau turėjo iš seniau susiorganizavus 
visą eilę kultūrinių įstaigų (gimna
ziją, įvairių kursų, „Dainavos“ tau
tinį ansamblį, „Atžalyno“ dramos 
mėgėjų kolektyvą etc.), tačiau jai 
truko bibliotekos — skaityklos. Tas 
trukumas stovyklos gyventojų buvo 
gyvai jaučiamas. Šiuo metu ir jis 
pašalintas.

Š. m. balandžio 27 d. 16 vai. buvo 
atidaryta ir seniai visų stovyklos 
gyventojų lauktoji biblioteka — 
skaitykla. Joje gana gausu lietu
viškų ir angliškų knygų ir perio
dinės spaudos. Amerikoje ir Lietu
voje išleistų knygų yra 1500, lietu
višku žurnalų 200, angliškų knygų 
147 ir angliškų žurnalų 1500 eg
zempliorių. Netrukus bus suorgani
zuotas ir. tremtyje išleistų lietuviškų 
knygų skyrius. Vokietijoje leidžia
mus lietuviškus laikraščius ir žur
nalus reguliariai parūpins stovyklos 
paštas. Skaitykloje yrą ir Amerikoje 
leidžiamų lietuviškų laikraščių, ir 
jų numatyta nuolat gauti.

Skaitykla — biblioteka veikia kas
dien nuo 17 vai ligi 21 vai. Skaity
klos bibliotekos vedėja paskirta Va
lerija Bilevičiūtė.

gyventojų.2.847 
yra tirščiausiai 
visame Pabaltyjy. 
neįėjo, ' ' ' _
priskaityta: a) nacių išžudytieji Lie
tuvos gyventojai; b) išvežtieji dar
bams į Vokietiją; c) prievarta pa
imti kariniams darbams; d) kaliniai 
ir kt Be to, prie šių kategorijų duo
menų reikia dar pridėti Klaipėdos 
kr. gyventojai Visa tai sudarytų 
apie 500.000 gyventojų. Taigi, 1944 
m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo per 
tris milijonus gyventojų.

Tautybėmis nepriklausomos Lie
tuvos gyventojai taip buvo pasiskirs
tę: lietuvių — 81%, žydų — 7%, vo
kiečių — 4%, lenkų — 3%, gudų — 
2,3% ir kitų tautybių — 2,7%. 1939 
m. pabaigoje, prijungus Vilniaus 
kraštą, šis vaizdas kiek pasikeitė: pa
šoko procentas lenkiškai kalbančių 
ir gudų. Dabar, po praūžusio karo 
audros, gyventojų sąstatas vėl bus 
pasikeitęs.

Natūralinis gyventojų < prieauglis 
Lietuvoje buvo nemažas ir viduti
niškai per metus siekė 12—13%, tuo 
būdu prašokdamas vidutinį pasau
linį gyventojų prieauglį 4—5%.'

Lietuvos valstybės gyventojų pa
skirstymas religijomis taip atrodė: 
Romos katalikų — 86%, izraelitų — 
7%, provoslavų 2,3%, evangeliku 
— 4%, kitų — 0,7%.

Lietuva Europos valstybių tarpe 
pagal savo žemės ploto didumą, uži
ma 22 vietą, gyventojų skaičiumi — 
24 ir gyventojų tirštumų — 25. 
Taigi už Lietuvą yra ir žymiai ma
žesnių valstybių.

Istorijos būvyje, nežiūrint audrų 
ir titaniškų kovų, Lietuva ir kitos 
Pabaltijo tautos išsilaikė nesumin
džiotos ir išsaugojo savo tautinį cha
rakterį. Kai po 1914—18 metų karo 
JAV prezidento Wilsono deklaracija 
įgalino tautas apsispręsti ir atstatyti

Išeina, kad Kaunas 
apgyventas miestas 

Į šį surašymą 
arba, kitaip tariant, nėra

valstybės,• Lie-nepriklausomas
ir kitos Pabaltijo tautos tą už-

savo
tuva ....... . _
davinį atliko vienos pirmųjų. Jos 
sukūrė savo atskiras nepriklausomas 
valstybes,' plačiai išvystė savo tau
tinį, kultūrinį ir ekonominį gyveni
mą. Taigi, po karo audrų nuniokoti 
Pabaltijo kraštai gana sparčiai at
sistatė ir dideliais žingsniais žengė 
progreso keliu. Pagaliau 1940 m. 
birželio 15 d., II-jo pasaulinio karo 
pasėkoje, rytų jėgos klastingai su
griovė taip gražiai gyvavusias tris 
Pabaltijo valstybės.

Iš kurio taško pasaulio politikai 
bežiūrėtų, šios trys Pabaltijo valsty
bės, tiek gyventojų skaičiumi, tiek 
žemės plotu, turi teisę laisvai 
ir nepriklausomai gyventi, kaip ir 
didžiosios valstybės. J. Jurevičius

Kolumbija sutinka priimti 
500 lietuviu tremtiniu

v 4ūkininku seimur l

Šiuo metu Kolumbijoj yra tik 
astuoni lietuviai atvykę j tą kraštą 
prieš dešimtį metų. Didžiumą jų su
daro kunigai Ten esančių lietuvių 
pastangomis, vietinei bažnytinei vy
resnybei remiant ir padedant, Ko
lumbijoj suorganizuota lietuvių trem
tinių šalpai piniginė ir daiktinė 
rinkliava. Lietuvių komitetas yra 
numatęs surinktus pinigus panau
doti lietuvių tremtinių perkėlimui į 
Kolumbiją, o kolumbiečių suaukoti 
daiktai bus persiųsti į Vokietijoje 
esančias lietuvių tremtinių stovyk
las.

Iš informacijų matyti, kad Kolum. 
bijoję medžiaginės sąlygos yra pa
kenčiamos, gal geresnės, negu kitose 
Pietų Amerikos valstybėse, tačiau 
kultūrinės sąlygos vargu ar būtų 
bent kokios. Kolumbija, kaip ir visi 
Pietų Amerikos kraštai, greičiausiai 
norėtų ateivius skubos keliu nutau
tinti. Mūsų gi tikslas kur nors lai
kinai įsikurti kompaktine mase, kol 
galėsime grįžti į savo kraštą. Šiuo 
atžvilgiu Kolumbija mums nėra pri
imtina.

Vis dėlto atsiras lietuvių, kurie į 
Kolumbiją vyks laimės ieškoti. Gera 
bent tai, kad kolumbiečiai, kaip in
formuoja tenykštis lietuvių komite
tas, į tremtinius žiūri gailestingomis 
akimis ir jų laukia be pavydo ir ne
apykantos.

Kolumbija yra Pietų Amerikos 
valstybė, iš dalies priklausanti ir vi
durio Amerikos valstybių skaičiui 
Ji randasi atogrąžų krašte, bet, dėl 
didelio kainuotume, daugelyje vietų 
klimatas esąs gan malonus ir euro
piečiams visiškai tinkamas. Euro
piečių gyvenamoje dalyje klimatas 
visą laiką turi 12—16 laipsnių šili
mos Kolumbijos plotas 1.200.000 
kvadratinių kilometrų. Gyventojų 
visame krašte tėra tik apie 10 mili
jonų. Geležinkelių tinklas neilgesnis 
kaip Lietuvos. Išplitęs orinis susisie
kimas.

Lietuviai tremtiniai,\kurie domė
tųsi Kolumbija, oro paštu gali su
sirašinėti tokiu adresu: Rev. M. M. 
Tamošiūnas, Colegio Salesiano „EI 
Sufragio“, Madelin (Boston) Co-

Kolumbijoje susitveręs lietuvių ko
mitetas informuoja, kad Kolumbijos 
vyriausybė yra apsisprendusi pri
imti į savo kraštą 1000 tremtinių 
šeimų sutinkančių mažiausiai dve
jus metus dirbti žemės ūkyje. Iš 
to skaičiaus 500 šeimų norima pa
rinkti iš lietuvių tremtinių ūkininkų 
tarpo. Lietuviams pirmenybė teikia
ma todėl, kad Lietuva via katalikiš
kas kraštas, gi Kolumbijos vyriau
sybė žiūri, kad' kiekvienas ateivis 
būtų katalikas. Lietuvių komiteto 
teigimu, Kolumbijoj ūkininkąms me
džiaginės sąlygos esančios . geros. 
Stambieji žemvalžiai, kurie gyvena 
miestuose, iš lietuvių laukia ne tik 
eilinių žemės darbininkų, bet ir 
ūkvedžių. Žemės ūkyje dirbantiems 
žemvaldžiai duoda butą, maistą, tam 
tikrą dalį užauginto derliaus, moka 
patenkinamą atlyginimą 
deda vieną ha žemės 
reikalams. Visuomenė 
žiūri palankiau Visose 
suorganizuoti komitetai 
viams padės įsikurti. Imigrantams 
įsileisti jau sudarytas Valstybinis 
Imigracijos Komitetas. Į komitetą 
pakviestas ir lietuvių atstovas.

Lietuvių Komitetas teigia, kad 
ūkininkams, agronomams ir žemės 
ūkio gaminių apdirbimo specialis
tams perspektyvos esančios geros. 
Darbo esą pakankamai ir inžinie
riams, gydytojams ir įvairiems tech
nikams, bet Kolumbijos įstatymai 
draužia tų specialybių žmones įsi
leisti. Visų pirma turi atvažiuoti kaip 
ūkininkai ir tik tada stengtis rasti 
darbą savo specialybėje, ką padaryti 
esą nesunku, kai ateivis šiek tiek 
pramoksta ispanų kalbos.

Lietuviai tremtiniai žemės ūkio 
darbu galės būti aprūpinami per Ko
lumbijos lietuvių komitetą, nes į ko
mitetą jau kreipėsi visa eilė stam
biųjų ir smulkesniųjų žemvaldžių. 
Geros perspektyvos esančios jūrinin
kams ir lakūnams.

