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MI!ij©na$ tremtimų Jaukia » 
sprendimoLOZANOJE POSĖDŽIAUJA IRO

Specialus „Daily Mail" korespon
dentas gegužės 1 d. iš Lozanos pra
neša: kraštų delegatai, ieškodami 
būdų padėti milijonui Europos pa
bėgėlių, gegužės 1 d. Lozanoje pra
dėjo Pabėgėlių Konferenciją.

Prie komisijos prisidėjo Kinija ir 
Belgija, tačiau dar daug laiko pra
eis, iki visus 15 valstybių ratifikuos 
sutartį, ko ir betrūksta,. kad siūlo
moji Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija pradėtų veikti.

Pranešama, kad Britanija yra nu
mačiusi kitą planą britų zonos Vo
kietijoje pabėgėliams.

TRŪKSTA DAR 1,5 MIL. DOL.
Allen Raymond specialiame pra

nešime „New York Herald Tribūne“ 
Europos laidai rašo:

„Keturiolika tautų garantavo tik 
74 % 151 mil. doL dydžio biudžeto, 
kuris bus reikalingas per sekančius 
metus, pradedant birželio 30 d. (nu
stojus UNRRAi veikti), šelpti 835,000 
DP ir politinių pabėgėlių. Kuri nors 
tauta turi pasižadėti įnešti dar 1 % 
(biudžeto), kad JTO globoje kuria
moji Tarptautinė Pabėgėlių Organi
zacija galėtų pradėti šalpos darbą, 
kuri lygiai po dviejų mėnesių 
UNRRA baigs.

_ Šių dviejų mėnesių mirties taško 
šešėliai šiandien sunkiai slėgė įžan
ginį IRO paruošiamosios komisijos 
posėdį. Tik aštuonių iš keturiolikos 
tautų delegatai pasirašė, kad jie pri
sideda prie šalpos darbo. Amerikie
čio Arthur J. Altmeyer, šios organi
zacijos sekretoriaus, pranešime buvA 
pastebėta, kad tik dvi iš keturiolikos 
tautų garantijas pasirašė be jokių 
sąlygų — tai Jungtinė Karalija ir 
Naujoji Zelandija. Visi kiti sutiko 
prisidėti tik tada, kai parlamentai 
ratifikuos. . ,

Prancūzijos ambasadorius Henri 
Ponsot, atidarydamas konferenciją, 
pabrėžė, kad atsakomybę už pasi
rūpinimą šio karo aukomis turi 
nešti visi 54 kraštai, kurie priklauso 
Jungtinėms Tautoms. Problema, 
kaip surasti daugiau IRO signatarų, 
yra skubi ir svarbi.

Tęsdamas savo pranešimą apie da
bartinę pabėgėlių ir DP padėtį, Mr. 
Altmeyer pareiškė, kad Tarptauti
nas Pabėgėlių Organizacijos sėk
mingumas priklausys nuo to, kokių 
susitarimų bus pasiekta su okupa
cinių armijų įstaigomis Vokietijoje 
fr Austrijoje, nes čia randasi 90 % 
šelptinųjų asmenų.

Iš to galima suprasti, kad IRO ti
kisi dalį savo rūpesčių šiais žmonė- 
this perduoti okupacinėms armijoms.

Mr. Altmeyer pranešimu, pabėgė
lių problema apima 834.950 asmenų, 
kiiriems 1947 m. vasario 28 d. buvo 
pripažinta pilna arba dalinė Tarp
tautinės Pabėgėlių ' prganizacijos

Ar pavyks sukurti 
IRO?

globa. Gausiausios šių asmenų gru
pės yra: 335.000 lenkų, 170.000 žydų, 
90.000 latvių, 55.000 lietuvių, 26.000 
estų ir 82.000 ukrainiečių Nė vie
nas iš šių žmonių nenori grįžti atgal, 
iš kur yra atvykę, nes kraštai, iš 
kurių jie yra pabėgę, yra visiškoje 
arba dalinėje rusų kontrolėje.
IRO paruošiamosios komisijos kon

ferencija, kaip patiriama, tęsis dvi 
savaites. Koridoriuose neoficialiai 
kalbama apie dvi problemas, apie 
kurias, nors jos ir neįtrauktos į kon
ferencijos darbotvarkę, konferenci
jos eigoje bus labai daug kalbama. 
Viena iš jų: kas atsitiktų jei IRO 
negautų pakankamai pinigų pradėti 
savo darbą, antra — kiek tūkstan
čių išblaškytųjų, ir benamių pabė
gėlių pateks okupacinių armijų glo- 
bon ir kaip greit tai įvyks.“

TIK SKUBUS ŽYGIAI GALI 
UŽTIKRINTI DP ATEITĮ

Specialaus „Daily Mail“ korespon
dento pranešimas gegužės 4 d.:

„Vakarykščiame Pabėgėlių Komi
sijos posėdyje, atstovaująs generalinį 
UNRRAos direktorių Sir Humphrey 
Gale delegatus įspėjo, kad tiktai 
skuboti žygiai užtikrintų pabėgėlių 
ateiti ir DP neatsidurtų nelaimėje. 
UNRRAoje dabar dirba 1900 valdi
ninkų kurie, atsižvelgiant į neaiš
kią jų ateitį, turės pasitraukti, ne
bent jie tuojau būtų priimti į pro
jektuojamąją tarptautinę organiza
ciją.

Sir Herbert Emerson, Tarpvyriau
sybinio Pabėgėlių Komiteto' direkto
rius, pareiškė, kad UNRRA savo 
veiklą baigs tik birželio pabaigoje. 
Turima Vilčių kad iki birželio pa-

baigos 15 valstybių ratifikuos su
tartį, suteikdamos per 75 % biudžeto 
— reikalingo, kad tarptautinis, pla
nas įsigaliotų.

Amerikiečių delegatas pareiškė, 
kad ratifikacijos projektai Jungtinių 
Valstybių senate suteikta pirmenybė, 
ir jis tikįs, kad vyriausybė jį priims 
prieš liepos 1 d.

Sir George Rendell pabrėžė, kad į 
šį planą būtina įtraukti ir Airiją su 
Šveicarija."

NEATMEZGAMAS MAZGAS
Gegužės 6 d. United Press žinių 

agentūra iš Lozanos pranešė:
„Vakarykščiame Tarptautinės Pa

bėgėlių Konferencijos posėdyje, Lo
zanoje, delegatai iš naujo nagrinėjo 
DP repatriacijos klausimą. Sir 
Humphrey Gale, UNRRAos atstovas, 
pareiškė, kad maždaug 10.000 rumu
nų DP negalėjo sugrįžti savo tėvy
nėn, nes Rumunija nepageidaujanti, 
kad jie grįžtų. Tą pačią istoriją tu
rėjo pergyventi Bulgarijos pabėgė
liai, pasiekę savo tėvynės sieną.

Prancūzijos delegatas De Beau
mont, remiamas Didžiosios Britani
jos ir Jungtinių Amerikos Valstybių 
atstovų pareikalavo, kad DP as
menims eventualaus grįžimo atveju 
būtų leidžiama pasiimti pinigus, 
kuriuos jie yra sutaupę tuose kraš
tuose, kuriuose jie dabar randasi. Si 
priemonė, kaip pareiškė Prancūzijos 
atstovas DP paskatintų dirbti ir pa
drąsintų grįžti namo?

PRIEVARTA NENAUDOJAMA

Dena gegužės 7 d. praneša:
Paruošiamoji IRO komisija savo 

posėdyje Lozanoje deklaravo, kad 
IRO nevers DP grįžti į savo gim
tuosius kraštus. Komisija pasisakė 
prieš specialios ,4M‘<'mos teikimą 
tiems DP, kurie ‘yra pasiruošę re
patrijuoti. Britų delegatas ta proga 
pareiškė, kad tokios paramos teiki
mas yra lygus kyšiui, duodamam 
vien dėlto, kad DP grįžtų.'4 

Uždaromos komunistų partijos
DEL JŲ ANTIDEMOKRATINES VEIKLOS

Rio de Janeiro, V. 7. (Dena-Reu- 
ter) — Aukščiausiojo Brazilijos 
teismo sprendimu, gegužės 7 d. Bra
zilijoje uždrausta komunistų partija.

Teismo pasitarimai prasidėjo prieš 
dvi savaites, kai Brazilijos vyriau
sybė teismui įteikė skundą, kuriame 
buvo nurodyta, kad prieš dvejus 
metus legalizuotoji komunistų par
tija nėra demokratinė organi
zacija.

Ottawa, V. T. (Dena/INS) — Ge
orge Drew, regionalines Aukšt. Ka
nados vyriausybės premjeras trečia
dienį apkaltino komunistus ir „jų

idėjos draugus“, kad jie siekia 
„Sovietinės Kanados“ ir pareikalavo 
skubiai visoje Kanadoje uždrausti 
komunistų partiją. Drew rėmėsi vie
nu komunistų leidiniu, kuriame 
Kanados komunistai buvo skatinami 
„darbininkams sukurti sovietinę Ka
nadą.“ Kiekvienas kanadietis, tikįs 
į demokratiją, kaip pabrėžė Drew, 
turįs stebėti, kad viešuma nebūtų 
užteršta komunistiniais nuodais.

4.000 DP

Bendruomenės tarnyboje
TREMTIES SPAUDA ATLIEKA SVARBŲ UŽDAVINĮ

savaitraščiu visai Mainfrankų apy
gardai. 1946 m. būvyje, įrodęs savo 
egzistencijos pajėgumą ir apygar
dos bendruomenės remiamas. „T. 
G." gauna karinės valdžios licenziją, 
kaip vienas iš keturių amerikiečių 
zonoje leidžiamų lietuvių DP laik
raščių.

Vadovaujantis karinės valdžios 
potvarkiais DP spaudai, praėjusių 
metų pabaigoje turėjo sustoti gra
žiai, imponuojančiai pasirodęs Lie
tuvių Tremtinių Bendruomenės laik
raštis „Tremtinių Žinios“. Šių metų 
pradžioje, LTB Vyr. Komiteto ini
ciatyva, buvo principiniai susitarta 
su „T. G.“ redakcine kolegija ir lei-. 
dėjais šį laikraštį laikyti Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės savaitraš
čiu. Reikiamai išsiaiškinus ir galu
tinai susitarus, nuo šiol „Tėviškės 
Garsas“ išeina jau kaip Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenės savaitraš
tis. Nei leidėjų, nei redakcine pras
me esminių pasikeitimų nėra įvykę. 
Jau ir ligi šiol bendruomenišku prin
cipu leidžiamas, mūsų savaitraštis 
šiam tikslui stengsis tik dar plačiau 
patarnauti.

„Tėviškės Garsas“ per visą savo 
gyvavimo ir darbo kelią, kiek išga
lės ir spaudos sąlygos leido, tremties 
bendruomenės ir tėvynės reikalus 
statė ir tebestato pirmoje vietoje. 
Medžiagos įvairumas, tremties gyve
nimo pavaizdavimas ir informacija 
taip pat nemažiau rūpėjo, rengiant 
kiekvieną savaitraščio numerį. Jau
čiame, kad nuo dviejų puslapių sto
vyklinio laikraščio, ligi LTB savait
raščio, padaryta regima pažanga. Ir 
tai padaryta tiek redakcijos, tiek vi
sų mūsų mielųjų bendradarbių dėka. 
Jaučiame, kad dar esama ir trūku
mų. Tačiau visą atliktąjį darbą nuo- 
#1: tižiai ir objektyviai vertink' pa
liekame mūsų maloniesiems skaity
tojams.

Šia proga visiems ligšioliniams 
„Tėviškės Garso“ kūrėjams ir bend
radarbiams norime išreikšti gilią, 
nuoširdžią padėką, kviesdami juos 
ir toliau savo plunksna, patarimais, 
ir haujomis, kūrybiškomis mintimis 
remti mūsų savaitraštį, kad jis būtų 
dar aktualesnis, įdomesnis, gyvesnis. 
Visi senesnieji Ir jaunieji' plunksnos 
žmonės, širdies lietuviai, be pažiūrų 
ir įsitikinimų skirtumo, nuo šiol 
kviečiami dar platesnėn talkon į šį 
kultūrinį spaudos darbą. Tiek mū
sojo, tiek ir visų tremties laikraščių 
gerinimas, tobulinimas ir jiems tal
kinimas — yra kiekvieno lietuvio 
kultūrininko, rašytojo ir žurnalisto 
pirmaeilė garbinga pareiga.

„Tėviškės Garso“ Redakcija

Spaudos reikšmė, jos įtaka ir ga
lybė žmonijos ir paskirų tautų isto
rijoje — daugeliui mūsų yra labai 
aiškus dalykas, todėl šia proga tai 
netenka bent kiek plačiau įrodinėti. 
Kovingoje lietuvių tautos istorijoje 
mūsų spauda ir dėl jos sudėtosios 
aukos užima vieną garbingiausių 
vietų ir yra geriausias lietuviškojo 
spausdinto žodžio prašinės ir galybės 
įrodymas.