Tremtiniai į Kolumbiją turi vykti 
savo lėšomis, arba jų kelionę turi 
apmokėti darbdavys, arba tarptau
tinės organizacijos. Kolumbijos vy
riausybė kelionės išlaidų nepaden
gia. Ji tik žada ūkiuose įsikurusius 
paremti.

ir dar pri
dirbančiojo 
į ateivius 

vyskupijose 
kurie atei-

Iš vargo-mokyklos pastogių
SELIGENSTADTO GIMNAZIJA BAIGĖ ANTRUOSIUS MOKSLO METUS

— Seligenstadto lietuvių stovyklos 
gimnazija baigė antruosius mokslo 
metus. S. m. balandžio 19 d., po pa
maldų bažnyčioje, įvyko mokslo me
tų baigimo aktas, kuriame, be pačių 
mokytojų ir mokinių, dalyvavo mo
kinių tėvai ir stovyklos gyventojai. 
Gimnazijos direkt. agr. J. Sirusas ta 
proga padarė platų pranešimą apie 
gimnazijos darbą ir pasiektuosius 
rezultatus, paremdamas jį gausiais 
statistikos duomenimis. Šiemet gim
naziją baigė ir jos baigimo atestatus 
gavo šie jaunuoliai: G. Presaitė, J. 
Karklys, A. Kliknaitė, E. Kutinąs, S. 
Rimavičiūtė ir J. Gaigalas.

— Pažymėtina, kad gimnazijoje 
šiais metais, atsižvelgiant galimų 
ateities reikalavimų, yra' įvestos ir 
specialinių dalykų pamokos. Mergai
tėms nuo pat pirmosios klasės rank-'

darbiai yra privalomas dalykas, o 
pradedant penktąja klase — ir siu
vimas. Berniukai nuo pirmosios kla
sės gali laisvu noru mokytis auto- 
mecbanikos, laikrodininkų arba sta
lių amatų, gi nuo V-sios klasės — 
vieno kurio šių amatų mokymasis 
yra būtinas.

— Iš viso Seligenstadto gimna
zijoje praeitais mokslo metais mo
kėsi 91 mokinys. Gimnazija sutal
pinta viename mediniame barake, iš 
kurio šienų ir langų kišo skardiniai 
dūmtraukiai; pro lentinių sienų ply
šius vėjas sNaido sąsiuvinių lapus, 
o žiemą skverbiasi žvarbus šaltis; 
suolai ir stalai pasigaminti iš atlie
kamų lentgalių. Vien tik žvilgterėjus 
į šį paraką, jau iš karto matyti, kiek 
atsidėjimo ir ištvermės čia turi pa
rodyti tiek mokiniai, tiek ir patys

mokytojai Tai tikra vargo mokykla!
Nežiūrint viso to, gimnazija ryž

tingai atlieka sunkų, bet didžio* „ 
reikšmės darbą, kuo visi šios sto
vyklos gyventojai gali tik džiaugti* 

, kiek galėdami, jai padėti. K-A.

Freiburgo skautai 
ruošiasi pasaulinei 

stovyklai
Freiburgo Dr. Kudirkos skautų 

draugovei pavesta sudaryti reprezen
tacinį vienetą į rugpiūčio mėn. įvyks
tančią pasaulinę skautų stovyklą 
(jamboree). Nuo š. m. balandžio m. 
23 d. iki gegužės 4 d. skautai vyksta 
į paruošiamąją stovyklą prie Kons- 
tanzos.

ir,

Freiburgienst*

Konferencijų įkarštyje
SEKDAMAS FELJETONIŠKĄ FOL. 5 SURAŠĖ VYTAUTAS 

K. PRUTENIS

Visame pasaulyje didžiausias kon- i 
ferencijų įkarštis. Kur tik trys, ke- 1 
turi susirenka, ten tuoj ir konferen
cija. Pavyzdžiui, mano šeima susi
deda tik iš trijų asmenų, o sūnus 
jau ir kelia triukšmą, kad kiekvie
nas klausimas būtų aptartas mūsų 
šeimos konferencijoj, pagal dviejų 
trečdalių, balsų daugumą. Valgo, 
miega, žaidžia tik pagal oficialų nu
tarimą ir pagal protokolą. Pagal rei
kalą jis blokuojasi tai su tėvu, tai 
su motina, bet dažniausiai jam ten
ka nusileisti didžiųjų norams. Tei
singai ar neteisingai nuspręsta, bet 
jei didieji įsigeidžia, mažajam tenka 
nusileisti.

Kartą girdžiu triukšmą prie durų. 
Sūnus, nepasiekdamas durų ranke
nos, prašo jį kuo greičiausiai įsileisti 
j kambarį. Persiritęs per slenkstį, 
jis ima šaukti:

— Blogai, tėveliuk, iširo sporti
ninkų konferencija. Negalėjo, varg- 

. Sėliai, atsilaikyti prieš keturių di
džiųjų valią. Vienas iš jų net veto 
teise pasinaudojo.

Susidoimiu jo pranešimu, nes juk 
aš esu sporto rėmėjų klubd aukš
čiausios tarybos prezidiumo genera
linio sekretoriato vyriausiojo nuta-

įga-rimų surašytojo nepaprastas ir 
Uotas specialus korespondentas, 
ryšiams su klubo satelitais palaikyti.

— Aš pats jų pasitarimų negirdė
jau, — toUau poškina sūnus, — bet 
mano geriausio draugo Kazio vyres
nis brolis viską girdėjo ir per tre
čias lūpas aš tau papasakosiu:

Buvo susirinkę keturi didieji su 
savo pavaduotojais: ponas Kalorija 
su Vitaminii,, Cigaretinis su Machor
kiniu, Snapsinis su Samagoniniu ir 
Pikų Tūzas su KuineUu, kurie, pa
sikvietę mūsų sportininkus, tarėsi 
aktuaUausiais sporto klausimais. 
Didieji yra gavę eilę nusiskundimų, 
kad mūsų vyrai, ypač krepšininkai, 
išlaiko aukščiausią žaidimo formą 
ir pelnytai laiko Europos meisterio 
Vardą, nors, pagal demokratinius 
pagrindus, jie turėtų būti visai iš
braukti iš gyvųjų tarpo, nes: 1) te
besilaiko totalistinės, vadistinės sis
temos ir pasiduoda komandos vado- 

’ vo nepalaužiamai valiai: 2) kaip 
haciai ir fašistai, mesdami krepšius, 
kilnoja rankas ir 3) yra karo kalti
ninkai, nes patys ieško kovos (at
seit, kariauja) ir priešus negailes
tingai sumuša, prikraudami jiems 
tiek krepšių, kad tie vos gali pa
nešti.

Paremdamas šį kaltinimą, pir
miausia prabilo Snapsinis, kuriam 
referavo jo pavaduotojas Samago
ninis. Kalba aiškiai ir trupai. Prašo, 
kad jam 
o jis su 
Užteksią 
tarpio.

Šias jo kalbos tezes palaikė ir 
Cigaretinis. Bet kadangi jam vyriau
sybė yra pavedusi eilę, svarbesnių 
uždavinių ir jis skubiai turįs išvykti 
į juodosios rinkos konferenciją, kur 
turės išaiškėti jo pozicija, ryšium su 
naujos valiutos galimu įvedimu, tai 
jis manąs, kad šiame reikale jį tin
kamai galės atstovauti ponas Ma- 
chorkinis, kuris visados nedvejoda
mas parems Snapsinį, o dar geriau 
— Samagoninį. Jis dar pabrėžė, kad 
ponu Machorkiniu galima pilnai pa
sitikėti, nes jis esąs jau nunacintas.

Taip darniai vykstant konferenci
jos nutarimams dėl jų vieningo nu
sistatymo, visu svoriu juos parėmė 
ir Pikų Tūzas su Kumeliu, arba 
kaip jį kiti dar vadina — Bartuku. 
Jiems trims sutartinai veikiant, ne
kyla jokių abejonių, kad sportinin
kai bus tinkamai perauklėti ir kaip 
reakcionieriai, svajoją būti Europos 
krepšinio meisteriais, tinkamai nu
bausti.

Pagaliau prabilo iki to laiko tylė
ję ponai Kalorija su Vitaminu. Jie 
apeliavo j žmoniškumą, humaniš
kumą ir sakėsi, kad tiisada vadova
vosi nuolaidų politika, bet dabar 
priėję visiškai kritišką tašką ir dau-

pavestų tuos sportininkus, 
jais mokėsiąs, susidoroti, 
tik kelių savaičių laiko-

giau nuolaidų padaryti negalį, nes 
jie ir ligi šio laiko maitinę • žmopes 
tik tiek, kad jie vos vos galėtų ju
dėti, visai neteikdami jėgų jų spor
tinėms užmačioms. Tokio nusista
tymo jie pažadėjo ir toliau kietai 
laikytis, nes tokia esanti politinė 
linija.

Po tokio gana griežto ir, pasaky
siu, atkaklaus ponų Kalorijos ir 
Vitamino laikymosi, prasidėjo karšti 
debatai, išryškėjo nuomonių \skir- 
tumai ir galų gale Samagoninis įsi
kišo su veto teise, kas privedu prie 
galutinio konferencijos iširimo.

Mūsų sportininkai, po šios konfe
rencijos išėję nei laimėtojais, nei 
nugalėtojais, sušaukė slaptą konfe
renciją prie uždarų durų ir nutarė 
iš pagrindų peržiūrėti savo nueitą 
politikos kelią ir padaryti visuotiną 
sąžinės sąskaitą, kad nusikratytų 
visais blogais palinkimais, kurie 
gali suteikti priešui teisingų užsipuo
limų ir kalbų jų adresu.

Pasikvietę į pagelbą žinomą są
žinės sąskaitininką Pulgį-Pulgiensį, 
visi suklaupė, mušėsi į krūtinę, bal
siai kartodami šiuos klausimus:

Ar, treniruodamasis šokime į aukštį, 
neįšokai į švabo vyšnios ar obels 
medį. Kiek kartų?

Ar, treniruodamasis šuoliui į 
vandenį, nešokai nė kartą iš antro 
aukšto lango, kur viešėjai vaizbos 
reikalais išvykusio vyro, savo gero 
draugo, žmonos kambaryje ir, jam 
nenumatytai grįžus iš kelionė* ir vi

durnaktyje pasibaladojus į duris, 
nėrei su šviesiom akim į tamsią 
ateitį. Kiek kartų?

Ar, pavarytas atlikti viešųjų dar
bų ir pristatytas'prie bulvių nešioji
mo, nekrovei bulvių į savo krepšį, 
tarydamas, žaidžiąs krepšinį. Kiek 
kaitų, ir klek, apytikriai, bulvių nu
kniaukei?

Ar kartais, tarydamas esąs geras 
bėgikas, nebėgtoji nuo vienos žmo
nos, paliktos britų zonoj, pas žmoną, 
esančią amerikiečių zonoj,' o iš ten 
pas esančią prancūzų zonoj? Ko
kiam laikotarpyje ir per kiek laiko 
atlieki tuos tris maratoninius bėgi
mus?

Ar tau bokso sportas nėra kartais 
reikalingas tik tam, kad galėtum ge
riau išmokti bičiulių žandikaulius 
pakreipti. Kiek padarei invalidų?

Ar, norėdamas pasiskelbti stipruo
liu, kartais nekabinai skelbimų, 
kad šiandien imsies su didžiai stip
riu negru, nors žinojai, kad tokių 
imtynių nebus ir joks negras neat
vyks. Kiek kartų?

Ar nenugeri prieš rungtynes ir ne
turi slaptų ryšių su Šnapsiniu ir Sa- 
magoniniu. Kiek policija tokių at
sitikimų užregistravo?
/ Ar nevargini plaučių ir kitų 
slaptų organizmo vidaus vietų, san
tykiaudamas su Machorkiniu?

Po šios didžiosios nuodėmių są
skaitos, palaiminus Pulgiui-Pulgien- 
siui, sportininkai išsiskirstė ir išvyko 
į Wūrzburgą, kur bus rengiama* 
sportininkų šiupinys.
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Lietuviu Tautinis Ansamblis 
Alpėse

Po paskutiniu gastrolių Lietuvių 
Tautinis Ansamblis suorganizavo 
atostoginę Iškylą t Alpes. Balandžio 
16 d., atvykęs f Mittenwaldą, Jager- 
kasernen ukrainiečių stovykloje jis 
davė „Atsisveikinimo“ spektaklį su 
koncertine dalimi Vietos ukrainie
čiai, kure jau daug buvo girdėję 
apie šį kolektyvą, šiltai jį priėmė ir 
savo stovyklos dienraštyje apie spek
taklį labai gražiai atsiliepė. Po kon
certo ukrainiečių Ivadovai scenoje 
dėkojo dirig. Stp. Sodeikai ir rež. G. 
Veličkai už puikų Ansamblio pasi
rodymų. . Sekančią dieną tą pačią 
programą teko pakartoti Pionierių 
kareivinių pereinamojoje stovykloje, 
kur gyvenama net 27 tautybių DP 
asmenų Be kitų tą spektaklį su 
didžiausiu susidomėjimu sekė ir tos 
stovyklos direkt J. Spyer su Ameri
kos lietuviu p. Bobeliu.

Tik po šios meninės duoklės an
sambliečiai tegalėjo kiek pailsėti pa
vasario saulutėje ir paiškylauti Al
pėse. L. T. Ansamblis organizuotai

tą Nepamiršta atsilankyti ir Garmi" 
scho ledo stadione, kur tuo metu kaip 
tik vyko ledo revue

Balandžio 20 d., L T. Ansamblis 
giedojo Mittenwalde per stovyklos 
katalikų pamaldas. Sv. Mišias laikęs 
kunigas (ispanas! pamokslo meti’ Iš
reiškė mūsų menininkams padėką ir 
linkėjo kuo geriausio pasisekimo sa
vo darbe.

Čia reikia pažymėti, jog Mitten- 
waldo stovykloje gyvena iš viso vos 
37 lietuviai, taigi, lietuviškai priimti 
ir vaišingumo parodyti lyg ir nebūtų 
reikėję laukti. Tačiau, Br. Stankevi
čiaus, kuns beveik pats vienas rūpi
nosi svečiais, dėka L. T.t Ansamblis 
galėjo apie savaitę laiko gana pa
togiai pagyventi, maitintis ir truputį 
pailsėti. Tai dar vienas pavyzdys, 
kad, nors ir vieno, bet ryžtingo as
mens pastangos gali įveikti ir dideles 
kliūtis. - K. A.

sporto Žinios
KREPŠINIO ŽAIDYNES SCHEIN- 

FELDE
Kaip teko patirti, per Sekmines 

Scheinfelde rengiamos didesnio masto 
krepšinio žaidynės. Žaidynėse kvie
čiamos dalyvauti aštuonios stiprios 
vakarinių zonų pabaltiečių koman
dos: keturios lietuvių, trys latvių ir 
viena estų. Dar negalutinomis žinio
mis, iš lietuviu kviečiamos šios ko
mandos: Kempteno Šarūnas, Schein- 
leido Kovas, Tūbingeno studentų 
Vytis ir Dillingeno SK. Iš latvių 
kvietimai išsiuntinėti Lūbecko, Darm- 
stadto ir Hanau komandoms. Estus 
atstovaus, atrodo, Geisllngeno rink
tinė. Šios žaidynės tęsis tris dienas. 
Bus žaidžiama dviejų minusų siste
ma. Plačiau apie žaidynes parašysi
me artimoj ateity.

FUTBOLAS SELIGENSTADTE
Balandžio 27 d. Seligenstadte ati

darytas futbolo vasaros sezonas.

Pirmosioms rugtynėms pasikviesta 
vokiečių Rottendorfo futbolo ko
manda. kuriai pralaimėta pasek
me 3:2.

Atrodo, kad šis pralaimėjimas bu
vo nepateisinamas, nes mūsiškiai į 
aikštę išėjo visai nesiruošę. Ąntrame 
kėliny kai kurie žaidėjai vos be
galėjo pabėgti, ir, apskritai, visoje 
komandoje jautėsi nuovargis. Rei
kėtų, kad sporto ar bent sekcijos 
vadovas prieš rugtines, ypač su ki
tataučiais, atkreiptų tinkama dėmesį 
į komandos pasiruošimą V. M.

KREPŠINIO RUNGTYNES 
SCHWEINFURTE

Sąryšyje su kūrybinės parodos 
atidarymu, balandžio 26 d. Schwein- 
furto Garsas pasikvietė krepšinio 
rungtynėms kaimyninius Seligen- 
stadto Žaibo sportininkus. Tai -buvo 
pirmosios schweinfurtiškių rung
tynės šį pavasarį.

aplankė ir apžiūrėjo Zugspitze viršū
nę, tarpukainį Partnachklamm, pa
buvojo Bavarijos karaliaus Liudviko 
II-ojo pilyje Linderhofe ir buvo už
sukęs į Oberammergau, kur apžiū
rėjo Kristaus kančių vaidinimų vie-

Prieš 20 metu«

Žaidimas dideliu įdomumu nepasi- ' 
žymėjo, nes, menkai tepasinfcšę ir 
paskutiniu metu netekę keleto ge
resniųjų savo žaidėjų, garsiečiai ne
pajėgė stipriau pasipriešinti. Žaibas ' 
rungtynes laimėjo pasekme 38:16. gt.

TRUMPAI IŠ VISUR
— Belfaste AirijtSs futbolo rink

tinė nugalėjo Valiją 2;1. i
— Anglijos futbolo pirmenybėse 

Wolverhampton Wanderers nugalėjo 
Balton Wanderers 3:0 ir iš 36 rungt. 
turi 50 tšk. Sunkiai įmanoma, kad 
kita komanda galėtų tapti Anglijos 
meisteriu Antroj vietoj Blackpool 
su *9 tšk., bet iš 41 rungt. Arsenai su 
Charlton sužaidė 2:2.

— Italijoj FC. Torino supliekė Vi
cenza 6:0, o Juventus įpylė Triestul 
5:1. Aiškiai pirmauja FC. Torino.

— Pakvietimai į kitais metais 
įvykstančią Londone olimpiadą jau 
dabar išsiuntinėjami. Pakvietimų ne
gauna Japonija. Vokietija ir Rusija.

— Britų sunkaus sv. bokso meiste
ris Woodcock technišku k. o. pralai
mėjo prieš amerikietį Baksi ir turėjo 
palaidoti viltis susitikti su pasaulio

Iš Schleswigo padangės
— Balandžio 6 d. staiga mirė Schles

wigo miesto „Grūnvvaldo“ stovyklos 
gyventojas, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjas savanoris Juozas Ališauskas. 
Palaidotas Schleswigo miesto kapi
nėse. Šiose kapinėse ilsisi palaidoti 
jau trys Lietuvos kariuomenės kūrė
jai savanoriai. Pernai mirė iš Tolko 
stovyklos savanoriai kūrėjai Pranas 
Janulis ir Jonas Dunaitis.

— Balandžio 20 d. Tolko stovyklos 
artistai Eckernfbrdėje vaidino K. 
Vaitkevičiaus 3 veiksmų dramą iš 
Lietuvos praeities „Išardytas- aro 
Uždas“. Si drama pirmą kartą buvo 
vaidinta per Kalėdas Tolko stovyk
loje. K. Vaitkevičius yra Tolko sto
vyklos gyventojas ir čia jau yra pa
rašęs tris ilgesnes dramas: „Dvi šir
dys“, „Margis“ ir „Išardytas aro Už
das“. Pirmą kartą jos buvo vaidina
mos Tolko stovykloje, o vėUau ir 
kitų stovyklų vaidintojų grupelių.