Antrasis Pasaulinis karas, drauge 
su laikinai užgniaužta Lietuvos ne
priklausomybe sugriovė ir mūsų 
laisvės metais augusią, sparčiai to- 
bulėjusią spaudą. Tačiau * spaudos 
draudimo metais šioje kovoje su
brendęs ii užsigrūdinęs lietuvis, ryž
tingai vykdydamas anų pirmtakų ir 
spaudos karžygių testamentą, liko 
ištikimas spausdintojo žodžio meilei 
ir kovai per visą tragiškai permai
ningą mūsų tėvynei ir tautai pasta
rųjų melų laikotarpį. Plačiau ne
minint jau mūsų, užjūrio brolių 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse se
niai sukurtosios spaudos, karo audrų 
išblaškyti lietuviai kultūrininkai ne
nuleido rankų ir ėmėsi spaudos dar
bo įvairiuose karo daugiau ar ma
žiau nuvargintuose ir sugriautuose 
Europos kraštuose.

Visiems žinomomis aplinkybėmis 
ir sąlygomis susikūrė ir mūsų trem
ties spauda čia, Vokietijoje. Kaip 
kas begalvotų ir besvarstytų, vis 
dėlto turime sutikti, kad mūsų trem
ties laikraščiai atliko ir atlieka di
delį tautiniai kultūrinį darbą. Sa
vųjų laikraščių skiltyse, tarsi veidro
dyje. mes matome tikrąjį mūsų sun
kaus tremties gyvenimo, darbo, kul
tūrinės veiklos ir kovos dėl Lietuvos 
laisvės veidą. Pagaliau, kas geriau 
teiktų mums būtiniausią, gvven’miš- 
kąją ųrtaato-s informaflią, ĮH-m 
vaizduokunes, neturėtume šią Kelių 
dabar likusių laikraščių. Todėl visos 
dorosios anksčiau ėjusių ir dabar 
esančių tremties laikraščių pastan
gos, tarnauti bendruomenei ir tautai, 
užtarnautai nusipelno tinkamos pa
garbos ir įvertinimo.

Kitas dalykas — ar nebuvo galima 
dar geriau, racionaliau ir kultūrin
giau tvarkyti mūsų spaudos reikalus. 
Tačiau kas konkrečiai jau padaryta 
— reikėtų atitinkamai ir įvertinti.

1945-jų metų pabaigoje, susidarius 
sąlygoms, mažai tuometinės Schwein. 
turto lietuvių stovyklos bendruome
nei vadovaujančiųjų pastangomis, 
pradėjo eiti spaustuvėje spausdina
mas stovyklinis savaitraštis „Tėviš
kės Garsas“. Bendruomeniškumo 
principu leidžiamas ir tvarkomas, 
„Tėviškės Garsas“ jau pirmąjį savo 
gyvenimo pusmetį paliko lietuvių

Į Angliją kas savaitę

Paskutinės rusų spaudos naujienos u*. Y. H. Tribūne“

London, V. 7. (Dena/INS). Nuo šiol 
kas savaitę, iki bus įvykdyta Brita
nijos vyriausybės numatytoji 100.000 
DP perkeldinimo programa, į Ang
lija atvyks po 4000 DP. Perkel- 
dinamieji asmenys yra rūpestingai 
atrinkti tekstilės, žemės ūkio ir kitų 
pramonės šakų specialistai. Angli
joje jie bus apgyvendinti stovyklose.

Amerikiečių karių laikraštis 
„S & S“ rašo: „Britų vyriausybės 
sluoksniai pranešė, kad artimiausių 
trijų savaičių būvyje iš britų zonos 
Vokietijoje į D. Britaniją bus per- 
keldinta 7000-8000 DP.

150 atvykusiųjų jau ruošia priė
mimo stovyklą. Dvi kitos grupės, 
apie 850 asmenų, jau atvyko dar-

Kanada įsileis DP
Ottawa (AP) — Kanados min. 

pirm. W. H. Mackenzie King pareiš
kė, kad vyriausybė pasiuntė į 
Europą imigracijos karininkus „iš
tirti pačioje Europdje pabėgėlių 
grupių padėtį ir padaryti žingsnį 
priekin, įsileidžiant pas save Iš to 
skaičiaus keletą tūkstančių asmenų“.

Ministeris pirmininkas pareiškė, 
kad imigracijos skyrius bei žaliavų 
ir darbo departamentas „drauge nu
statys tą skaičių, kuris gali būti tuoj 
pat įjungtas į įvairius pramonės ša
kų bei amatų darbus “.

Jis taip pat pastebėjo, kad vyriau
sybė nenumato šios natijos imigra
cijos politikos įtakoje praplėsti imi
graciją iš oriental

ban. Sekančių trijų savaičių būvyje 
kas antrą dieną iš Vokietijos atvyks 
vis nauji laivai, gabendami po 
500 DP.

„Lietuvių Žodis“ praneša: „Tuo 
tarpu vežami darbingieji, tačiau 
po 2—3 savaičių būsianti išvežta 
viena partija šeimų. Tuo būdu, no
rima numatyti, kokius naujus rei
kalavimus stato šeimų su mažais 
vaikais perkėlimas.

Visi išvykstantieji suvežami įSee- 
dorf stovyklą, kurioje jie pagyvena 
dar kelias dieriaš. Per tą laiką tikri
nama sveikata (kas dešimtam) ir 
dokumentai. Stovykloje yra keli vo
kiečių kriminalinės policijos valdi
ninkai. kurie, kaip spėjama, turi są
rašus DP, kurie buvo teisti vokie
čių teismuose, ir pagal juos patikrina 
išvykstančius.

Stovykloje aštriai reaguojama į 
nusikaltimus, pav., trims vyrams 
(ne lietuviams), sukūrenusiems spin
tą, ne tik nebuvo leista išvykti, bet 
jiems buvo atimtos DP teisės ir 
perduoti vokiečiams.

Ministeris B. K. Balutis savo laiške 
rašo: „Jungtinės Amerikos Valsty
bės nustato emigravimo Amerikon 
kvotą ne sulig vietos, kur kas gy
vena, bet sulig vietos, kur kas gi
męs. Todėl, jeigu net būtų totas-daly
kas, kaip „kvotos nustatymas Bri
tų zonai“, tai jis negalėtų (einant 
dabartiniais JAV imigracijos įsta
tymais) liesti lietuvių, kuriems tai
koma dar prieš karą nustatyta kvota 
(apie 360 asmenų). Iš to išeina, kad 
«aa, fante tail jau atfktevttaū ir

kitus dokumentus iš Amerikos, arba 
kurie jų laukia neprivalo baidytis 
užsirašyti darbams Anglijoje. Jie 
juos gali pateikti Amerikos Konsu
latams čia, Anglijoj.“
IŠVYKO PIRMASIS DP TRANS

PORTAS Į BRAZILIJĄ
Bremen (S & S) — Pirmasis DP, 

emigruojančių iš amerikiečių zonos 
į Braziliją, kontingentas gegužės 2d. 
išplaukė iš Bremeno uosto.

Tarpvyriausybinis Pabėgėlių Ko
mitetas (IGCR) iš savanorių DP, 
turinčių praktikos žemės ūkyje, pa
rinko 860 asmenų, kurių daugumą 
sudaro pabaltiečiai. Emigrantams 
leidžiama drauge pasiimti ir savo 
šeimas.

Emigrantai plaukia į Rio de Ja
neiro , kur jie išsiskirstys į fermas. 
Kelionės metu juos lydi IGCR val
dininkai ir 11 DP medicinos perso
nalo asmenų.

— Į Vieną atvyko Venecuelos ko
misija, kuri parinks 500 Jungtinių 
Tautų pabėgėlių apgyvendinti Ve“ 
necueloje. Komisija parinks 500 ūki
ninkų arba pramonės darbininkų, 
kurie negali grįžti į savo tėvynes.

(AP)

London, VJB. (UP) Maskvos radi
jas praneša apie taip vadinamus 
„retus diplomatinių paketų nuosto
lius“. Esą, NewYorko uosto mui- 
vams adresuotų dėžių praleidusi 
tik 27, o kitu atveju iš 19 siųstųjų 
tinė vienu atveju iš 29 rusų atato- 
aorietų konsulatą pasiekę tik 15.
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TĖVIŠKES GARSAS 1947. V. 9.

Politinė apžvalga

Prancūzijos posūkis gali atsiliepti
Anglijos ir JAV spaudoje dar ir 

dabar lebęsvarstomos Maskvos kon
ferencijos nepasisekimo priežastys. 
Anglų darbo partijos kairiojo sparno 
laikraštis .Tribūne“ rašo, kad dėl 
konferencijos nepasisekimo esanti 
kalta Maskva. Jos tiksi is esąs kuo 
ilgiausia užtęsti taikos sutarties su 
Vokietija pasirašymą, kad per tą lai
ką Anglija galutinai išsisemtų, o 
tada, esą, sovietai būsią padėties šei
mininkai. Sis (^Tribūne" prognozas 
gal ir yra teisingas, nes gegužės pir
mosios proga Anglijos min. pirm. 
Attlee, kreipdamasis i Anglijos dar
bininkus, pareiškė, kad visiems sun
kumams nugalėti reikalingas kietas 
darbas ir visi turį dirbti.

Tačiau su darbu ne taip sklandžiai 
sekasi, kaip kad norėtų min. pirm. 

'Attlee. Nuo gegužės 5 d. Anglijoje, 
anglies kasyklose, įvedama penkių 
dienų darbo savaitė ir tą pačią dieną 
eilėje kasyklų kilo streikai. Anglų 
spauda šiuos streikus vadina nele
galiais ir kviečia visus darbininkus 
nepasiduoti destruktyvaus elemento 
kurstytojams. Šie taip vadinami ne
legalūs steikai Italiją baigia privesti 
prie galutinės ekonominės krizės ir 
infliacijos. Motyvų šiems streikams 
kelti visada atsiranda. Šie nelegalūs 
streikai ne tik gilina ekonominę pra
rają, bet kartu yra ir didelis politinis 
ginklas. Prancūzijoje dėl kilusio Re
nault fabrikuose streiko turėjo pa
sikeisti net vyriausybės sudėtis. Šis 
streikas kilo labai būdingomis aplin
kybėmis.

Prieš savaitę laiko Renault fabri
kuose darbininkai paskelbė streiką. 
Sekantį rytą komunistų spauda 
puolė streikininkus, išvadindama 
juos fašistais ir pan. vardais. Apkal
tino juos sabotavimu vyriausybės 
ekonominės programos ir ėjimu 
prieš koalicinę Prancūzijos vyriau
sybę. Nepraslinkus nė 24 valandoms, 
toji pat komunistų spauda, pamir
šusi tai, ką ji rašė prieš 24 valandas, 
stojo streikininkų pusėn ir ėmė juos 
ginti. Prancūzijos komunistų parti
jos vykdomasis komitetas be per
traukos posėdžiavo visą praeitą šeš
tadienį ir nutarė, kad komunistų at
stovai iš Prancūzijos koalicinio ka
bineto turi pasitraukti, o parlamente 
komunistų atstovai gavo nurodymą 
balsuoti prieš vyriausybės ekono
minę pžogramą. Praėjusį • sekma
dienį įvykusiame parlamento posė
dyje Rafnadier gavo pasitikėjimą 
360 balsų dauguma. Prieš balsavo 
komunistų atstovai. Po to Prancūzi
jos prezidentas Aurio! išleido de- 
kfetą, pagal kurį komunistų atstovai 
iš vyriausybės buvo atšaukti. Vie
toje komunistų, į kabinetą įėjo radi- 
kal-socialistai ir socialistai. Sąry
šyje su šiais pasikeitimais socia
listų partijos vadovybei kilo klausi
mas, ar ji turi laikytis senųjų nuta
rimų, t. y. įeiti tik tokion vyriau- 
sybėn, kurioje bus atstovaujami ir 
komunistai. Skubiai sušauktas parti
jos suvažiavimas, 2529 prieš 2125 
balsų nutarė savo senąjį nutarimą i 
pakeisti ir dalyvauti Ramadier vy- i 
riausybėje.

Tiek anglų, tiek amerikiečių spau- ■ 
da šiems įvykiams Prancūzijoje ski
ria daug dėmesio. Anglų spauda nu
rodo, kad šis posūkis atsilieps ne 
tik j Prancūzijos, bet ir į visos 
Europos politiką. Amerikiečių laik
raštis „N. Y. Times“ pažymi, kad : 
Prancūzijos komunistų pasitrauki- 1 
mas iš vyriausybės ir perėjimas į * 
opoziciją yra pasiruošimas ir jėgų l 
koncentracija busimiesiems žygiams, i 
Esą galima laukti generalinio strei
ko, kuris pabloginsiąs ir taip jau i 
sunkią /Prancūzijos ekonominę pa
dėtį, o blogiausiu atveju galįs pri- ,

visai Europai
NELEGALUS STREIKAI ANGLIJOJE. - PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBE BE KOMUNISTU. — STASSENAS REMIA TRUMANO PLANA

vesti Prancūziją prie pilietinio karo. 
Baigdamas. laikraštis nurodo, kad 
visi šie įvykiai Prancūzijoje esą tik 
pereinamojo pobūdžio, nes galuti
nam reikalui nei Maskva, nei Pran
cūzijos komunistai dar nesą pasi
ruošę. Tai esanti tik jėgų koncentra
cija. baigia savo straipsnį „N. Y. Ti
mes".