Prieš Velykas Tolko stovykloje 
įsteigta medžio dirbinių dirbtuvėlė. 
Velykoms dirbo medinius Uetuviškus 
margučius, kurie išparduoti, tarp 
įvairių tautų tremtinių. Po Velykų 
gamina menines dėžutes, medines 
lėkštes ir kitokius išdirbinius. Po 
Velykų įsteigtos dar dvi dirbtuvėlės: 
batsiuvių ir vyriškų ir moteriškų 
drabužių siuvyklos, į kurias priimta 
ir mokinių.

Paieškojimai
Agota Mickevičiūtė-Ročkienė, gyv. 

Scotland Edinburgh, 20 Learmonth 
Terrace, ieško savo tėvų Juozo ir 
Uršulės Mickevičių, broUo Kazimiero 
ir sesučių Marijonos, Petronėlės ir 
Viktutės Mickevičiučių, gyv. Ostan- 
kūno kaime, Vilkaviškio apskr.

Kazimieras Račkus, gyv. Scotland, 
Edinbourgh, 20 Learmonth lerrace, 
ieško savo tėvo Vinco, broUo Juozo 
ir sesutės Marcelės Račkų, kilusių iš 
Sakių apskr. Gelgaudiškio valšč., 
Daujočių km.

Kudirkienė Marijona, gyv. (24) 
Tok, Kreis Schleswig, Litauisches 
Lager, ieško savo vyro Jono ir 
sūnaus Albino Kudirkų. Žinantieji 
apie juos prašomi pranešti.
UNRRA-os Paieškojimų įstaiga, 
Arolsen prie Kasselio, ieško sekan

čių asmenų:
Tamberg Augustas, iš Tallin;

. Tamberg Lyda, iš Bruxelles;
Tamberg Zelma, iš Bruxelles;
Tamberg Zigmas, iš Tallin;
Tamošiūnas Vytautas, 22 metų, iš

East Prussia;
Tanajauskas Albinas, 40 metų 

gyv. Vilkaviškis;
Tapullonytė Gražina, 19 metų, iš 

Magdeburg;
TauHnonis Viktoras, 22 metų iš 

Schneidemilhle;
Taustobas Soirldonas, 75 metų, 

gyv. Kybartai;
Taųstobienė Elene, 37 metų gyv. 

Kybartai.

Pamaldos lietuviams 
evangelikams

įvyks: Schweinfurte, gegužės 4 d. 14 
vai. Gartenstadto bažnyčioje; Se- 
ligenstadte, gegužės 7 d. 19 vai.; 
Bamberge, gegužės 11 d. 12 vai. St. 
Henricho bažnyčioje. , Kun. A. Trakls

1927 m. vieną vasaros popietę 
Wimbledono teniso žaidynėse žaidė, 
geriausias pasaulyje žaidikas Tilden, 
jau du kartu laimėjęs panašias žai
dynes ir mažaūgis prancūzas Cochet, 
iškilęs iš sviedinukų padavinėtojų 
tarpo. Visi laikė nykščius už Tildeną. 
Nebuvo abejojimo, kad Tilden ir šį 
kartą laimės neoficialias pasaulio 
pirmenybes. Dvidešimt tūkstančių 
žiūrovų buvo pasiryžę stebėti naują 
amerikiečicktriumfą.

Dvikovė prasidėjo. Vis dėlto pati 
pradžia tai nebuvo dvikovė ir Til
den žaismingai sugriebė abu pir
muosius setus 6—1, 6—4. Tilden ne
kovojo, jis tik žaidė. Cochet nesuge
bėjo atkakliau pasipriešinti. Pergalė 
buvo aiški, nes ir trečiam sete Til
den vedė 5—1. Kas gi galėtų pri

tyrusiam amerikiečiui dar pakišti 
koją? Jau 30—15 Tildenas veda, 
dar porą sviedinių ir... Dalis žiū
rovų keliasi ir eina iš tribūnų. 
Išeinantieji meta paskutinį žvilgsnį 
į aikštelę. Ne, Tilden dar nelaimėjo 
ir staiga Cochet pradeda rinkti taš
kus. Rodos, prancūzas pabudo ir su- 
tivokė. Jis pradeda žaisti taip stip
riai, kad Tilden neatsispiria ir trečią 
setą pralaimi 5—7. Cochet susiranda 
pats save, jis jau nėra klusnus Til- 
deno mokinys, jis dabar panašus į 
uolą, į kurią atsimuša kiekvienas, kad 
ir įmantriausias, amerikiečio sviedi
nys. Tilden pradeda ne kaip jaustis, 
jis negali suprasti, kas pasidarė su 
jo priešininkų kuris pat pradžioje 
taip lengvai jam atidavė taškus ir 
setus. Tilden jaudinasi, apsipila save 
vandeniu, geria arbatą, keičia rake-

Scheinfeldieciai pagerbė 1 
komendantus

Išvykstančiam Scheinfeldo apskri
ties komendantui kpt. Jones lietu
viai surengė atsisveikinimo vakarą 
IV. 27. Parengiman atvyko Mr. Jo
nes ir naujasis komendantas majo
ras Cody, abu su pdhiomis.

Atsisveikinimo kalboje komiteto 
pirm, padėkojo išvykstančiam už 
malonų dėmesį ir lietuviškų reikalų 
supratimą. Tuo pačių paminėjo ko
mendanto gražius norus, ir, reikalui 
ištikus, visokeriopą paramą.
“Naujasis komendantas savo trum

pame žodyje prisipažino, kaįl jis, 
kaip šioje apylinkėje gyvenąs (Neu
stadt), jau " anksčiau domėjosi šia 
malonia apskritimi. Būdamas savo 
pareigose, stengsis, kiek galėdamas, 
padėti jau iš anksčiau gerai užsire
komendavusiems lietuviams.

Mr. Jones patiekė mažą staigme
ną, pradėdamas lietuviškai: „Laba 
diena“. Toliau angliškai apgailes
tavo, kad turįs palikti savo lietuviš
kus bičiulius, su kuriais taip artimai 
buvo susigyvenęs ir patyręs nuošir
daus draugiškumo. Kadangi jis iš- 
vykstąs tik už 16 km, tai. kiek gali
mybės leis, mielai pagelbės savo ge
riems draugams.

Abiems komendantam^ buvo įteik
tos simbolinės dovanos, o ponioms 
gėlių.

Meninę dalį atliko stovyklos cho
ras, ved. muz. Br. Budriūno ir mer
gaičių taut, šokių grupė, vad. Bich- 
nevičiūtės. Choras, po pasipildymo 
naujomis vokalinėmis pajėgomis, 
kaskart stipriau pasireiškia. Ką

galima su pasigerėjimu pasakyti ir 
šį kartą. Aiškiai matosi, kaip lie
tuviškos dainos propaguotojų įdėtas 
darbas neša gražius rezultatus. J. M.

IŠĖJĘS PASIVAIKŠČIOTI MIRĖ
Grumby (Schleswigo aps.) lietuvių 

stovyklos gyventojas Augustas Zom- 
bakas, 73 metų amžiaus senukas, iki 
tol dar atrodė žvalus Ir tebesvajojo 
sugrįžti į Lietuvą. Sušilus pavasariui 
ir niūrioje jūrų klimato Schleswigo- 
Holsteino padangėje, mėgdavo išeiti 
pasivaikščioti.

Balandžio 12 d. išėjo į greta sto
vyklos einantį plentą pasivaikščioti, 
jausdamasis sveikas, ir štai netrukus 
jį rado bemirštantį. Palaidotas Tol
ko bažnytkaimio evangelikų kapi
nėse. -tk-

Nt’RTINGENE
— Kooperatyvas „Parama“ nese

niai įvykusiame visuotiniame narių 
susirinkime išsirinko naują valdybą, 
kurią sudaro: Kačinskas — pirm., 
Elertas — sekt, ir Abramavičius — 
narys. Didelė 1946 metų pelno dalis 
paskirta švietimo reikalams. Koope
ratyvas turi savo skyrių kaimyninėje 
Neuffeno lietuvių stovykloje

— Aukštesniosios Technikos Mo
kyklos mokiniai, kurie iki šiol buvo 
labai sunkioje išsimaitinimo būklėje, 
neseniai pradėjo gauti papildomą 
dirbančiųjų priedą, kurį jiems teikia 
UNRRA.

— Skautai ir skautės savo patrono 
Sv. Jurgio šventę balandžio 23 d. pa
minėjo iškilminga sueiga ir pamal
domis. (1)

tea. Tilden daro klaidų — jo pajė
gumas pradeda svyruoti. Cochet žai
džia be didesnio įsitempimo, atrodo, 
tik taip ir gali jis žaisti, renka taš
kus ir laimi ketvirtą setą 6—4. Pa
sekmė išlyginta. Paskutinysis, penk
tas, setas vienam iš jų turi lemti 
pergalę.

Baigmėje Tilden užsiplėšia iki 
3—2, bet žiūrovai jau supranta, kad 
Cochet negali pralaimėti. Prancūzas 
žaidžia užtikrintai, jis, tik jis yra 
padėties viešpats, žaidikas be nervų. 
Cochet laimi lemiamą setą ir Tilden 
jau nėra nenugalimasis tenisininkas.