Kaip ten bebūtų, tačiau reikia 
skaitytis su faktu, kad po nepavyku
sios Maskvos konferencijos pirma
sis posūkis įvyko Prancūzijoje ir jis 
gali turėti atgarsio ir Italijoje, kuri 
taip pat stovi ekonominio chaoso ir 
infliacijos ženkle.

Pačiose JAV sugrįžę ministerial ir 
senatoriai daro pranešimus apie 
Maskvos konferenciją, amerikiečių 
visuomenei. Prieš porą dienų JAV 
spauda atidengė dalį pasikalbėjimo 
tarp eventualaus kandidato į JAV 
prezidentus, Stasseno, ir gen. Sta
lino. Kaip iš pasikalbėjimo turinio 
matyti, gpn. Stalinas vėl iškėlė min
tį ,kad JAV ir Sov. S-ga, nežiūrint 
skirtingos ūkinės struktūros, galin
čios tarpusavyje bendradarbiauti, tik 
reikią gerų norų. Tačiau jeigu šių 
gerų norų neatsirasią, tai tarp JAV 
ir Sov. S-gos galįs kilti konfliktas. 
Amerikiečių spauda, komentuodama 
šį Stalino pareiškimą, nurodo, kad 
šie gražūs žodžiai ir pasilieka tik žo
džiais. Jeigu Sov. S-ga norėtų tikrai 
bendradarbiauti, tai ji tai galėjusi 
įrodyti Maskvos konferencijoje.

Stassenas spaudos atstovams pa
reiškė, kad jis pilnai pritaria JAV 
prezidento Trumano planui, suteikti 
paskolą Graikijai ir Turkijai. JAV 
turinčios vesti konstruktyvią poli
tiką. Dėl Maskvos konferencijos 
Stassenas pareiškė, kad dėl dabar 
vyraujančio chaoso esą kalti Jaltos 
ir Potsdamo dalyviai, kurie tose 
kopferencijose sukūrė neaiškius pla
nus Europos ateičiai. Stassenas taip 
pat smarkiai kritikavo ir pačius ; 
Jaltos ir Potsdamo susitarimus. !

Nežiūrint gen. Stalino 
džių dėl taikingo JAV ir 
bendradarbiavimo, Sov. 
paskelbė milžinišką 20 
rublių vidąus paskolą, penkmečio 
planui įgyvendinti. Šioji paskola 
turi būti išpirkta per 4 savaites. Tai 
yra antra paskola nuo šio karo pa
baigos. kurią sovietai turi pas save 
pravesti, negaudami kreditų iš už-

gražių žo- 
Sov. Š-gos 
S-ga vėl 
milijardų

Broliai Amerikie
čiai sielojasi musu 

šelpimu

sienių.t savo pairusiam ūkiu: atsta
tytu Vienas iš politinių Anglijos ra
dijo komentatorių nurodo kad Sov. 
S-gos ūkinė padėtis esant: tiek 
sunki, kad esą visiškai galima, jog 
Sov. S-ga pradėsianti derybas su 
JZ^ dėl- 11 milijardų paskolos, gau
tos iš JAV karo metu, sutvarkymo. 
Kaip AP telegramų agentūra pra
neša. šie pasitarimai jau yra prasi
dėję. Kartu yra būdingas reiškinys, 
kad vykstančioje JT nuo karo nu
kentėjusioms kraštams ūkiniam at
statymui konferencijoje dalyvauja ir 
Sov. S-gos atstovas. Kaip žinome, 
nė vienoje JT ūkinėje konferen
cijoje Sov. S-ga nedalyvavo.

Neramumai Palestinoje ir Indijoje 
praėjusią savaitę žymiai padidėjo. 
Ypač Palestinoje, kurios likimas 
mėginamas spręsti dabar vykstan
čiame nepaprastame JT , pilnaties 
posėdyje. Kartu Saugumo Tarybai 
patiektas karinės komisijos planas 
ginkluotosioms pajėgoms įsteigti, pa-Į 
šaulio taikai išsaugoti. Politinis!

anglų radijo komentatorius pažymi, 
jog Tautų Sąjunga sugriuvusi todėl, 
kad neturėjusi ginkluotų pajėgų 
savo sprendimams įgyvendintu Da
bar jos įpėdinė JT šią blogybę pa- 

" šalinusi ir numačiusi tokias ginkluo
tas pajėgas įkurti. Bet tas pats ra
dijo komentatoriJs nurodo, kad, po 
15 mėnesių slaptų gen. štabų pasi
tarimų, įnešamas ne projektas, bet 
toks (priešingumų raizginys, kurį 
vargu ar Saugumo Taryba galėsianti 
išnarplioti.

Visas reikalas esąs tas. kad Sau
gumo Taryboje visi patiekti projek
tai turi būti priimti penkių, didžiųjų 
vienbalsiai. O, jau planą paruošiant, 
sovietai pasisakė prieš eilę pačių 
pagrindinių klausimų, su kuriais su
tiko JAV, Anglija, Kinija ir Pran
cūzija. Todėl šį planą dabartinėmis 
sąlygomis vargiai ar būsią galima 
Įgyvendinti. Už tai britų gynimo mi- 
nisteris savo pasakytoje kalboje ge
gužės pirmosios proga pažymėjo, 
kad Anglija niekad nepakartosianti 
tokios klaidos, kurią padarė prieš 
šį karą, visiškai nusiginkluodama. 
Kol Jungtinės Tautos yra nepajėgios 
išsaugoti taiką, tol Anglija turinti 
būti militariškai stipri.

Mi

Jūsu reikalu esame padare ypatingu 
pastangų

ATSAKE KUNIGAIKŠTYTE ATHOLL IR VYSK. DUNKAN TON
Lehrtes (Britų zona) stovyklos gy

ventojai š. m. kovo 10 d buvo pa
siuntę „Britų Sąjungai Europiečių 
Laisvei Ginti“ memorandumą Pabal
tijo kraštų nepriklausomybės atsta
tymo reikalu. Dabar į memoran
dumą gautas atsakymas, kurį pasi
rašė sąjungos pirmininkė kunig. 
Atholl ir Chichesterio vyskupas Dun- 
kan Ton. Rašoma:

„Brangūs ponai!
Atsakydama į Jūsų laiškus, kurių 

aš tiek daug iš Jūsų tautiečių esu 
gavusi, noriu Jums pasakyti, kaip 
giliai aš ir mano bendradarbiai Britų 
Sąjungoje Europiečių Laisvei Ginti 
Jūs atjaučiame... Mūsų vicepirmi
ninkas, Chichesterio Vyskupas, paju
dino Jūsų reikalavimą mūsų vie
šame susirinkime 1945 m. sausio 
mėn. Ir nuo .to laiko mes. darome 
viską, ką galima išaiškinti žmonėms 
apie Jūsų valstybių padėti. Mes nuo
lat palaikome ryšį su Jūsų Amba
sadoriais, iš kurių mes nuolat gau
name informacijų, o taip pat mes

dažnai Jus minime mūsų savaiti
niame spaudos biuletenyje, kurį lei
džiame nuo praeitų metų. Paskutinė-" 
mis savaitėmis esame padarę ypa
tingų pastangų Jūsų reikalus pa
tiekti savo vyriausybei ir viešumai, 
ir mes tikime, kad greitu laiku įta
kingų asmenų pasirašytas laiškas 
pasirodys „Times“, kuriame bus pa
reikštas protestas prieš bet kokį bū
dą pripažintai aneksija de jure.“

LTB VYR. KOMITETO 
MEMORANDUMO ATGARSIAI
S. m. kovo mėn. 7 d. LTB Vyr. 

komitetas buvo pasiuntęs Preziden
tui Trumanui ir Kongreso Pirminin
kui memorandumą tremtinių į JAV 
įsileidimo reikalu.

Dabar yra gautas iš Kongreso Pir
mininko Joseph W. Martin Jr„ 
laiškas, kuriuo tvirtinami memoran
dumo gavimas ir pranešama, kad jis 
yra - įteiktas atitinkamai Kongreso 
komisijai.

Amerikos lįetuviai supranta ir at
jaučia mūši? nelaimes ir vargus. Jie 
stengiasi, mums ir padėti Jau kuris 
laikas, kaip Amerikos lietuvių spau
da susisielojusi mūsų pagalba. Laik
raščiuose nuolat užtinkame straips
nių, raginančių mus šelpti. Šioje sri
tyje jau nemaža padaryta, bet tuo 
nesitenkinama Štai, balandžio 18 d. 
„Amerikos“ savaitraštyje išspaus
dintas vedamasis „Lietuvių šalpos 
reikalu“. Jame, be kitko, rašoma:

„Savo susirinkimuose kalbame 
saldžiai, daug prižadame, atrodo, 
kad kalnus nuversime, bet išėję 
iš salės užmirštame, kad tais 
mūsų pažadais tiki virš septy
niasdešimt tūkstančių lietuvių. 
Amerikiečiai lietuviai dar nei 

. karto neapvylė savo brolių ir tė
vų žemės, tad ir šiuo metu,, kada v 
jie yra ypač reikalingi pagelbos, 
mūsų dosni ranka turi išsitiesti.

Šiuo metu yra vedamas Bendro 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo 
vajus. Turi būti, sukelta tam 
tikra suma pinigų, kuri apgintų 
nuo bado ir šalčio įvairiose Eu
ropos šalyse esančius lietuvius. 
Tas vajus turėtų būti paremtas 
visų mūsų vieningai ir dosniai. 
Jeigu tik pagalvotume, kiek iš 
visų yra prašoma, tai rastume, 
kad netaip jau sunku sukelti 

' įvairiom kolonijom paskirtai 
dalis. n

Kiekviena organizacija, drau
gija ir jų kuopos gali užsidėti, 
sau atitinkamą sumą sukelti. 
Skaitydami laikraščius matome, 
kad vieni tiek daug gali' pada- 

" ryti, o kiti — sutinka įvairias 
kliūtis. Tos kliūtys nėra kas kita, 
kaip tik stoka pasiryžimo pa
siekti ir pralenkti tuos, kurie už 
juos daugiau surinko. Šiuo metu 
neužtenka- pasakyti, kad daroma 
kas galima,, nes reikalaujama 
daugiau. Kariai Bataane ir Nau
jojoj Gvinėjoj įrodė, kad mumyse 
yra daugiau jėgos, negu papras
tai parodome.

Tad, dabar prieš mus yra pa
statyta tokia padėtis, kuri reika
lauja didesnio susikaupimo, dar
bo ir įnašų. Tą padėtį turime 
sutikti su nauja dvasia ir užsi
degimu. Pavargimui nėra vietos, . 
kada dėl stokos maisto ar dra
bužio skursta senutė ar kūdikė-. 
lis. Niekad tam mūsų lietuviška 
širdis neleido atsitikti ir (negali 
leisti. Ko mes negalime ar gal 
nenorime, tai suprasti padėties 
rimtumo. Mums sunku įsivaiz
duoti, kad yra kur nors alkanų, 
kad jaunimas nori siekti mokslo, 
kad yra tūkstančiai vargstančių."

Toliau šiame straipsnyje nuro
doma, kad ši pagalba yra tikrai rei
kalinga ir kad šioj sunkioj ir tra
giškoj mūsų būklėj daugiausia gali 
padėti Amerikos lietuviai. Srtaips- 
nyje rašoma:

„Šimtai mus pasiekiančių laiš
kų įrodo, kad netekusių tėvynės 
lietuvių padėtis yra labai pavo
jinga. Tad nuo mūs priklausys, 
kad išgelbėtume tuos, kuriuos ga
lime. Mums yra duodama proga 
įrodyti, kad mes nepailstame /' 
darbe, kad pasakome garsiai pa
sauliui, jog Lietuva ir lietuviai 
turi teisės ir nori gyventi.

Tad tegu mūsų jėgos susitelkia 
į šį taip garbingą ir didų darbą, 
kurio laukia mūsų išsklaidyti 
broliai. Darykime tai, kas atrodo 
negalima. Už tai visa tauta dė- • 
kos. Įrodykime, kad, padėję Lie- 
tuvai prisikelti prieš trisdešimt 
metų, neleisime klastingam priešui 
jos išnaikinti, neleisime geriau- 
siems jos vaikams pražūti. Rem
kime, Bendrojo Amerikos Lie
tuvių -Šalpos Fondo vajų ir jo 
visus darbus.“

kas toliau
DIDESNIUS KOMPROMISUS

Maskvos nesėkmė - ir
EUROPOS LIGONIS TURIS BŪTI GYDOMAS TUOJAU. — JAV I 

NESILEISIANTI
nesėkmės pasaulio politika įžengia 
naują fazę. Dabar dar tebegyve
nama Maskvos konferencijos atgar
siais, kurie sukelia įvairiausių spė
liojimų. , ,

Bevinas po Maskvos konferencijos 
padarė tokį optimistinį pareiškimą, 
kad, sakoma, nustebinęs net savo de
legacijos narius, patarėjus. Anglų 
spauda tuojau pradėjo kruopščiai 
ieškoti Maskvoje pasiekti! laimėjimų. 
Ir kai ji terado, kad Maskvoje tesu- 
tarta panaikinti Prūsijos valstybę, li
gi 1948 m. galo paleisti vokiečių ka
ro belaisvius ir daugiau beveik nie
ko, pradėjo spėlioti, kad padėtis tik
rai yra rimta, ir, kad, Bevinas jos1 
nenorėjo pavadinti tikruoju vardu.