Po šios įspūdingos pergalės Cochet 
buvo pramintas „teniso burtininku“. 
Jo pergalė prieš Tildeną buvo pati 
didžioji staigmena teniso pasaulyje, 
kurios atgarsiai ir šiandien, po 20 
metų, ne kartą prisimenami Tai bu
vo įvairiaspalvė kova, pilna žmo
giškojo tragizmo ir žmogiškosios lai
mės. Iš jos galima daug ko pasimo
kyti Ne tik tenisininkams, bet ir vi
siems kitiems sportininkams. Pana
šaus stiliaus dvikovių, tik ne tokiu 
plačiu mastu, pasitaiko Ir mūsų 
sporto gyvenime. Cochet ir Tildeno 
įspūdingas susitikimas prieš 20 metų 
tebūnie ir mums gera pamoka — 
stipriesiems įvertinti kiekvieną prie
šininką, o silpnesniems teparodo, 
kad nėra užtikrintu laimėtojų ir 
kiekvieną kovą reikia ištempti iki 
baigminio švilpuko, nes tik jis vie
nas gali paskelbti tikrąjį laimėtoją.

K, Ck.

meisteriu Joe Louis. Jau prieš šį 
susitikimą laimėtojui buvo siūloma 
120.000 dolerių už dvikovę su Louisu.

— Austrijoj prie 30.000 žiūrovų 
Rapid nugalėjo Wacker 5:4. Rung
tynės buvo reto įdomumo. Rapid iki 
antro kėlinio vedė 4:1, bet vėliau vos 
išlaikė minimalinę pergalę. Pirme
nybėse pirmauja Rapid ir Vienna.

— Trijų miestų (Amsterdam, Hll- 
vertum, Haarlem) plaukymo rungty
nėse moterys parodė gerus laikus. 
Van Vliet'laimėjo 100 m krūtine per 
1.19,1, 400 m laisvu st.: Termeulen
— 5.29,2, 100 m nugara: Gaillard
- 118,2.

— Švedai sudarė 30-ties plaukikų 
olimpinę komandą, kuri pradėjo pa- 
slruošiamuosius darbus Londono 
olimpijadai. ,

— Rugsėjo 10-14 d. d. Monte Carlo 
įvyks Europos plaukymo pirmenybės.

— Tarptautinis lauko teniso tur
nyras Nicoje buvo proga pasireikšti 
vengrui Asboth, kuris, baigmėje lai
mėjo prieš švedą Johansson. Prieš 
tai Asboth nugalėjo amerikietį Fal- 
kenburg, o Johansson savo tautietį 
Bergelin. Moterų vienetą laimėjo 
Laffargue (Prancūzija), įveikusi ra
munę Rurak, tą pačią, kuri Monte 
Carlo netikėtai buvo nugalėjusi 
amerikietę Betz. ...v ,yį

— Lauko teniso turnyre Beirutauj 
prancūzas Cochet nugalėjo idtąrn 
prancūzą. Abdeselam, ir dar kartą 
įrodė savo dar ir dabar nesusvyra
vusią aukštą klasę.

Lietuvių tremtinių bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees 1947 (2. biuletenis)

Tarptautinis žmoniškumas plečiasi

Pranešimas
Lietuviškų kryžiukų, dali. Kul

viečio darbo, galima įsigyti pas Rut- 
kųną, Nūrtingene, Katharinenstr. 31 
(Wttrttembergk amerikiečių sons.

Paryžiuje įvyko „Tarptautinės Ka
talikų Pagalbos“ konferencija, kurioj 
buvo atstovaujamos 27 tautos. Su 
šia konferencija prancūzų katalikų 
sluoksniai imasi iniciatyvos sukurti 
pasaulietišką tarptautinę instituciją, 
nelyginant „pasaulietišką Vatikaną“. 
Konferencijos sudarytos keturios 
tarptautinės komisijos: 1) išvietintų 
asmenų pabėgėlių, emigrantų ir 
imigrantų tarptautinės pagalbos ko
misija; 2) dvasinė; 3) intelektualinės 
ir 4) materialinės tarptautinės kata
likų pagalbos komisijos. Konferenci
jos raportai pasiųsti Vatikanui, nuo 
kurio žodžio priklausys ir ši pati 
tarptautinė institucija, jos darbas ir 
t. t. Plenumo posėdžiams vadovavo 
Vatikano Nuncijus Paryžiuje Msgr. 
Roncalli. Pyšium su tos konferenci
jos raportais ir šia institucija po
piežius priėmė ir tos „Tarptautinės 
Katalikų Pagalbos“ prezidentą am
basadorių Charles Roux.

•
Ryšium su pirmojo vokiečių 

KZ-lagerio išvadavimo dvimetinė- 
mts sukaktuvėmis, Notre Dama ka

tedroj buvo paskelbtas KZ-lageriuose 
gimusio visų tautų solidarumo mani
festas ir atlaikytos iškilmingos pa
maldos KZ-lageriuoše kalėję, mušti 
ir kankinti prancūzai sudaro labai 
didelį procentą kitų tautų tarpe. Iš 
šių kankinių daug jau yra mirę, jų 
tarpe ir II-Rūmų prezidentas Cham- 
petier de Robes.

•
Garsiajame Rnyaumont atidarytas 

„Centre Culture! International“. To
kių būdų Prancūzija pagal seną kul
tūrinę tradiciją pas save išlaiko 
visų rūšių tarptautines kultūrines 
institucijas. •

Miinchene atidaryta prancūzų me
no paroda, kurioj išstatyti Manet, 
Degas, Cėzanne, Gaugi, Pisiaro, Re
noir, Sisly, van Goth ir kt. kūriniai 
(ir reprodukcijos). Dalyvauja ir ke
letas jaunųjų. Paroda apkeliavo ke
liolika vietų ir specialistų yra cha
rakterizuojama, kaip „elegancijos ir 
nuoširdumo sintezė, dvasios inteli
gencija, pasaulinio nuoširdumo -dla- 
logas“. B. P.

200 TIKYBA-RELIGION
282 R.-Kat. Bažnyčia — Roman 
Catholic church

KIRVELAITIS, Pijus, kun. Die
vas Korėjas ir Išganytojas. Kata
likų tikybos vadovas aukštesniajai 
mokyklai, n laida. (16) Wiesbaden- 
Kassel, Leidykla „Giedra“, rotat., 
virš, ir titul. lap.-spaust., 1946/1947. 
Virš., 2 nnm. + 76 p. 205 X 290 mm. 
Viršelyje: Šviesa ir gyvenimas. 2. 
nnm. puslapyje Nihil obstat — 
Kassel-Mattenberg, die 10 mensis 
Martii a. D. 1947. Sac. Pr. Jokūbai
tis, Censor deputatus. Imprimatur. 
Kirchheim-Teck šie 25 mensis Martii 
a .D. 1947. Can. F. Kapočius, Dele
gatus nationalis. Nr. 2398 (238:232 
1947. 22). i
300 SOCIALUS MOKSLAI — SO
CIAL SCIENCES
320 Politika — Politikai science

Memorandumas nepriklausomo
sios Lietuvos valstybės atstatymo 
reikalu. (23) Seedorf b/Zeven, rotat, 
1947 m. vasario 16 d., 12 pusi., 2O9X 
296 mm (312/1947. 23).

Protesto ir prašymo lietuvių šauks
mas Į pasaulio tvarkančias instituci
jas ir į visą žmoniją. (23) Seedor- 
fas, rotat., 1947. II. 16. 7+1 nnm 
p. 209 X 296 mm (321/1947. 24).

Resolution on the subject recove
ring the Independant State ot Li
thuania. Rezolucija nepriklausomo
sios Lietuvos valstybės atstatymo 
reikalu.
(23) Seedorf, rotat.. 1947. n. 16. 3+3 
p. 209 X 296 mm (321) 1947. 25). — 
Anglų ir lietuvių kalb.
330 Ekonomika — Economies

Taralis, Albertas, Dr. rer. poL, 
Wirtschaftliche Rūckstandigkeit eu- 
ropaischer AgrarUnder und ihr Zu- 
sammenhąng mit dem Industriali- 
sierungsgrad. (16) Frankfurt a. M., 
Druck: Franz Jos. Henrich, Frank
furt am Main-Schwanheim. 1947., 
Virš., 95+6 nnm. p. 146X206 nun. 
300 egz. RM 10,00 (338/1947. 26).
360 Social. įstagos — Soe. institutions

LEWIS, John, Kaip vesti skiltį? 
II-ji Mda. (31a) Detmold, LSB Va-

dija, sp. npž., 1946, 2 nnm. + 34 p„ 
100X140 mm (369. 43/1947. 27).
400 KALBAMOKSLIS-PHILOLOGIE

AMBRASKA, J. ir ŽIUGŽDA, J„ 
Lietuvių kalbos gramatika, I dalis. 
Fonetika ir morfologija. (14a) Stutt
gart, karinės valdžios leista, spaudė 
B. Raiber sp„ 1946, Virš., 181 + 3 
nnm. p., 143 X204 mm, 3500 egz. 
RM 5,00 (491. 925/1947. 28).
RUKSA, A. asso. prof. Dr., De Cs- 
tulli carmine LI elusque exemplar! 
Graeco. (Contributions of Baltic Uni
versity No. 10, Hamburg. 1946.) 
(24) Hamburg, sp. npž., 1946, 20 nnm. 
p., 145X205 mm, Pastaba: be titulo 
lapo (470+ 480/1947. 29).
600 TAIKOMIEJI MOKSLAI — 

USEFUL ARTS
SEMENAS, AU., dipl. ini, Radio

technikos pagrindai (Radio mechani
kams). (16) Hanau, rotat. (1947). 239 
p. su 317 brėžiniais, 22 lentelėmis ir 
8 monogramomis. Aprašyta iš „Min
ties“ 47/35. p. 4 (621. 384/1947. 30).
f00 MENAS, PRAMOGOS — FINE 

ARTS, REGEFATION
Atžalynas' 1946—1947, Hanau van- 

dintojų sambūrio metinei veiklai pa
minėti iliustruotas liet, ir anglų kal
bomis leidinys. Red. K. Veselka. 
Hanau, 1947. Apr. iš „Lietuvių žo
džio“ 47/14, p. 5 (792/1947. 31).
800 LITERATŪRA — LITERATURE 

8—1 Poezija-Poetry
JONIKAS, Vincas, Trys margi 

laiškeliai. Pirmoji eilėraščių knyga. 
(17b) Freiburg, Išleido Povilas Abel- 
kis, Poppeno ir Ortmano sp„ 1947, 
Virš., 80 p„ iliustr. 147X210 mm. 
5000 egz. Iliustravo dail. A- Docius 
(891. 921/1947. 32).

MAČERNIS, Vytautas; Vizijos. Po
mirtinė poezijos knyga. Spaudai pa
ruošė Vytautas Saulius. Roma, Iš
leido Centrinis Lietuvių Komitetas 
Italijoje,- spaudė tipografia Pio X. 
Anno Domini MCMXLII. Virt., 79 i- 
1 nnm. p., iliustr., 157 X 222 mm. 1000 
egz.. iš jų 200 numeruotų gelsvame 
popieriuje. Iliustravo cinke dail. V. 
Aleksandravičių. (891. 921/1947. 33).
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Darbas —musų ateities laidas
SCHWEINFURTO LIETUVIU STOVYKLOS KŪRYBINĖJ PARODOJ APSILANKIUS

Yra tvirta ir neginčijama tiesa, 
kad tik atsidūrus varge pasireiškia 
tikroji žmogaus vertė i— žmogaus 
jėgų tvirtumas ir sugebėjimas at
laikyti kietą gyvenimo kova; jo dva
sios didybė ir gajumas, neleidžia 
bėdų ir nedalios girnoms jį sutrinti 
ir išbarstyti po visus keturis vėjus, 
bet užtikrina, kad jis liks tuo, kuo 
yra Ne tam priklauso garbė, kuris, 
turėdamas patogias gyvenimo sąly-

susirinkusius svečius — stovyklos 
atstovus, karinės valdžios ir ameri
kiečių armijos, UNRRA-os ir vokie
čių administracijos pareigūnus — 
įvedė f Tėvynės skyrių.

Didžiausia brangenybė lietuviui 
yra jo gimtoji žemė. Jis, net gena
mas iš Savi krašto, jos saują pa
siėmė su savimi, tikėdamas, kad tai 
jj sutvirtins visuose ištremties var
guose ir kovose. Pagarbiai išsaugota

čių, buvo apžiūrinėjamas rankdar
bių skyrius. Dažna, nelietuviškai 
kalbanti lankytoja sunkiai leidosi 
įtikinama, kad iškabinti ir išdėlioti 
mezginiai bei siuviniai yra atlikti 
tų moterų ir mergaičių rankomis, 
kurios šioje stovykloje gyvena kaip 
nupilietinti ir dažnų nenaudė
liais laikomi DP. Gausios ir pui
kios lietuviškos lėlės, tiesiog masino 
kitataučių lankytojų akis.

riai tautiečių ir kiti tremtiniai at
vykdavo iš gretimų stovyklų, bet 
susidomėjimą lietuvių darbu ir 
menu rodė įvairių vietovių UNRRA- 
os pareigūnai, amerikiečių kariai ir 
jų šeimos, o ypač gausūs buvo vie
tos vokiečiai, kurie sudarė apie 
pusę visų lankytojų. Visi buvo pa
veikti lietuviško darbštumo ir prisi
rišimo prie savo tėvynės. Taip, pav., 
vietos vokiečių burmistras, apžiūrė-

Politinių jvykių 
kalendorius/

Negalėdami savaitraštyje skelbti 
visų politinių įvykių ištisai, bet 
kartu siekdami, kad svarbesnieji jų 
neliktų mūsų skaitytojų nepastebėti, 
įvedame šį kalendorių, kuris padės 
sekti pasaulio įvykių raidą.

gas ir džiaugdamasis visomis žemės 
gėrybėmis, nesuglemba ir priverčia 
save dirbti, bet tikrai garbingas ir 
vertas būti žmogumi yra tas, kurio 
nepalaužia skurdas, skausmas ir gy
venimo vargai, kuris, atsidūręs vi
sokiausiuose nedatekliuose, nepra
randa noro dirbti ir įstengia kurti 

/naujas vertybes. Ir kai lietuviai 
, tremtiniai, vegetuodami svetimos 
' žemės stovyklose, kęsdami didžiau

sius trūkumus ir graužiami gėlaus 
skausmo dėl nepe-nytų nelaimių, 
kurios spaudžia Tėvynę, neparpuola 
po karčios nedalios našta, kai jų 
galutinai nepakert i nostalgija ir jie 
nekrenta į abuojumą ir desperaciją, 
tačiau sukaupę jėgas griebiasi dar
bo, įliedami į jį savo ilgesį ir viltį 
— galime būti tikri jog jie nugalės 
vargus ir lietuvių tautos glūdžioje 
likiminėje kovoje priklausančią sa
vo dalį atiduos '

Pamatyti vienos mūsų tremtinių 
, dalelės darbo vaisius, turėjome pro
gos balandžio 26-29 d. d Schwein- 
furte, vietos lietuvių stovyklos kū
rybinėje parodoje., Čia be turtingo 
dabarties darbo eksponatų skyriaus, 
buvo išstatytos ir rūpestingai trem
tinių išsaugotos relikvijos, atsivežtos 
iš gimtosios žemės. Paroda įrengta 
pačių tremtinių jėgomis atstatytame 
subombarduoto pastato gale.

Atidarydamas parodą, stovyklos 
komiteto pirmininkas A. 'Balsys pa
žymėjo, kad čia išstatyti eksponatai 
turi parodyti, ką tremtiniai labiau
siai myli ir ką sunkiais tremties 
metais sugebėjo nuveikti ir sukurti. 
Parodos globėju pakviečiamas vietos 
UNRRA-os direktorius Stuart H. 
Carry, kurs, perkirpdamas juostą,

Spaudos puslapiuose

50.000 lenkėj sutiko 
grįžti

, , Amerikiečių laikraštis vokiečių 
kalba „Die Neue Zeitung“, š. m. ba
landžio 28 d. numeryje informuoja 
apie DP“ grąžinimo procedūrą. Laik
raštis rašo:

„Vyr. amerikiečių karinių pajėgų 
' viršininkas Vokietijoje, gen. Lucius 

D. Clay, kaip jau balandžio 14 d. nu
meryje pranešta, balandžio 12 d. pa
ragino visus DP grįžti į savo, tėvy
nes ir iš naujo pasiūlė išvykstantie- 
siems išduoti 60 dienų maisto davinį. 
Nuo to laiko, kaip amerikiečių zonos 
UNRRA-os direktorius Paul Ed
wards praneša, jau 50.000 DP, dau
giausia lenkų ir jugoslavų, užsi
registravo grįžti namo. Toliau P. 
Edwards pareiškė, kad iš maždaug 
750.000 gyvenančių Vokietijoje DP, 
550.000 randasi amerikiečių zonoje. 
Jei IRO (Tarptautinė Pabėgėlių Or-

Lietuvos žemės sauja išstatyta šioje 
parodoje liudyja, kam visas savo jė
gas ir savo darbą lietuvis skiria. 
Lietuviai nuo amžių turėjo savo 
valstybę. Ir tai mes randame 
užakcentuota parodos Tėvynės sky
riuje. Mūsų valstybės ženklas - Vytis 
dominuoja virš visų eksponatų. Pini
gai. ne vien iš antrojo nepriklauso
mybės laikotarpio, bet ir iš didžiųjų 
kunigaikščių laikų kariuomenės ir 
valstybės ordenai ir pan. neabejo
tinai užtvirtina Lietuvos suvere
numą.

Toliau, su meile tremtinių išlai
kyti lietuviškieji audiniai, patiesalai, 
rankšluosčiai, drobės ir mezginiai, 
išrašyti įmantriausiais raštais, pa
rodo atvykusioms svečiams lietu
vių tautos motinų ir dukrų darbš
tumą ir menišką skonį. Tėviškės 
krantus skalaujančią Baltiją vaiz
džiai primena jos gelmių turtas — 
gintaras.

Nepriklausomos Lietuvos ūkinį pa
jėgumą parodo vaizdus gamybos 
žemėlapis. Čia apsistojus, karti 
šypsena prasiskverbia veidu, pri
siminus tuos, kurie įsibrovė į mūsų 
žemę, sakydami, einą mūsų tautą 
gelbėti nuo skurdo; nors mes jų ba
daujančias gerkles užkimšdavome 
savo ūkio gaminiais. Tėvynės sky
riuje taip pat randame ir mūsų pra
monės išdirbinių.

Prieš lipant į antrą aukštą, sto
vyklos darbo eksponatų skyrių, ne
retas dar kartą apsistoja prie sto
vyklos „ryškiųjų veidų“. St. Mont- 
vido gana vykusiai atlikti šaržai 
lankytojus supažindina su stovyklos 
gyvenimo vairuotojais. Gretimai 
iškabinta schema pavaizduoja sto
vyklos administracinį sutvarkymą. 
Čia matome, kad, be administra
cinių įstaigų,, stovykloje yra įkurta 
visa eilė švietimo (pradžios mo
kykla, progimnazija, šoferių, svetimų 
kalbų ir kiti kursai) įstaigų, darbo 
(stalių dirbtuvės, siuvėjų ir batsiu
vių artelės, technikos skyrius ir t. t. 
ir t. t.) įmonių ir kultūrinių, profesi
nių bei jaunimo sambūrių.