Anglų spaudai į talką atėjo Jung
tinių Amerikos Valstybių spauda, 
kuri po Maskvos konferencijos be
dugnę tarp Rytų ir Vakarų mato dar 
pagilėjusią. „Washington Star" Mask
vos konferenciją vadina fiasco. „New 
York Times“ sako, kad Maskvoje 
tuščiai ir nenaudingai sugaištas lai
kas.

Marshallio kalba įnešė daugiau 
aiškumo ir visus spėliojimus sustip
rino. Jau MarshalUui padarius pra
nešimą prezidentui Trumanui, kur 
dalyvavo ir abiejų partijų lyderiai, 
JAV pasigirdo balsų, kad Marshallis 
tame pasitarime kalbėjo ne vien apie 
Maskvos konferenciją, bet buvusi 
aptarta ir visa politinė padėtis ir 
JĄV nusistatymas visais" pagrindi
niais klausimais po Maskvos nesėk
mės.

John Forster Dulles, Marshallio 
patarėjas Maskvoje, savo radijo kal
boje pareiškė, kad Maskvos konfe
rencijos nesėkmė milijonams euro
piečių prailgino kančias. Dėl nesu- 
sitarimų jis visą kaltę suvertė sovie
tams. 1 Maskvos konferencija davusi 
gera tik tai, kad amerikiečiai geriau 
pažino sovietų politikos taktiką ir 
susidarė europinės politikos' planą. 
John Forster Dulles toliau pareiškė, 
kad centralizuota ir komunistinių 
idėjų užnuodyta Vokietija pasidarytų 
nauju pavojingu židiniu.

Esant tokiai padėčiai, pasaulinė 
spauda gyva> svarsto, ką dabar turi 
daryti vakarų demokratijos. Britų

Maskvos nesėkmės ir kas toliau
Niekas nė nebando paneigti, kad 

Maskvos konferencija politinių ūka
nų neišsklaidė ir chaoso tėkmės ne
nukreipė į taikos kelią. Maskva Sta
lino žodžiais pataria laukti. Laikas 
ir kantrybė būsiąs geriausias dabar
tinės susipainiojusios padėties ge
riausias gydytojas. Marshallis taip 
pat skelbia, kad nereikia pamiršti 
laiko, kuris esąs labai svarbus fakto
rius. Bet jis i laiką žiūri kitaip. Jis 
liepia ne laukti, bet skubiai veikti, 
kad Europos ligonis būtų gydomas 
tuojau. Maskvai laikas — visų ne
gerovių gydytojas, Vašingtonui — 
pavojingos bacilos.

Kaip šitas skirtingas pažiūras su
derinti? Kas ir kaip bus daroma, 
tuo tarpu sunku pasakyti, tačiau vi
siems labai aišku, kad po Maskvos

Kardinolas B. Griffin už
laisvą Lietuvą

JIS PRITARIA TRUMANO ŽYGIUI
Londonas. —Kardinolas B. Griffin, ras, kurs davė jas žmogui, yra pa- 

Westminsterio arkivykupas, pareiš
kė viešą pasitenkinimą prezidento 
Trumano žygiu, prašant paramos 
Graikijai ir Turkijai ir tuomi už
kertant kelią tolimesniam komuniz
mo plėtimuisi Europoje.

Kardinolas kalbėjo Birminghamo 
bazilikoje, konsekruojant naują ar
kivyskupą Joseph Masterson, 49 m. 

. amžiaus.
„Aš manau, kad jau laikas mūsų 

šaliai (Anglijai) pasmerkti žiauru
mus, kurie yra vykdomi vardan de
mokratijos ir laisvės daugelyje Rytų 
Europos vietų, kur milijonai žmonių 
tebelaikomi koncentracijos stovyk
lose, kur milijonai imami vergų 
darbui, kur naikinami seni krikščio
niški papročiai ir žmonės persekio- 
iami dėl tikėjimo ir tikybos", sakė 
tardinolas.
„Ši krizė atsirado, nes žmogaus 

ir šeimos teisės yra visiškai paniekl- 
aamo*. Jos paniekinamos, nes Die-

niekinamas ir puolamas, Dievui nėra 
vietos komunistiniame, totalitarinia
me režime, ir to pasekmėje nepri
pažįstama žmogaus kilnumas ir at
sakingumas. Dėl tos pat priežasties 
lygiai nepripažįstamas žmogaus bro
liškumas, kurs yra visų tikrų tarp
tautinių ^santykių pagrindas“, kalbė
jo kardinolas.

„Atlanto Carteris, kurio vardą 
šiandie žmonės bijo minėti, buvo 
paskelbęs tam tikrus pagrindinius 
dėsnius, kurių daugumas jau visiš
kai atmesti. Daugely vietų rytų Eu
ropoje asmuo neturi laisvės nei 
veikti, nei pasireikšti nei prakti
kuoti savo tikybos.

Lietuva, Latvija ir 
vergtos Rusijos, ir 
Carteris paliko tik 
užbaigė kardinolas, 
už laisvę Lietuvai ir kitoms paverg
toms valstybėms. („Amerika“, 1947 
m. balandžio 18 d.)

Estija yra pa- 
todėl Atlanto 
pasityčiojimu“, 
pasisakydamas

l laikraščiai vieningai rašo, kad įvy
kiai Vokietijoj ir Austrijoj vietoje 
nestovi ir laukti negalima. Vokietijai 
Kontroliuoti Taryba ilgesnį laiką 
nieko konkretaus nedarė, nenorė
dama užbėgti už akių Maskvos kon
ferencijai. Jei ir toliau ji nieko ryž
tingo nedarys, ateinanti žiema Vo
kietijai bus labai sunki, ir chaosas 
dar padidės. Laukti septynius mėne
sius Londono konferencijos, degan
čių reikalų akivaizdoje, esą nega
lima. Skubiai veikti ir daryti spren
dimus verčia gyvenimo tikrovė.

United Press praneša, kad britai 
yra numatę tokius politinius galimu
mus: Anglija ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės imasi iniciatyvos politiš
kai suvienyti vakarų Vokietiją. Ang
lija ir JAV pradeda glaudžiai bend
radarbiauti su Prancūzija. Anglija 
gali pasirašyti sąjungos sutartį su 
Belgija, f Sovietai, naudodamiesi po
litine ir ūkine netvarka, sustiprins 
propagandą Austrijoje. Sovietai 
sustiprins Rytų bloką. Paaštrės prie
šingumai tarp komunistų ir nekomu- 
nistų Prancūzijoje, Anglijoje, Belgi
joje. Anglijos darbiečių partijos skili
mas pasieks lemiamą tašką. Lenki
jos, Bulgarijos, Rumunijos ir Jugo
slavijos dabartinės komunistinės vy
riausybės pagriežtins ležimą prieš 
nekomunistus.

Turkų spauda rašo, kad Balkanų 
kraštuose nekomunistinio elemento 
negailestingas valymas jau pradėtas, 
„■yits“ tikina, kad Vidurio Europos 
valstybėse, kur valdžioje yra komu- 
nistiniai žmonės, akcija prieš kitaip 
manančius jau prasidėjo. Maskva 
tuose kraštuose pagreitintu tempu 
norinti sukurti tokią padėtį, kad ru
denį, Londono konferencijai susirin
kus, sovietai jau galėtų susitarti, nes 
tuose kraštuose komunistinis vyra
vimas bus užtikrintas. Tas pats 
„Ulus", klausdamas, ką tokių įvykių 
akivaizdoje darys vakarinės demo
kratijos, duoda atsakymą, kadtokie 
reiškiniai Vašingtone svarstomi visu 
rimtumu.

„New York Times" rašo, kad to
kių įvykių grėsmėje negalima leisti 
taip brangų laiką nieko nedarant. 
Laikraštis nurodo, kad JAV į dide-

liūs kompromisus nesileis. Jei susi
tarimas su Sovietų Sąjunga esąs ga-/ 
limas, tai jis turįs būti pasiektas tuo
jau. Jungtinės Amerikos Valstybės 
nenorinčios ir negalinčios ilgai lauk
ti. Jei sovietai norį delsti, tai JAV 
ir Didžioji Britanija vienos pradė
siančios savais pagrindais tvarkyti 
Vokietijos ir Europos reikalus. Laik
raštis konstatuoja, kad Jaltoje ir 
Potsdame dar buvo galima guostis 
tuščiomis viltimis ir laukti, dabar gi 
taip daryti jau vėlu, nes Europoje 
matyti pakrikimo ženklai. „New 
York Herald Tribūne“ sako, kad po
karinės taikos rūmo negalima statyti 
ant smėlio. Sovietų Sąjungos ir JAV 
santykiai turi stovėti ant tvirtų pa
grindų.

Tokie spėliojimai vyrauja pasaulio 
sostinėse po Maslyros konferencijos 
nesėkįpės. Ką parodys darbai, rei
kia truputėlį palakti. Sovietai no
rėtų gerokai palaukti, bet gi j JAV 
nusistačiusios ilgai nelaukti, kad 
politinės ir skurdo ligos Europos ne
nuvarytų į kapus. K. K.
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„Ewiva Lituano Catolica!“ Karys ir valstybininkas
Dažnam įdomu žinoti, kaip laikosi 

mūsų atžvilgiu Šv. Tėvas. Ir, apskri
tai, ką Jis, kaipo moralinio pasaulio 
autoritetas, daro mūsų labui, kaip 
yra vertinama pairusi pasaulio pa
dėtis Šv. Sosoto sluoksniuose. Tiesa, 
ne kartą mūsų spaudoje esame skai
tę, kad Šv. Tėvas mumis rūpinasi, 
kad Jis dėl mūsų likimo daug sielo
jasi, bet konkrečiau gyvu žodžiu, 
nieko.

Atsirado ir tokia proga. Tik ką iš 
Italijos grįžęs vienas mūsų Vysku
pas vaizdžiai supažindino su Šv. 
Sosto pažiūromis, o audiencijos metu 
iš Šv. Tėvo lūpų patyrė Jo autorite
tingą ir mums tremtiniams malonią 
nuomonę. v \

Pabėgėlių atžvilgiu, Vatikano 
sluoksniuose vyriauja gan optimis
tiškos nuomonės. Dėl mūsų aktua
liausio klausimo, UNRRA-os darbo 
pabaigos, nėra ko nusiminti, nes už
tikrinta, kad IRO, nors dabar ir turi 
kai kurių nesklandumų, bet savo 
darbą pradės laiku. Dėl politinių 

. santykių, kad jie tarp atskirų vals
tybių nėra visai sklandus ir rodo 
tendencijos dar daugiau išsitempti, 
pasisakoma, kad tai visai nati|ralu, 
nes tai artina tikrą ir teisingą spren
dimą. '»

Sv. Tėvas audiencijos metu Vys
kupui pasakė, kad Jis; šalia tremti
nių reikalų, daugiau dėmesį kreipia 
į pavergtuosius kraštus. Jis žino vi
sas mūsų bėdas, atjaučia Tėvynės 
ilgesį ir patikinęs, kad Aukščiausias 
išklausys- mūsų troškimų, suteikė 
tremtiniams apaštališkąjį palaimi
nimą.

Italijoje skaičiuojama per 250 lie
tuvių, nors užsiregistravusių yra tik 
■237. Daugiausia tautiečių yra Ro
moje — 70. 40 iš jų studijuoja lietu
vių dvasinėje kolegijoje. 30 lietuvių, 
DP teisėmis, yra įvairiatautėje Reg
gio Emilia stovykloje. Šiek tiek 
tautiečių dar yra lietuvių studentų 
pensionate Pizoje, pavieniai išsimė
čiusių saleziečių, jėzuitų ir pan.

Apskritai, nuomonės apie lietuvius 
esančios geros. Pav., Vyskupas pa
pasakojo vieną atsitikimą:

Kelionėje jam teko apsinakvoti 
pas vieną pažįstamą, Sent Secando 
vienuolyne, netoli Barmos, kur tuo 
metu buvo baigiamos kelių dienų 
misijos. Misijų pabaiga buvo atžy
mėta didžiulės procesijos eisena 
miestelio gatvėmis ir vienuolyno 
perdėtinio pamokslu. Pamokslo metu 
mūsų Ganytojas buvo pakviestas 
tarti keletą žodžių į maldininkus. Po 
pamaldų, musų Vyskupui išėjus iš 
bažnyčios, kaimiečių i minioje girdė
josi šūkiai: „Evviva Lituano Cato- 
lica“.

Ta proga pažymėtina, kad Vati
kano oficiozo „Osservatore Roma- 
tįb- administratorius yra lietuvis 
Petraitis, o mokslo pasaulyje popu
liari Milano universiteto asistentė 
— Agota Šidlauskaitė. Siatne uni
versitete yra ir lietuvių studentų.

Įdomi smulkmena, kad, susirgus lie
tuvių kolegijos rektoriui Tulabai, 
jį lankyti su dovanomis atskubėjo 
Vatikano atstovas kardinolas Ri
čardo

Bendras Italijos vaizdas atrodo 
žymiai geriau, ,negu Vokietija. Tiesa, 
keletas apgriautų, šiek tiek sunai
kintų miestų, bet tai beveik nežy
mu, lyginant su Vokietijos griuvė
siais. Dugelį tiltų ir Jcitū svarbių 
pastatų apsaugojo 'partizanai.