Antrame aukšte užtinkame sto
vyklos gyventojų sudėties ir jų 
įsijungimo į darbą schemą. Iš jos 
paaiškėja, kad visi, išskyrus labai 
mažą dalelę, kas tik pajėgia, yra 
įsijungę į vienokį ar kitokį darbą. 
Toliau, savo darbo vaisius čia pa
rodo stovyklos siuvėjų ir batsiuvių 
artelės. Žinia, esant vispusiškam 
tinkamų darbo priemonių, o ypač 
medžiagų, trūkumui, išstatytieji ga
miniai neimponuoja savo turtingu
mu. Tačiau išbaigtai ir kruopščiai 
atliktas darbas verčia ne vieną, už
miršus įspėjantį užrašą — „prašoma 
eksponatų rankomis neliesti", — 
išstatytus daiktus paimti į rankas 
ir skydžiau apžiūrėtu

Tikrai su nuostaba, ypač kitatau-

"Ne viena iš jų ėjo su parodos 
rengėjais į derybas, norėdama tokią 
lėlę įsigytu Taip pat žvilgsniai sun
kiai buvo atitraukiami ir nuo A. 
Varneckienės stiklo raižinių.

Ir stovyklos jaunieji jau pratinasi 
prie darbo. Jų pagamintieji ekspo
natai užima veik du kambarius.

Viename iš jų įsikūrę skautai savo 
darbeliais nuotraukomis ir ženklais 
pavaizduoja organizacijos gyvenimą 
ir jos tikslus. Čia matome ir skau
čių išpuoselėtą Lietuvos sesių gėlę 
— žaliąją rūtą. Pradžios mokyklos 
ir progimnazijos auklėtiniai Išstatė 
jų pačių pagamintus žaislus, siu
vinius, piešinius ir kitokius darbe
lius. Viskas atlikta su dideliu atsidė
jimu ir meile, o kai kurie dalykėliai 
verčia tiesiog abejoti, kad jie yra 
pagaminti mažųjų rankomis.

Stovyklos spaudos darbuotojai 
reprezentavosi Schweinfurte išleis
tais leidiniais. „Tėviškės Garso“ 
redakcijos eksponatai parodo kelią 
nuo rankraščio iki laikraščio.

Įvairiose parodos vietose iškabin
tos nuotraukos supažindina svečius 
su gražiuoju Lietuvos kraštu, jo 
žmonių gyvenimu ir tremties dienų 
prošvaistėmis. ,

Parodos atidarymo dienos vakare 
miesto salėje įvyko L. T. Ansamblio 
spektaklis „Joninės". Meniškai iš
pildytos mūsų brangios dainos ir 
mieli savi šokiai jautriai palietė 
kiekvieno lietuvio širdį, dažnam net 
ašarą išspausdami, o kitataučiams 
žiūrovams atskleidė lietuviškos sie
los gilybę ir muzikos tonais per
davė mūsų žmonių kančias ir viltis.

Visas keturias dienas paroda buvo 
gausiai lankoma. Ne vien tik bū-

Mūsų darbas
Schweinfurte leidžiamas vokiečių 

laikraštis „Der Volkswille“ balan
džio 29 d. Nr. 34 mini vietos lie
tuvių stovyklos suruošta kūrybinę 
parodą. Straipsnelyje „Lietuvių liau
dies menas ir ilgesys“ skaitome:

„Vietinio lietuvių komiteto pirmi
ninkui Balsiui ir UNRRAos direk
toriui Stuart Cary įvedus, šeštadie
nį ■Mozarto g. atidaryta lietuvių 
kūrybos paroda. Tėvynės skyriuje 
parodomas Įdomus iš tėvynės atsi
gabentų meniškų gaminių, tautinių 
drabužių, užuolaidų, audinių ir įvai
rių kt. rankdarbių bei sidabrinių ir 
gintarinių papuošalų rinkinys. Šios 
stovyklos sugebėjimus parodo bat
siuvių dirbtuvės ir siuvyklos darbų 
pavyzdžiai, o taip pat patrauklūs 
vaikų drabužėliai bei eksportui skir
tos lėlės tautiniais drabužiais, pa
darytos iš primityviškiausios žalia
vos. Platūs foto rinkiniai ir gausios 
dail. Montvldo karikatūros, pieštos 
daugiausiai Schweinfurte leidžiamam 
lietuvių laikraščiui „Tėviškės Gar-

jęs parodą, pareiškė, kad tokią 
darbščią, ir gabią tautą, kokia yra 
lietuviai, jokios žmogiškos jėgos, o 
tik stichijinės nelaimės galinčios 
sunaikinti.

Jeigu iki šiol mes savo tautai lai
mėdavome draugų ir simpatijų ki
tataučių tarpe, daugumoje, meniniais 
pasireiškimais tai pasirodo, kad ir 
mūsų darbas iššaukia pripažinimą. 
Pasigėrėjimą mūsų darbo vaisiais 
ir geriausius linkėjimus mūsų tau
tai išreiškia daugelis svečių paro
dos lankytojų knygoje. Tad, vienoje 
f rentinėje parodos patalpų sienoje 
išrašyti žodžiai — „darbas užtikrina 
ateitį“ — yra tikrai netušti ir verti 
įsidėmėjlmo.

Baigiant, tenka pažymėti ir pa
gerbti visų parodos rengėjų rūpestį, 
nuoširdų pasiaukojimą ir pasi
džiaugti’ jų trūsu, stengiantis supa
žindinti su mūsų tautos kūrybin
gumu, iškelti mūsų darbą ir paro
dyti jį tiems, kurie iki šiol galvojo, 
kad DP nieko neveikia ir tik do
vanai duoną valgo. Tiesa negalima 
pasakyti, jog parodai nebūtų trūkę 
išbaigimo ir galutino apipavidalini
mo. Ypač pasigendama buvo paaiš
kinamųjų parašų svetimomis kal
bomis, nes malonios lietuvaitės savo 
paslaugiais paaiškinimais nespėjo 
aptarnauti gausių -kitataučių. Taip 
pat vietomis jautėsi planingo išdės
tymo stoka, ypač nuotraukų sky
reliuose, o kai kur buvo galima 
pastebėti perkrovimą neesminiais ir 
nebūtinais eksponatais. Tačiau, 
bendrai imant, kiekvienas iš paro
dos išsinešė maloniausių įspūdžių, ir, 
reikia tikėtis, jos rengėjai savo 
tikslą atsiekė. Alg. Drm.

okiečių akimis 
sas“, liudija apie aktyvų politinį gy
venimą, kuris senam ir jaunam ža
dina atsiminimus apie pavergtą tau
tą, kai, pav., Varneckienės stiklo 
raižiniai rodo motiną, kuri vargo 
mokykloje, prie ratelio, moko savo 
vaiką lietuviškai skaityti, kas buvo 
carizmo uždrausta, arba penkerių 
metų vaikas pavaizduoja mokytojo 
areštavimą, tėvynę užėmus Sovietų 
Sąjungai.

Tą pačią dieną Kugel-Fischer sa
lėje įvykęs koncertas vaidinimo rė
muose parodė' permainingų scenų iš 
benamių stovyklos, jaunimui gru
puojantis apie Joninių laužus. Auto
riui G. Veličkai ir St. Sodeikai va
dovaujant, dainose išryškėja tėviš
kės netekimo skausmas ir laisvos 
tėvynės viltis; o spalvinguose šo
kiuose. pasireiškia įgimtas tempera
mentas;- čia originalumu ir meniš
kais sugebėjimais pasižymėjo solistė 
p-lė Klimaitė ir grupiniai šokiai: 
Oželis ir Grandinėlė.“

IV. 21. JAV Prezidentas Trumanas 
spaudos konferencijoj pareiškė, kad 
JAV politikos tikslas esąs suteikti 
pagalbą ir paramą dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės kovojantiems 
kraštams. Indijos laik. niin. pirm, ir 
kongreso partijos vadas pareiškė 
sutinkąs, kad musulmonai Indijoje 
įsikurtų laisvą Pakistano valstybę. 
Pirmieji du DP transportai atvyko 
į Angliją.

ganizacija) negalėtų perimti UNRRA- 
os veiklos. DP aprūpinimas sudarytų 
milžinišką problemą.

i Amerikiečių repatriacinė progra
ma liečia visus Jungtinėms Tau
toms priklausančius DP — nesvarbu 
ar jie gyvena oficialiose UNRRA-os 
stovyklose, ar už jų sienų. Ji apima 
net ir tuos asmenis, kuriems nebuvo 
pripažinta Jungtinių Tautų DP tei
kiama šalpa ir globa. Kiekvienas 
savanoriškai grįžtantysis garma tris 
„10 inc. 1 Ration“ tipo paketus, ku
rie drauge sveria 150 svarų ir apima 
60 dienų maisto davinį — viso 
120.000 kalorijų. Visus grįžtančiuo
sius DP nuo Berlyno iki paskyrimo 
vietos maitina amerikiečių įstaigos. 
Paketai išduodami, jiems pasiekus 
kelionės tikslą.

Pirmojoje ir antrojoje amerikiečių 
zonos karinėse apygardose įsteigta 
repatriacinės stovyklos ir surinkimo 
punktai, kur repatrijuojantieji pa
ruošiami grįžimui. Ten veikia at
skirų tautų ryšio karininkai, kurių 
uždavinys yra patikrinti DP tinka
mumą repatriacijai. Kai DP užsi
registruoja atitinkamoje stovykloje, 
jis turi surinkimo stovyklos direk
toriui atiduoti savo identifikacijos 
kortelę arba pasą ir gauna repatri
juojančiojo maisto kortelę. Šį su
teikia jam teisę gauti 60 dienų 
malto davinį savo tėvynės stovyk
loje.