Atstatymas taip pat žymiai spar
čiau kyla, negu čia, Vokietijoje. 
Beveik visos gelež. stotys, kurios tik 
buvo sugriautos, jau atstatytos arba 
baigiamos atstatyti." Romos mieste 
susisiekimas palaikomas troleibu
sais ir, anot Vyskupo teigimo, žy
miai geriau sutvarkytas, negu prieš 
karą. Bendras vaizdas — gero prieš
karinio gyvenimo. Miestuose pilnos 
vitrinos įvairiausių prekių ir maisto 
produktų, tačiau viskas labai braft- 
gu. Kortelės yra tik duonai.

Miestuose komunistai užsitarnau
ja kaskart vis blogesnį vardą ir bu- 
zusiuose savivaldybių rinkimuose 
jie laimėjo tik mažumą. Tuo tarpu 
provincijos kaimuose komunistai 
turi neblogą pasisekimą Gal tai dėl 
to, kad jie savo tikslams naudoja 
gan charakteringas priemones, kaip 
pav. didžiuliame plakate pavaiz
duotas Kristus, kuris ištiestomis 
rankomis kviečia: „Ateikit, prole
tarai, aš jus išlaisvinsiu!" Mūsų 
akimis žiūrint, tai šlykščiausias pa
sityčiojimas Iš krikščioniškos tiesos, 
bet katalikiškoje Italijoje tai natū
ralu. Atrodo, kad panašūs plakatai 
neblogai patarnauja komunistams 
apgaulingai suvedžioti vargstančius 
žmones. Gal kiek blogiau komunis
tams su Italų kariais, grįžusiais iš 
rusų nelaisvės. Jie dažnai kimba 
viešai mitinguojančius, o žinant 
karštą italų būdą, nenuostabu, kad 
dėl to įvyksta incidentų, kur tenka 
panaudoti ir policiją. S. Meškuitis

Gen. de Gaulle dabar yra žino
miausias pasauliui prancūzas. Tai
yra greitos karjeros' bene jauniau
sias Prancūzijos generolas, prikl.,i- 
sąs tradicinei int«ektualų karių 
grupei

De Gaulle gimė 1890 m. lapkričio 
22 d (Lilly), kolegijos profesoriaus 
šeimoj. Charles mėgo istoriją. 1910 
m jis patenka į Saint-Cyro karo 
mokyklą, o 1912 m. spalių 8 d. ją 
baigia leitenanto laipsniu. Po metų 
tampa vyr. leitenantu. Didžiajam 
kare išeina drąsumo ir asmeniškojo 
heroizmo mokyklą: tris kartus su
žeistas ir vieną kartą paskelbtas žu
vusiu. Penkis kartus bėgęs iš ne
laisvės, bet vis pakliuvęs dėl savo 
„didelės figūros“ . . . Galop 1917 m. 
gruodžio 3 d. pabėgimas pavyksta. 
1920-21 m. dirba Lenkijoje. Weygando 
štabe, kaip kapitonas. 1927 m. šau
lių bataliono vadas, o nuo 1929 m. 
ligi 1932 m. Lavantės štabo 2 ir 3 
skyrių šefas.

1932 m. de Gaulle išeina į gyve
nimą kaip karys intelektualas su

Gen. de Gaulle ir Prancūzija
AR ORGANIZUODAMAS UŽTVARĄ PRIES RYTU TOTALIZMĄ GEN.DE GAULLE NESIEKIA KARTU 

DEMOKRATUOS SUVARŽYMO PRANCŪZIJOJE

LIETUVIŲ TAUTA VATIKANE TURI GERĄ VARDĄ

Prancūzų Tautos Susivienijimo 
partijos (RPF) steigėjas ir vadovas 
gen. de Gaulle, kaip praneša pran
cūzų spauda, yra pareiškęs, jog ne
siekiąs įvesti vienos partijos siste
mos, tik norįs prancūzų tautai su
teikti laisvą ir universalinį būdą 
dalyvauti vyriausybėje. Apie savo 
siekimus užsienių politikoje genero
las sako, kad dar nesą vėlu pašalinti 
busimojo karo pavojų. Europos •tai
kai gelbėti jis siūląs prancūzų-britų 
bloko sudarymą, prie kurio galė
siančios prisidėti. Vokietija, Belgija, 
Olandija, Italija, Austrija ir gal būt 
net Čekoslovakija, bet tik ne Ispa
nija. Toks blokas, generolo many
mu, būtų reali atspara sovietiškajam 
blokui. Kas liečia prancūzų ir ame
rikiečių santykius, generolas mano, 
jog tarp abiejų valstybių esą medžia- 
girių ir dvasinių skirtumų, kurie 
neleidžią- išvystyti visiškai vienodos 
politikos. Tačiau abi tos tautos ly
giai trokštančios apsaugoti indivi
dualines laisves.

Prancūzų spauda, vertindama ge
nerolo sukurtąją naują politinę par
tiją ir jos tikslus, pasiskirsto į dvi 
priešingas stovyklas. -

UZ DE GAULLE pasisako spaūda, 
kuri labiau atsižvelgia į generolo 
siekiamą užsienių politiką.

„Figaro“ rašo: „Kaip ir 1940 me
tais, šiandie būtina, kad prancūzų 
tauta būtų vieninga. Generolas įsitį- 
kinęs nurodo į tiesioginį pavojų, į 
katastrofą, iš kurios esanti išaugusi 
jo akcija. Anot jo, karas ir sugriu
vimas esąs neišvengiamas. Jis mano, 
kad RPF gali sudaryti prieš tą pa
vojų apsauginę užtvarą, jei visi, 

kurie turi geros dalios ir kuriems 
Prancūzijos gerovė yra aukščiau 
visko, susijungs aplink jį.“

„Autore“ savo vedamajame rašo: 
„Visiškai natūralu, kad 1940 m. bir
želio 18 d. vyras — lygiai kaip prieš 
septyneris metus — reikalauja pa
sirinkti ne tarp asmenų ir partijų, 
bet tarp dviejų politinių sistemų 
(tarp totalistinių Rytų ir demokrati
nių Vakarų), kas girdėjo ar skaitė 
jo paskutines kalbas, yra jau apsis
prendęs — jis yra už gen. de Gaulle.“

PRIEŠ DE GAULLE pasisako spau
da, kuri generolo siekimuose stengiasi 
įžvelgti norą pakeisti Prancūzijos 
demokratinę vidaus santvarką.

„La Dėpėche de Paris“ rašo: „RPF 
pirmininkas vengia klausimų, kurie 
gali išsaukti aštrią kritiką. Bet vis 
dėlto jis aiškiai pareiškė būtinumą 

.— „sudaryti instituciją, kuri vykdo-

Dr. F. C. Foster
New York. —Kovo 20-21 d. BALF 

centre lankėsi Dr. Frank C. Foster, 
Maine Universiteto profesorius. Jis 
neseniai grįžo iš Vokietijos, kur bu
vo UNRRA švietimo skyriaus vir
šininkas visoms trims zonoms.

Prof. Foster Vokietijoje artimai 
susipažino su tremtinių gyvenimu. 
Jis yra daug pagelbėjęs tremtiniams, 
klek tik jis galėjo. Jis ypatingai 
palankiai kalba apie lietuvius, latvius 
ir estus. Jis stebisi lietuvių puikiu 
susiorganizavimu, aukšta dorove ir 
gražia veikla.

Vokietijoje prof. Foster buvo daug 
kartų susitikęs su BALF pirminin
ku Dr. J. B. Končium, kai jis lankė 

mąją ir įstatymų leidžiamąją galią 
sujungtų“. Kas už to pareiškimo 
slepiasi? Ar jis siūlo 1848 metų re
žimą? Jei tai tiesa,- mes atsakome 
taip pat kietai „ne“, kaip ir 1945 
metų rudenį, neatsižvelgdami į 
mūsų pagarbą ir dėkingumą gene
rolui, kaip prancūzų resistencinių 
kovų vadui“

„Humanitė“ rašo: „Gen. de Gaulle 
pareiškimų šaknį visuomet sudaro vie
nintelė idėja: nuolat pasikartojantis 
visų demokratinių partijų smerki
mas. Jos negalinčios sudaryti sąlygų, 
kurios esančios reikalingos kietai 
politikai. Tenka paklausti, kodėl ge
nerolas neprieina išvados, kad parti
jos paprasčiausiai turėtų būti paša
lintos. Jis tai, aišku, daro ne dėl 
logiškumo stokos, bet tik dėl gudraus 
atsargumo. Vilkas vis dar truputį 
žaidžia su aviganiais.“

domisi lietuviais
lietuvius tremtinius. Grįžęs Ameri
kon tuojau pareiškė savo visišką 
susidomėjimą tolimesne parama lie
tuviams, latviams ir estams.

Prof. Foster atsilankymo proga, 
BALF centre įvyko pabaltiečių 
tremtinių buities pagerinimo klau
simu pasitarimas, kuriame dalyvavo 
prof. Foster. BALF pirmininkas 
kun. Končius, Lietuvos vice-konsu- 
las V. Stašinskas, estų šalpos atsto
vas Erich Harkna ir BALF įstaigos 
tarnautojai.

Prof. Foster pažadėjo savo talką 
tremtinių paramos darbe, ypač 
švietimo srityje. („Lietuvių Žinios", 
1947 m. kovo 28 d.)

savo veikalu. „Kardo aštrumas“. 
Avansuojamas į vyriausios gynybos 
tarybos generalinius sekretorius, kur 
išbūna iki 1936 m., ruošdamas „Vals
tybės organizacija karo metu“ įsta
tymo projektą. Tuoj pat paskelbia 
savo tretįjį veikalą „Vers l’armė de 
metier“ (Kelias į profesinę armiją). 
Sis veikalas jam suteikia štabisto 
intelektualo titulą >ir jį išgarsina. 
1937 m. pakeltas į pulkininkus. 1939 
m. — brigados vadas Lotaringijoj. 
Jo ketvirtasis veikalas „Prancūzija 
ir jos armija“ — veikalas,. rodąs 
plačią intelektualinę ir istorinę de 
Gaulle mąstymo galią. Karo pradžio
je jis Lenkijoj eina stebėtojo pa
reigas. 1940 m. jo šarvuočių divizija 
prie Laon pasirodo labai puikiai. 
Kovos lauke jis yra pakeliamas t 
generolus, kaip jauniausias prancūzų 
armijos generolas. 1940 m. birželio 
7 d. Paul Reynaud kabinete jam 
tenka karo ministerio portfelis.

Maršalo Petaino vyriausybės nuo
laidumą de Gaulle pavadino „Pani
kos revoliucija“, ir 1940 m. liepos 
15 d. apleido savo kraštą. IMI m. 
buvo sudarytas Nacionalinis Komite
tas, o 1942 m. Prancūzijos jėgos jau 
išeina į akciją už savo interesus.

Karui pasibaigus, de Gaulle reor
ganizuoja sunaikintos Prancūzijos 
gyvenimą. Dirbdamas nuo ryto iki 
pirmos valandos nakties, kovodamas 
ir derindamas partijų programas ir 
siekimus, jis laimi visų simpatijas ir 
savo valstybine išmintimi išeina lai
mėtoju. Net komunistų partijos še
fas Thorez savo rinkiminėje kal
boje pasakė: „Prancūzų tauta žino, 
kiek ji yra skolinga de Gaulle“.

Rezistencijos sąjūdžio pradžia yra 
siejama su de Gaulle asmenybe, nes 
jis buvo vienas žinomiausių pran
cūzų, paskelbęs recistenciją tuoj 
po to, kai tik buvo užfiksuotas Pe- „ 
taino vyriausybės nuolaidumas.

Apie de Gaulle besitelkdama Išau
go ir vad. rezistencijos partija 
MRP, kuri de Gaulle laiko savo 
globėju ir idėjiniu mecenatu.

Stovėjęs visą laiką nuošaliai, pas
kutiniu metu de Gaulle išeina J 
aktyvią politinę kovą. Jis įsteigė 
savo Prancūzų Tautos Susivienijimo 
partiją, kurios narių skaičius kas
kart vis auga ir verčia atkreipti į 
save dėmesį ne vienos Prancūzijos, 
bet ir viso pasaulio. B. P,

PASKOLA PRANCŪZIJAI
New York, V. T (Dena/Ins) —« 

Buv. JAV prekybos ministeris Hen
ry A Wallace paskutiniame savo 
laikraščio „New Republic" numeryje 
pareiškė, kad jis tikįs, jog Amerika 
planuojanti panašiai kaip Graikijai 
su Turkija ir Prancūzijai pasiūlyti 
„politinę paskolą“.

— Prancūzijos finansų ministeris 
Robert Schuman gegužės 7 d. pa
reiškė, kad Prancūzijos vyriausybė 
iš Pasaulinio Banko gausianti 250 
mil dol. paskolą.

Gen. Įeit. T. Bor-Komorowski

Nenugalimieji
* PIRMOSIOS VARŠUVOS SUKILIMO VALANDOS

Generolas leitenantas T. Bor- 
Komorowski, lenkų pogrindinės 
Krašto Armijos vadas, vadovavo 
net 63 dienas trukusiam garsia
jam Varšuvos sukilimui prieš vo
kiečius 1944 m. rugpiūčio 1 — 
spalio 3 d. Sukilime žuvo apie 
250.000 lenkų kareivių ir civilių. 
Čia patiekiame keletą ištraukų iš 
išleistos gen. j Įeit. T. Bor-Komo- 
rowskio knygos apie tą herojišką, 
bet nelaimingą sukilimą, kuri pa
vadinta „NENUGALIMIEJI“.

Sužinojom, kad raud. armija juda, 
stengdamosi iš šiaurės apsupti Var
šuvą. Tenai šiaurės rytuose kovojo 
antroji vokiečių armiją, kuriai tieki
mas ėjo per Varšuvą. Pragoj gi tesi
priešino beveik viena tik 73 vokiečių- 
divizija. Sustiprinti ten vokiečių jė
gas buvo atsiųsta HermanfT Goring 
divizija, bet didžioji tos divizijos da
lis dar turėjo pereiti per Varšuvą.

Aš tuojau susiradau vyriausybės 
atstovą, vicepremjerą jankowskį ir 
trumpai jam nusakiau situaciją.

Krašto Armijos akcija Varšuvoj 
šiuo momentų vokiečių gynimąsi pa
verstų visiška betvarke. Ji užkirstų 
kelią vokiečiams sustiprinti savo 73 
diviziją Pragoj ir perkirstų jų tie
kimo Įklijas visame Varšuvos fronte. 
Ji taip pat užtikrintų rusams lengvą 
Varduvos apsupimą iš rytų, šiaurės 
rytų ir šiaurės, kuris jau yra prasi
dėjęs.

Visi šie dalykai rodė, kad mes tu
rime tuojau pat pradėti veikti. So
vietų propaganda, be jokios abejo
nės, rodė, kad Maskva nori tuojau 
pat karinės akcijos Varšuvoj, nors 
mes ir negalėjom užmegsti ryšių su 
raud. armijos vadovybe ir nežinojom 
Mikolaičiko vizito Maskvoje rezul
tatų. ' , 

tų kišenės buvo prikimštos ran- nyko iš gatvių. Krašto armija ver
žėsi iš savo postų ir metėsi į ataką. 
Per 15 minučių visas miestas, turįs 
milijoną gyventojų, pasinėrė į kovą. 
Visas judėjimas — keliais, geležin
keliais ir pėščiųjų gatvėse'—sustojo, 
ir Varšuva, kaip svarbus vokiečių 
susisiekimo mazgas, nustojo egzista
vusi. Prasidėjo mūšis dėl Varšuvos, 

Tačiau Volos priemiestyje, kur 
Kamlerio fabrike buvo įrengta nau
ja mūsų štabo būstinė, kova neiš
vengiamai prasidėjo trimis ketvir
čiais valandos ankščiau. Sis prie
miestis — fabrikų, darbininkų na
melių ir smulkių krautuvių rajonas 
—e buvo svarbus punktas mūsų ope
racijose, kadangi jis dominavo va
karinį plentą ir geležinkelio linijas į 
ir iš Varšuvos.

Aš atvykau į Volą prieš 16 va
landą Nieko nepaprasto nekrito man 
į akis, einant į Kamlerio fabriką 
Vokiečių sunkvežimiai tarškėjo per 
akmeninį grindinį, moterys pirki
nėjo krautuvėse. Maži vokiečių bun- 
keriukai, kulkosvaidžių lizdai ir 
spygliuotų vielų užtvaros buvo visur 
matyti ir vokiečių patruliai, kaip ir 
visame mieste, nuolatos maišėsi.

Į Kamlerio fabriką mane įleido 
ginkluotas sargybinis. Prie vartų lei
tenantas Kamleris, fabriko savinin
kas, raportavo man, kad 33 vyrai 
jau esą viduje, kiti gi atvyksią vė
liau. Visi šie vyrai buvo fabriko 
darbininkai, šiandien pavirtę į karei
vius. Mūsų apsiginklavimas: 15 šau
tuvų, 40 granatų ir 6 filipinkos. Šios 
pastarosios buvo didelės sprogsta
mosios jėgos granatos, pagamintos 
slaptose mūsų dirbtuvėse.

Vos tik man užlipus į antrą aukštą 
kur ką tik buvo atvykęs ir mano 
štabas, pasigirdo šautuvų šūvių 
triukšmas, po kurio greitai sekė 
kulkosvaidžių kaukšėjimas iš netoli 
esančio vokiečių bunkeriuko.

Aš nubėgau laiptais žemyn. Kam
leris paaiškino, kad vokiečiai kaip 
tik vežę iš fabriko vokiškas unifor
mas. Krovinio paimti atvažiavęs vo
kiškas sunkvežimis susidūręs su mū

kinių granatų, taip pat kai kur nuo 
mano akies negalėjo pasislėpti šau
tuvas arba automatas. Nors aš žino
jau, kad tik slaptojo judėjimo asmuo 
gali pastebėti šiuos dalykus, bet vis 
dėlto negalėjau nugalėti tam tikro
susirūpinimo. Kas keletas žingsnių 
aš praeidavau pro vokiečių patru
lius, ir šarvuoti automobiliai be pa
liovos judėjo gatvėmis.

Krašto armijos kariai dar tebe
buvo normalūs praeiviai maišėsi ci
vilių minioj gatvėse ir į jiems pa
skirtus postus įeidavo pavieniui arba 
mažais būreliais. Namai buvo rū
pestingai pagal planą parinkti. Dau
gumas jų buvo kampiniai namai, 
strategiškai dominuoją svarbias gat
vių kryžkeles, geležinkelio stotis, vo
kiečių barakus, tiekimo centrus, viešą
sias įmones; žodžiu, visus tuos punk
tus, kuriuos reikėjo pirmuoju smū
giu užimti.

Procedūra buvo paprasta. Karei
vis turėjo paspausti aukšto skam
butį, po to. jo gyventojams įteikti 
rekvizicijos orderį, Krašto Armijos 
vadovybės pasirašytą Žmonės, nu
stebdavo, bet niekur niekas nė tru
pučio nesipriešino; priešingai, jie 
stengėsi kiek galėdami padėti, kai 
vyrai užimdavo pozicijas prie langų, 
pastogėse ar ant stogų. Kieme sto
vįs sargybinis niekam neleido išeiti, 
kad apie tuos pasirengimus nesuži
notų priešas

Kareiviai ant rankovių užsidėjo 
b/ltai-raudonus raiščius, tai buvo 
pirmasis atviras lenkų armijos len- 
Kų žemėj ženklas nuo okupacijos 
pradžios. Penkerius metus jie laukė 
šio momento. D^abar gi jiems teliko 
išlaukti keletą minučių. Penktą va
landą jie nustos būti požeminio re
zistencinio judėjimo nariai, jie vėl 
pasidarys reguliarios armijos, viešai 
kovojančios, kariai.

Lygiai 17 valandą tūkstančiai lan
gų staiga atsivėrė, lyg jie.būtu iš
mušti. Iš visų pusių pasipylė kulkos 
lį vokiečių postus, j jų žygiuojančius 
kariuomenės dalinius. Civiliai pra

Prileisdami, kad pirmas mūsų smū
gis išplėš iš vokiečių miesto kon
trolę, mes turėjom ginklų ir maisto, 
kad išlaikytumėm miestą nedaugiau 
kaip 4 ar 5 dienas, blogiausiu at
veju, 7 dienas. Be abejo, mūsų są
jungininkai atsiųs mums ginklų ir 
maisto lėktuvais, bet negalim žinoti 
kokius kiekius. Tiek, kiek mes galim 
numatyti, mūsų pasisekimas pri
klauso nuo to, kad mes nepradėtu- 
mėm per anksti. Raud. armija į 
Varšuvą turi įeiti vėliausiai per sa
vaitę nuo mūsų pirmojo smūgio.

Jankowskis išklausė mano prane
šimą! po to dar patiekė keletą klau
simų įvairiems štabo nariams. Susi
daręs tuo būdu situacijos vaizdą, jis 
pasisuko į mane ir tarė:

— Taigi, labai gerai; pradėkite!
Tuomet aš daviau įsakymą pulk. 

Monterai, Krašto Armijos Varšuvos 
komendantui:

— Ryt, lygiai 17 valandą, jūs pra
dedate puolimo operacijas Varšu
voje!

Penktą valandą po pietų aš parin
kau po ilgoko svarstymo. Mat, tą va
landą judėjimas mieste yra gyviau
sias: žmonės grįžta iš darbo. Taigi, 
ir mūsų daliniams, vykstantiems į 
paskirtas vietas, toje skubančioje 
minioje bus lengviausia nepastebė
tiems nuvykti. Be to, jei mes pra
dedam 17 valandą, tai dar iki su
temų turime kelias valandas laiko, 
per kurias galim užimti vokiečių po
zicijas.

Kitą dieną, eidamas į slaptą štabo 
posėdį, gatvėse aš mačiau tūkstan
čius jaunų vyrų ir moterų, skuban
čių į jiems paskirtas vietas. Dau
gelis jų avėjo kareiviškus batus, dė
vėjo apsiaustus ir nešėsi kuprines. 
Beveik kiekvienas jų nešėsi maišą, 
lagaminą arba didelį ryšulį. Apsiaus-

sų sargybiniu. Pamatęs ginkluotą 
lenką, prie šoferio sėdėjęs vokietis 
palydovas, tuojau šovęs į jį, bet ne
pakankamai greitai: lenkas sargybi
nis tuojau jį nutildęs.

Tuo būdu mes pasirodėm, kas 
esam. Dabar nieko kito nebeliko 
kaip tik užbarikaduoti fabriko var
tus ir gintis kiek galint, kol prasidės 
visuotinė kova.

To susišaudymo pažadinta, vokie
čių policija pradėjo mus atakuoti 
kulkosvaidžiais, šautuvais ir grana
tomis. Dviejose, prie fabriko prie- 
einančiosa, gatvėse stovį vokiečių 
bunkeriukai pylė į abi fabriko puses 
nuolatinę ugnį. Iš priešais, kitoje 
gatvės pusėje esančio namo, iš 15 
metrų atstumo, į mūsų langus pradė
jo pilti kulkosvaidis. Vienas mūsų vy. 
rų nutildė jį filipinką Vokiečiai netgi 
bandė pasiekti mus per stogus. Vi
sus tuos jų puolimus mes gana sun
kiai atrėmėm.

17 valandą Įeit Kamleris pranešė, 
kad gana didelis vokiečių policijos 
būrys artėjąs prie mūsų per buvu
sio žydų ghetto griuvėsius. Teturint 
tik tokį mažą vyrų ir ginklų kiekį, 
šis naujas puolimas mums būtų bu
vęs sunkiai atlaikomas. Tačiau tuo
jau pat mūsų ausis pasiekė šūvių 
garsai mieste. Visoje Varšuvoje pra
sidėjo kova; ir vokiečiai, gal būt, to 
didelio triukšmo mieste paveikti, 
austojo stengęsi paimti mūsų fabriką

Tačiau vis tiek 'jokios pagalboe 
mes dar iš niekur nematėm. Ke- 
dyvo batalionas, pats tvirčiausiu 
Krašto Armijos vienetas, buvo skir
ias užimti šį rajoną, bet abi gat
vės buvo taip smarkiai vękiečlų 
kulkosvaidžių apšaudomos, kad aš 
nemačiau jokio galimumo jam pa
siekti mus. Vis dėlto 19 valandą du 
Kedyvo bataliono kariai prisistatė 
man. Jie atvyko stogais. O po pu
sės valandos pradėjo akvvkti ir 
daugiau, kol susirinko didesnioji ba- x 
isiiono dalis Vok'ečiai dabar buvo 
defenzyvoj, nes mūsų daliniai buvo 
pradėję smarkų puolimą (B. d.)

▼ecM B. Ate.
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Lietuviški kareiviai Amerikoje
-KNIGELE DEL LIETUVISZKU KAREIVIU AMERIKOJE*

Galinus daiktas, kad pirmieji lie
tuviai ateiviai i Ameriką atkeliavo 
jau septynioliktojo amžiaus antro
joje pusėje. Tačiau didžioji lietuvių 
ateivybė i Ameriką teprasidėjo tik 
po 300 įimtų metų, t y. devyniolik
tojo amžiaus antrojoje pusėje

Kurie motyvai lietuvius skatino

Šią knygelą Uteidžiant, matyt, jaut Antroj dainelėj graudžiais žodžiais 
Amerikos lietuvių tarpe buvo lietu-1 apdainuojama, kaip anais laikais 
vilkų kareivių kuopų. Kun. Juozas rusai jaunus lietuvius vežė U savo 
Zėbrys (Lietuvos Kareivis) šia savo tėvynės j Rusiją.
knygele siekė sujungti Amerikos lie
tuviškus kareivius kilniajam savo 
pavergtos tautos išlaisvinimo tikslui. 
Knygelės autorius džiaugiasi:

Mūsų tikslas y kelti muzikinę 
pabaltiečių kultūrą

BLOMBERGO PABALTIECllJ MUZIKOS CENTRO VEIKLA IR 
UŽSIMOJIMAI

Blombergo pabaltiečių muzikos imti platesne prasme. Dalis gyven-

keliauti j laisvės ir laimės šalį — 
Ameriką? Tų motyvų būta Įvairių. 
Tarp jų vienas iš svarbiausių — ne- 
pakėntimas žiaurios ir slogios rusų 
priespaudos. Tie iš lietuvių, daugiau
sia jaunimo, kuriems buvo nepaken
čiama žiauri ir slogi rusų priespauda, 
keliavo į Ameriką.