Grįžtantieji DP gali pasiimti nuo
savą turtą. Neleidžiama imti tik 
meno kūrinių, radijo aparatų, šifro 
knygų, dešifravimo tabelių, šaudme
nų, sprogstamosios medžiagos, gin
klų, nuodų ir dalykų, kurie kliudo 
transportui. Už šiuos ir tuos daly
kus, kurie gauti per Post-Exchange 
Ir UNRRA-os ar armijos jiems iš
dalinti, išduodami atitinkami pažy
mėjimai.“

Kova dėl Trumano plano
yra kova už demokratinių laisvių idealus

Labai aštriai ir įsidėmėtinai Pep-Jungtinių Amerikos Valstybių se
natas Trumano planą, padėti Grai
kijai ir Turkijai, patvirtino didele 
dauguma. Senatoriai pasisakė už 
Trumano plano priėmimą be pataisų. 
Jis ir buvo 67 balsais prieš 23 priim
tai Trumano pasiūlyto] redakcijoj, 
su pataisa, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių pagalba Turkijai ir Grai
kijai atskiriama nuo privačių naftos 
interesų Viduriniuose Rytuose. Už 
Trumano planą balsavo 34 demokra
tai ir 33 respublikonai, p prieš pasi
sakė 7 demokratai ir 16 respubliko
nų. Amerikos partijos savo narių 
laisvės nevaržo. Senatorius visada 
gali balsuoti, kaip jam atrodo ge
riausia.

Balsavimo išvakarėse Marshallis 
iš Maskvos senatui buvo pasiuntęs 
telegramą, ragindamas senatą Tru
mano planą priimti, mes Jungtinių 
Amerikos Valstybių parama Graiki
jai ir Turkijai esanti skubiai ir ne
atidėliojamai reikalinga.

Opozicijai prieš Trumano planą 
vadovavo Wallace idėjų šalininkas 
Pepperis. Jis įrodinėjo, kad Ameri
kos pagalba Graikijai ir Turkijai 
yra labai nedraugiškas mostas So
vietų Sąjungos atžvilgiu. Jis skaldąs 
pasaulį į du priešingus lagerius ir 
tolinąs taikaus susitarimo ir bend
radarbiavimo galimumus. Graikija 
ir Turkija Amerikai nesą svarbūs 
kraštai. Sovietų Sąjunga tikrai ga
linti įtarti, kad tai viskas daroma 
prieš ją.
planą atmesti.

perlui atsakė ir respublikonų ir 
demokratų senatoriai Senatorius 
Byrdas pareiškė, kad jei Jungtinių 
Amerikos Valstybių taikingas pagal
bos teikimas Turkijai ir Graikijai 
gali privesti prie vienokio'ar kitokio 
galutinio išsiaiškinimo su Sovietų 
Sąjunga, tai tas išsiaiškinimas tegu 
ateina tuojau pat. Amerika neturinti 
ko slėpti ir aiškumo niekada ne
bijojusi ir nebijanti. Žinomasis se
natorius Vandenbergas, senato užsie
nių komisijos pirmininkas, pa
reiškė, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių pagalba Graikijai ir Tur
kijai turinti būti pirmas žingsnis į iš
siaiškinimą visų klausimų, kurie tik 
yra tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. 
O tų klausimų esą labai' daug, ir jie 
vis pagrindinai neišaiškinami ne dėl 
JAV kaltės. Savo išsamioje kalboje 
senatorius Vandenbergas pareiškė, 
kad esąs galimas dalykas, jog 
„Jungtinių Amerikos Valstybių pa
galba Graikijai ir Turkijai yra pas
kutinis bandymas užtikrinti ameri
kietėm; idealų triumfą pasaulyje 
taikiomis priemonėmis.“

Laikoma būdingu dalyku, kad 
Amerikoj; senatoriai pasisakydami 
už Graikijai ir Turkijai teikimą 
ekonominės pagalbos, labai aiškiai 
pabrėžė reikalą kartu teikti ir ka
rinę pagalbą. Senatorių tarpe vy
ravęs įspūdis, kad dolerį tari lydėti 
kariniai įsipareigojimai.. Kai sena-

Pepperis siūlė Trumano | torius Johnstonas pasiūlė Trumano 
planą pakeisti ta prasme, kad Ame-

rika Graikijai ir Turkijai padėtų 
tik ūkiškai, o nuo karinės pagelbos 
atsisakytų, tai dauguma senatorių 
labai pasišiaušė. Jo pasiūlymas buvo, 
tuojau pat atmestas 68 balsais, taigi 
vienu balsu net daugiau, kaip buvo 
priimtas Trumano planas.

Amerikos senato, nuotaikas pa
vaizduoja ir- tas faktas, kad prieš 
Trumano plano priėmimą senatas 
nubalsavo pasiūlymą sustabdyti tie
kimus Sovietų Sąjungai.

Su Trumano plano priėmimu tam
priai rišamas ir jo pareiškimas 
Assopress agentūrai, padarytas se
nato balsavimo išvakarėse. Tada 
prezidentas Trumanas pareiškė, kad 
dabar laisvosios pasaulio tautos at- 
sidūrusios prieš aiškų pasirinkimą- 
totalizmas ar demokratija. Tautos 
esančios karo labai išvargintos ir 
neatsparios. Jos pasidariusios lengvu 
taikiniu svetimų ideologijų spaudi
mui. Trumanas pareiškė, kad Ame
rika privalo paremti tų tautų iš
silaisvinimo kovą. Šį prezidento 
Trumano pareiškimą amerikiečių 
spauda komentuoja kaip labai aiškų 
pasakymą, kad Jungtinių Amerikos 
Valstybių laisvė ir gerovė įmanoma 
tik visiškai laisvame pasaulyje. Ir 
JAV ambasadorius Didžiajai Brita
nijai šiomis dienomis oficialiame 
priėmime pareiškė, kad naujoji JAV 
politika siekianti, kad pasaulyje ne
būtų prispaustų tautų ir persekioja
mų žmonių.

Trumano plano didelis pasiseki
mas senate rodo, kad Jungtinės

IV. 22. JAV senatas 67 balsais 
prieš 23 priėmė Trumano planą, su
teikti Graikijai ir Turkijai paramą.

„ •
IV. 23. Saugumo Tarybos komisija 

neramumų priežastims tirti praneša, 
kad ji nesusitarė dėl bendro pra
nešimo ir todėl būsią parengti du 
pranešimai: vienas — vakariečių 
atstovų, kitas — sovietų ir jų sate
litų atstovų.

IV. 24. Baigėsi 45 dienas užtrukusi 
keturių užs. reik. min. konferencija 
Maskvoje. Susitarimų neprieita. 
Konferencija bus tęsiama Londone 
lapkričio mėnesį. JAV respublikonų 
partijos kandidatas į prezidentus 
Londone pareiškė, kad maitinimo 
padėtis Sovietų Sąjungoje esanti ne
pavydėtina < ir ateityje galinti dar 
žymiai pablogėti. De Gaulle spaudos 
atstovams pareiškė, kad jo organi
zacija siekia ne diktatūros, bet turi 
tikslą suvienyti prancūzų tautą ir 
balsavimo keliu pravesti krašte rei
kalingas reformas.

*
IV. 25. Šveicarų radijo politinis 

komentatorius pareiškė, jog JAV 
numatanti per artimiausius 5 metus 
padidinti gamybą ir iš gautų pa
jamų tiekti 15 milijardų dolerių pa
ramą kraštams, kovojantiems dėl 
laisvės ir savarankumo prieš totali
tarinius kraštas. Tel Avive žydų te
roristai išsprogdino visą eilę polici
jos būstinių ir vieną policijos depo. 
Čilė pasirašė IRO statutą kaipo 13 
valstybė. .

•
IV. 26. Grįžęs iš Maskvos Į Va

šingtoną JAV užsien. reik. min. Mar
shallis pareiškė Trumanui, kad jis 
Maskvoje gynęs ne vien JAV in
teresus, bet viso pasaulio taikos ir 
gerbūvio reikalus. Kinijos vyriau
sybės viltys greit užbaigti Kinijoje 
pilietinį karą susilpnėjo: komunistai 
Santungo provincijoje atsiėmė svar
bų susisiekimo mazgą Tajan. Tarp 
D. Britanijos ir Lenkijos pasirašyta 
Londone 3 metams prekybos su
tartis. •

IV. 27. Naujasis britų ministeris 
Vokietijai ir Austrijai Pakingham 
Berlyne pradėjo pasitarimus sugrįž
tančiu iš Maskvos užs. reik. min. 
Bevinu svarbiais Vokietijos ūkiniais 
reikalais, galinčiais turėti didelės 
reikšmės ateičiau Gen. Franko anglų 
laikraštininkui pareiškė, kad jo 
paskelbtasis planas, atstatyti Ispani
joje monarchiją, j dabartinį režimą 
jokios įtakos neturės. ' <

•
IV. 28. New Yorke prasidėjo Jungti 

Tautų nepraprasta sesija Palestinos 
reikalams spręstu JAV užs. reik, 
min. Marshallis, kalbėdamas į ame-! 
rikiečių tautą, pareiškė, jog dėl 
Maskvos konferencijos nepasise
kimo esą kalti sovietai. JAV senate 
Filadelfijos atstovas pasisakė už DP 
asmenų įsileidimą į JAV. r—

Amerikos Valstybės jau yra atsisa
kiusios nuolaidų politikos ir. išeina 
į pasaulinę viešumą su demokrati
nių laisvių idealais.

Artimiausiomis dienomis dėl Tru
mano plano, balsavimo keliu, pasisa
kys ir kongresas. Kongresui planą 
priėmus, bus padarytas Jungtinių 
Amerikos Valstybių pirmas didelis 
žingsnis pertvarkyti pasaulį laisvės, 
gerovės ir teisingumo pagrindais.

K. K.

DP verbuojami 
darbams i Pran^

CleZiją
Atvykusi į Baden-Badeną pran

cūzų valdžios komisija pradėjo pa
ruošiamuosius darbus DP verbavimui 
darbams Prancūzijoje, vietoje palei
džiamų vokiečių karo belaisvių. Ge
neralinis prancūzų zonos UNRRA-os 
direktorius, gen. Lenclud, išleido į 
DP atsišaukimą, ragindamas savano
riškai vykti darbams j anglių kasyk
las Prancūzijoje. Kandidatai turės 
prancūzų okupacinės valdžios įstai
gose atlikti tam tikrą sveikatos, pro
fesini ir saugumo patikrinimą.
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