- Tuo būdu Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse gyveną lietuviai buvo 
jautrūs savo tautos laisvės reikalui. 
Jie nesigailėjo nei darbo nei lėšų, 
kurios buvo skiriamos savo tautos 
laisvei atgauti Kiekvienas didesnis 
rusų smurtas prieš pavergtą lietuvių 
tautą Amerikos lietuvių visuomenėje 
rasdavo jautru atgarsi ir smarkią 
reakciją.

Vienas iš baisiųjų rusų žiaurumų 
buvo 1893 m. rudenį Įvykusios Kražių 
skerdynės, kuyiose beginkliai žmonės 
sužvėrėjusių rusų kazokų buvo kan
kinami ir žudomi, o moterys prie
vartaujamos. Amerikos lietuviai į 
tuos žiaurumus labai smarkiai rea
gavo. Spaudoje buvo daug straipsnių, 
šaukiančių į pasaulio Sąžinę ir Tei
singumą. Buvo net ir atskirų kny
gelių tuo reikalu išspausdinta.

Kražių skerdynių įspūdžių pa
veiktas kun. Juozas Zėbrys (1860— 
1915 m.) 1894 m. išleido „Knigele del 
Lietuviszku kareiviu Amerikoje Pa- 
rasze Lietuvos Kareivis, Plymouth, 
Pa. Kasztu ir Spaustuvėje, Juozo 
Paukszczio, 1894 m.“ 32 psl. Tos 
knygelės tikslas, 'kaip matyti iš jos 
Įžangos, ruošti kovotojus Lietuvos 
laisvei atgauti. Knygelės Įžangoje 
rašoma:

„Lietuviszka kariumene, dabar 
tverintisi Amerikoje, tur priduoti 
viltį prisikėlimui Lietuvos. Lavini
mas arba muštras Amerikos ka
reivių, turės būti pamatu eilinio 
mokinimo kareivių Lietuvos atgi
jusios, žinoma vis einant pirmyn 
ir gerinant sziadieniszkus Įstaty
mus. Lietuviams ne ant juoko 
reikia risztisi kareiviszkosna drau- 
gystėsna ir persiimti visiems ka- 
reiviszka dvasia.“

Toiiau knygelės Įžangoje nurodo
ma, kokia turi būti tų lietuviškų ka
reivių dvasia ir kurie jų tikslai:

„Dvasia kareiviszka reikalin
gesnė, neg kareiviszki parėdniai, 
bet ir tų neturime peikti. Dvasia 
kareiviszka apsireiszkia stipry
bėje krikszcioniszkų darbų, ku
riuos turime pildyti, pergalėdami 
visokias prieszingas pagundas, 
t y. pergalėdami savo puikybę, 
piktus palinkimus, vieszpatauda- 
mi ant pageidimų kūno ir pakel
dami visokias sunkybės szio var
gingo gyvenimo, nelaimėje ne-

.,Labai gražu, kad matai būrius 
lietuviszku kareivių, vaikszcio- 
janczius žibančiais rūbais pasi- 
rėdžiusius., bet taipos-gi būtų 
gražu, jei stiprus ant dvasios tuos 
paežius kareiviszkus žygius iszda- 
rytų ir prastai apsirengę lietuviai, 
tiktai su kareiviszkoms kepurėms 
ir sidabriniais diržais susijuosę. 
Be abejonės kylanti kareiviszka 
dvasia tarp Amerikos lietuvių 
įstengs sutverti visokio parėdnio 
daugybe kareiviszkų pulkų.“

Knygelės dėl lietuviškų kareivių 
Amerikoje tikslą autorius šiaip nu
sako;

„Ne vien kareiviams, bet ir vi- 
. soras lietuviszkoms draugystėms, 

labjausia dėl pasimokinimo pri- 
deranezio vaikszciojimo, misly- 
jame szita knigelė bus naudinga. 
Kas link kareivių szitoji knigelė 
turi būti kiszeniuje kiekvieno ka
reivio, jau iszpat pradžios supran
tame, kad visiszkai tėra menkutė 
ir nepilna, bet jei reikalas rasis, 
bus dapildyta ir pataisyta.“

Po įžangos seka „Mokinimas Lie- 
tuviszkos Kariumenės“. Tame moki
nime duodamos pagrindinės tankinės 
rikiuotės taisyklės. Mums dar ir 
šiandien Įdomus to mokymo „§ III, 
Vardai kariumeniszkų skyrių ir jų 
virszinikų." Jame rašoma:

„Skyriai po 10 asabų vadinasi 
deszimtimis, po 100 szimtais; jų 
virszinikai yra deszimtinikais ir 
szimtininkais; ketvertas deszimczlų 
daro ratą; ketvertas ratųbatalijo- 
ną, ketvertas batalijonų pulką; 
ketvertas pulki^diviziją; ketvertas 
divizijų korpusą arba stuką. Stu- 
kai yra pirmas, antras, treczias ir 
1.1. Virszinikai lyg ratos, tai yra 
mažiaus 40 kareivių turinti, vadi
nasi kovais: kovas, didesnis po 
kuriuom arti 20 kareivių, už dvi- 
deszimties kovas didziausis; tu
rintis keletą kovų po savim yra 
aficieris mažiausias ir didžiausias, 
tai yra majoras; ant tų virszinin- 
kas vadinasi pulkauniku, ant pul- 
kaunikų yra jėnerolas arba vadas 
kariumenės, vadas divizijos (sky
riaus), vadas karijmenes pirmo, 
antro ir 11, stuko, korpuso.“

Šių mokinimų pabaigoje pareiškia
ma ši svajonė:

„Kad galėtų būti visi tie karei
viai suvienyti visoje Amerikoje 
isz to rastųsi ir stiprybė ir tikras 
gražumas. Galima mokinti dide
lius pulkus lietuviszkos kariume
nės, bet ant to reikia platesnės 
vietos ir Amerikos gyvenime re
tai kada tas tegali atsitikti, todėl 
to ir nepaduodu szitoje knigelėje“.

Kai man vežė per lauką, 
Per szĮ lygų laukelį. 
Akmenėliai balavo, 
Man szirdelė dejavo.

Kai man vežė per girę. 
Per szią žalę girelę, 
Gegutėlė kukavo, 
Man vargeli rokavo.

Trečioj dainoj (Szitai jau diena 
baisinga atėjo) Kurpiais vaizdais 
skelbiamas kruvinas kerštas rusams 
Lietuvos pavergėjams ir raginama 
juos vyt ten, „kur pipirai auga“: 
Neseniai pas mus rėplom atrėpliojo, 
Pametę meszkas,ką Maskvoj vadžiojo.

Muszt juos kaip meszką, tegul 
kraujas teszka, 

Oi vaisių, vaisių naikikim tą baisų.
Nors ir anais laikais mūsų rusų 

pavergtos tautos gyvenimas buvo la
bai sunkus, tačiau žmonėse teberu
seno geresnių bei šviesesnių dienų 
vilties kibirkštėlė Toji šviesesnių 
dienų viltis buvo stipriai išreiškiama 
ir dainose. Štai vienoje dainoje sa
koma: .
Žemė tėvų mano Lietuva brangioji. 
Nors tu kaipo gentė sviete negiliuoji, 
Nors tu tarp smagiųjų aszarOse viena, 
Tikiu, jog dėl tavęs virs szviesesnė 

diena.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 

19 amžiaus pabaigoje pradėjo kurtis 
lietuviškos karinės organizacijos, 
kurios savo nariuose ugdė ne milita
ristinę, bet patriotinę dvasią, savos 
tėvynės meilę ir pastangas savo pa
vergtai tautai atgauti laisvę. Tų orga
nizacijų buvo nemažai įvairiais, dau
giausia patriotiniais, vardais: Zirg- 
vaikių Draugystė, Kareiviai Husarai, 
Gvardija Karaliaus Vladislvo Jogė- 
los, Vytauto Kareivių Draugystė, 
Švento Jurgio Kareiviška Draugystė, 
Gvardija Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto (Pirma Divizija Rai
telių) kitos.

Šios organizacijos kovoje dėl mūsų 
tautos laisvės ir m p.Įklausomos 
valstybės atstatymo yra turėjusios 
nemažos reikšmės. Jos Amerikos lie
tuvių visuomenėje stiprino patrio
tizmą, iš tų organizacijų narių buvo 
ir mūsų nepriklausomybės kovų 
savanorių. Jos ugdė sparnus mūsų 
tautos didvyriams Dariui-Girėnui, 
kurie savo drąsiu žygiu per Atlanto 
vandenyną išgarsino Lietuvos var
dą, paskatino lietuvius naujiems žy
giams ir pasiryžimams.

Šiandien Amerikos lietuvių visuo
menėje Dariaus-Girėno dvasia gyva. 
Ją budriai saugo ir stiprina Dariaus- 
Girėno postai, kurie juk yra kilę iš 
Amerikos lietuvių kariškųjų orga
nizacijų gražiųjų tradicijų.

A. Merkelis

centro jungtinis choras Didįjį Penkta
dienį išpildė nesenstamą ir gražiau
sią pasaulini muzikos kūrini — Mo- 
zarto „Requiem“. Po įspūdingo ir 
didelio pasisekimo, užsukau pas di
rigentą A. Vaičiulėną pasiteirauti 
apie Blombergo pabaltiečių muzikos 
centro darbus ir planus. ■ l

— Kaip žinote, — pradėjo muzikas 
A. Vaičiulėnas, — Blombergo pabal
tiečių stovykla nuo pat savo įsikū
rimo dienų atkreipė visų dėmesį 
anglų zonoje ir atliko gražių darbų. 
Kultūriniu veiklumu ir savo repre
zentaciniais pasirodymais pažengė 
taip toli, kad buvo paskelbta repre
zentacine stovykla ir pabaltiečių mu
zikos centru anglų zonoje.

— Negalima būtų pasakyti, — tęsė 
toliau jaunas dirigentas, — kad čia, 
Blomberge, tikrai būtų susijungusios 
visos meninės pajėgos, pilna to žodžio

Muzikas A. Vaičiulėnas

prasme Tai aš ypač taikau lietu
viams. Mūsiškių čia per maža, kaip 
buvo numatyta ir planuota pradžioje. 
Kas dėl to kaltas, sunku pasakyti 
tiesiai ir atvirai. Bet aišku, kad ir 
čia mūsų šaltumas ir abejingumas 
mums atnešė tik nenaudą. Kaimy
niniai Detmoldo menininkai lietuviai, 
kurie buvo apgyvendinti August- 
dorfo barakuose, tikrai turėjo rasti 
čia sau pastogę ir tinkamas sąlygas 
darbui. Deją, ir jų ir blombergiškių 
šaltumas šiam reikalui reikiamu mo
mentu atnešė persvarą kitiems.

— Iš kur kilo ši pabaltiečių muzi
kos centro idėja?

— Negalėčiau tiksliai pasakyti, kas 
pirmasis ją iškėlė. UNRRA-os vado
vybei pritariant ir karinei valdžiai 
leidus, buvo nutarta ją įgyvendinti. 
Latviai, kurių menininkų buvo čia 
žymiai daugiau, pradžioje turėjo viltį 
padaryti vien tik latvių menininkų 
centrą. Bet tai jiems nepasisekė, ir 
Sis reikalas buvo nutartas {gyven

tojų iš Blombergo buvo iškelta, o 
jų vieton atvyko mininkai. Kai, 
mūsiškiai svyravo .. abejojo, latviai 
vykdė ir greitai kėlėsi čia. Sis rei
kalas vėliau kiek sustojo, ir dalis 
mūsų menininkų liko neatsikėlę. Bet 
kas buvo — praėjo. Svarbu dirbti. 
Kaip žinote, iš put pradžių mūsų tau
tiniams chorams pasirodžius tinka
moje aukštumoje, buvo pasistatytas 
platesnis tikslas — kelti ir parodyti 
bendrą pabaltiečių kultūrą ir mu
zikinį pajėgumą.

Kas antrą ketvirtadienį vyksta 
koncertai, gausiai lankomi svečių iš 
UNRRA-os ir karinės vadovybės. Šie 
koncertai vadinami „pabaltiečių mu
zikos centro“ koncertais — nesvarbu, 
kas juos ruošia ir kas jiems vado
vauja — lietuviai, latviai ar estai. 
Programa paprastai sudaroma iš visų 
trijų tautinių grupių.

Gerai žinote, kad tautinis choras — 
tai priemonė tautinei kultūrai ir savo 
tautiniam menui rodyti ir kelti. O 
mūsų trijų tautinių grupių jungtinis 
choras turi kiek platesnį ir pilnesnį 
uždavinį — pasaulinės muzikos kū
rinių išpildymą. Turime daug gerų 
dainininkų ir jaučiamės pajėgūs im
tis ir komplikuotesnio darbo. Šio 
jungtinio choro tikslas pastatyti' dvi 
operas: „Madame Butterfly" ir „Tos- 
ca“, kurios jau repetuojamos. Iš kitos 
pusės choro uždavinys — statyti 
oratorijas: Pirmiausiai pasirodėme 
gavėnios metu su „Reųuiem“, vienu 
iš geriausių veikalų, kurio išpildy
mas nėra paprastas. Pasisekimą tu- 
įėjome didelį. Veikale, be choro, da
lyvavo solistai lietuviai: Kalvaitytė, 
Nauragis, latviai: Pulcina Karpa ir 
estų Poll Prie vargonų buvo latvių 
kompozitorius Senfelds. Numatome 
veikalą kartoti vokiečiams ir su juo 
pasirodytu Detmolde, Bielefelde, Her- 
forte, Lemgo ir kt. aplinkiniuos* 
miestuose.

Reikia pasajcyti, kad tarp visų tau
tinių grupių bendradarbiavimas šia
me darbe nuoširdus ir gyvas. Tikslas 
mūsų bendras, bendros ir pastangos.

— Muzikos centrui, — pridėjo 
baigdamas p, Vaičiulėnas, — vado
vauja muzikų komisija — iš kiek
vienos tautos po vieną. Ją sudaro 
mūsų prof. Jakubėnąs, latvis prol 
Ozolinš ir estų muzikas Kalėm.

— Kaip greit jūsų choras galės pa
sirodyti su opeiom. kurias paminė
jote?

— Negaliu šito tiksliai pasakyti, 
nes su operom dirba latvių dirigen
tas J. Norviiis. Man pavestos ora
torijos, iš kurių su viena jau pasiro
dėme, Aš manau, kad netrukus ir 
mano kolega parodys savo darbo 
vaisius, jei kas netikėto nesutrukdys 
darbo. Žinote, kaip greit viskas kei
čiasi šiais laikais.. . .

Vyt. Tamulaitis

nusimindami, isz laimės iszmin- 
tingai vartodami. Jei kas nori 
būti kareiviu, tai reikia būti tikru 
kareiviu, visa szirdzia ir galva; 
kareiviams nepritinka būtliszmer- 
gėjusiems vyrams, kur viską no
rėtų lengvo ir gero, reikia ne
bijoti pakelti nejokio vargo, o jei 
reikalautų Dievas ir tėvynė Lie
tuva, nebijoti pralieti kraujo. Ka
reiviui neiszpuola būti kaip mo- 
teriszkei su vaikais, bet privalo 
būti valnam nuo viso, tai yra ne
būti susipainiojusiam griekų ry- 
sziais ir neprisiriszt prie žemiszkų 
gėrybių, taip, kad nebūtų gaila 
reikalui atėjus jų atstoti, o jei ir 
gailėti;, kareiviszka dvasia tur 
imti virszų ant visko.“

Knygelės įžangoje rašoma, kad 
„einant ant mokinimosi ir grįžtant 
išpuola kareiviams giedoti kareiviš
kas dainas.“ Tad toje knygelėje ir 
spausdinama septynios dainos. Jos 
yra labai būdingos ir parodo kokioje 
dvasioje norėta ugdyti Amerikos lie
tuvių kareivius. Vienose iš jų ugdo
ma kariškumas bei kovingumas, ki
tose neapykanta Lietuvą pavergu
siems rusams. Štai pirmoje dainoje:

Gana broliai mums miegoti
Ant kapo motinos, 

raginama mušti mūsų tautos paver
gėjus maskolius:

Marsz, marsz kas tik gyvas 
Smertį aniems neszti, 
Bus maskoliui didis dyvas, 
Kaip imsime peszti.

Pabučiavimas
Vyt. Tamulaitis

Ekrano margumynai
Kristina Sūderbaum, pažįstama iš 

spalvotųjų filmų „Auksinis mies
tas“ ir „Immensee", kurias režisavo 
jos vyras Veit Harlan, šiuo metu 
tariasi su viena vokiečių filmų 
bendrove dėl vyriausio vaidmens 
naujoje fllmoje. Tai bus pirmas at
sitikimas, kada Kristina Sbderbaum 
vaidins ne jos vyro statomoje fil
mo je.

„Žudikas yra tarp mūsų“, pirmoji 
vokiečių pokarinė filmą, po gražaus 
pasisekimo Danijoje pradėta de
monstruoti ir Šveicarijoje.

Charlie Chaplin naujausioje savo 
filmoje, prie kurios jis dirbo septy
nerius metus, „Monsieur Verdoux“, 
savo 'tradicinę skrybėlę ir kelnes 
pakeitė į elegantišką prancūzų pirk
lio kostiumą. Si paties Charlie 
Chaplin parašytoji filmą yra pir
moj. po 1940 m. išleisto „Didžiojo 
diktatoriaus". Charlie Chaplin nau
jojoje filmoje vaidina masinį žu
diką, siekiantį piniginėmis vedy
bomis ir žmogžudystėmis pakelti 
gavo gyvenimo lygį.

> Zarah Leander, apie kurią plačiai 
buvo kalbėta, kad Hitlerio už šni
pinėjimą sąjungininkam* buvo su

šaudyta, po ilgesnės pertraukos vėl 
grįžta į filmą. Šią vasarą ji vaidina 
dviejose Vienos I. A. Huebler — 
Kahla filmose, kurios bus išleistos 
vokiečių, prancūzų ir anglų kal
bomis.

„Tarp vakar ir šiandien“ — taip 
vadinasi pirmoji amerikiečių zonoje 
vokiečių „Neue Deutsche Filmgesell- 
schaft" filmą, kurią režisierius Dr. 
Haral Braun pradėjo sukti „Bava
ria“ atelje. Vyriausiąjį vaidmenį 
turi Victor de Kowa (tai yra 50-ji 
jo filmą. Red.), šalia kurio maty
sime gerai pažįstamas vokiečių fil
mų žvaigždes: Winnie Markus, Sy- 
bille Schmitz, Willi Birgel, Otto 
Wernicke ir kt. Filmos pastatymas 
kainuos apie 700.000 RM.

DEFA - Berlin pradeda sukti nau
ją filmą, vardu „Šaltoji širdis“, kuri 
statoma pagal Wilhelm Hauff to pa
ties vardo novelę.

Lida Baarova, žinomoji čekų fil
mų žvaigždė, prieš kurį laiką pa
leista iš kalėjimo vis dar laikoma 
ypatingoje policijos priežiūroje. Ji 
kaltinama dirbus su Gestapo ir kol 
kas dalyvavimas filmose jai yra 
uždraustas. (š)

(Tęsinys)
įmetė laišką ir ramiai žingsniavo 

gatve, jausdamasis visiškai tvirtas 
ir teisus. Praeidamas pro šalį, stai
ga sustojo ties jos namų durimis.

„įeiti“, širdis priminė, kažkuo švel
niu ir pavasarišku užliedama krū
tinę. Stovėjo dar valandėlę, dels
damas įeiti vidun. Bet greitai ati
darė duris ir pabeldė į jos kamba
rėlį.

— O, ponas Vacys! Kaip seniai 
matytas. Malonu, kad neužmiršti 
bent retkarčiais atlankyti savo vie
nišą kaimynę.

— Sveika, Aldona, — ištarė, tvir
tai spausdamas ranką. — Kur čia 
užmirši. O gal ir per dažnai atsi
menu, ką tu žinai? —/pažiūrėjo jai 
tiesiai į akis.

— Netikiu, netikiu ... — šypso
josi savo gražiom, kosmetikos nesu- 
gadintom lūpom. — Prašau sėstis. 
Taip retai kada užsuki, Vacy. Tikrai 
galiu pagalvoti, kad mane už
miršti . . .

,— Zinai, nenoriu be reikalo dažnai 
lankytis. Galiu net per dažnai pas
kui priprasti, — nusijuokė gėrėda
masis jos tamsiomis plaukų garba
nomis, užkritusiomis ant smulkių, 
trapių pečių. — Be to, daug dirbu...

— Žinau, — atsakė ji. — O kaip 
su projektu?

— Šiąnakt jau pabaigiau ... — 
pasakė žiūrėdamas į akis, kokį įspū
dį jai tas sudarys.

— Pabaigei? —nustebo, ir jos aky
se sužibo nuoširdaus džiaugsmo ug
nelė, tokia miela ir skaidri, kad jo 
veidai ėmė kaisti iš džiaugsmo, vis 
labiau užsiliepsnodami raudonumu. 
Jis sumišo ir, norėdamas tą paslėpti 
atsistojo, ieškodamas palto kišenėse 
cigaretės.

— Taip, pabaigiau, — kalbėjo 
stengdamasis būti visiškai abejingas 
ir šaltas. — Daug turėjau vargo. Ne
maža buvo ir kantrybės bandymo. 
Bet vis tik ištesėjau ... Tu sveikini, 
Aldona, ar ne? — juokėsi, lyg tai 
būtų dabar jau paprastas, per daug 
jos dėmesio nevertas dalykas.

— Sveikinu, sveikinu, — ištiesė 
jam nuoširdžiai ranką. — Tikrai 
vertas ne tik pasveikinti, bet ir dar 
kai ko . . .

— O ko dar, Aldona? — paklausė, 
žiūrėdamas į jos žydinčias lūpas.

— Nežinau ... — atsakė ji sumi
šusi. »

— Ar verta būtų ir čia . . . — 
juokdamasis rodė pirštu į savo lū
pas ir jautė, kad ima virpėti jo bal
sas.

— Tikrai verta to ir čia, — ištarė 
ji šypsodama.

Nudžiugusi širdis stipriai pašoko 
krūtinėje. Tvirtai jis žengė žingsnį 
arčiau jos, bei netikėdamas tuo, tie
sė nedrąsiai rankas apkabinti jos 
kaklą. Ji lengvai pašoko atbula ir, 
pakreipusi galvą, viliojančiu, tirian
čiu žvilgsniu iš tolo žiūrėjo į jį, su
mišusį ir nuraudusį. Tikrai, jis da
bar nežinojo, ar žengti dar arčiau 
jos, ar pasilikti vietoje. Jis žiūrėjo 
į jos veidą, primerktas akjs, baltą, 
šviesią kaktą, ir dabar, šiuo mo
mentu, jam atrodė ji tokia graži ir 
viliojanti, lyg pati jaunystė būtų da
bar žvelgusi į jį iš praeities žydinčio 
pavasario.

Jis priėjo prie jos, bet ji vėl leng
vu žingsniu atsitraukė.

— Negalima, negalima ... — nu
sišypsojo ir pagrąsė pirštu.

— Kodėl neištesėjai to, ką žadė
jai? — jo balse suskarhbėjo pastebi
mas liūdesys ir švelnus išmetinėji
mas.

— Ištesėsiu, — staiga pasakė ji. — 
Tik ne dabar . . .

— Nemėgstu skolų. Paskui ir pro
centai auga. Neišsimokėsi, Aldona,
— stengėsi laisvai juoktis.

Ji priėjo prie jo ir. grūmodama vėl 
pirštu, pasakė:

— Ar jau tokius didelius procen
tus reikalausi? Skolinga nedaug, tai 
procentai ir po metų bus labai maži.

— Aš reikalausiu ne už metus, o 
už valandas . . .

— Vai! — sušuko. — Koks tu 
šykštus bankininkas.

— Bet ir skola nepaprasta . . .
— Tik į žanduką! — pasakė ji.
— Ne, ne ... -^ užprotestavo jis.

— Aiškiai rodžiau pirštu į čia, — ir 
jis pakėlė ranką prie lūpų. — Sakei 
pati, kad vertas čia. Dabar neišsi
sukinėk! — iy vėl ištiesė rankas ap
kabinti ją.

— Ne, — griežtai ištarė ji. — Tik 
į žanduką. Nuleisk rankas ir užsi
merk.

Bet jam taip sunku buvo tas pa
daryti. Ir kai ji kažko pakreipė gal
vą į langą, jis staiga tyčiomis už
simerkė galvodamas, kad ji tikrai to 
nepastebės, bet tuo pačiu momentu 
ant savo lūpų pajuto lengvą, trumpą 
jos pabučiavimą. Saldus laimės 
jausmas perbėgo širdin, ir stipriai 
dabar jis būtų prispaudęs ją prie 
savo krūtinės; bet nespėjo. Kaip 
staiga ji buvo jį pabučiavusi, taip 
vikriai atšoko dabar atgal, nepagau
nama jo rankų.

— Aldona, — ištarė eidamas prie 
jos, — kokia tu miela . . .

Ji stovėjo prie lango, nugara į jį. 
Kai jis palietė ranka jos petį, ji 
staiga išsigandusi atsisuko. Jis ap
kabino jos kaklą, prispaudė jos gai
vą prie savo veido, ieškodamas jos 
lūpų. Ji spurdėjo jo glėbyje, steng
damosi išsivaduoti.

— Vacy! Ne, ne ... Aš daugiau 
tau nieko neskolinga . . . Juk atidą* 
viau skolą, — bandė juokauti, norė
dama ištrukti.

— O procentai ... — ištarė jis,
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Leiskime tiktai vertingus 
kūrinius

į MUSU RAŠYTOJUS IR LEIDĖJUS
Tremties pergyvenimai yra sukrė

tę ne tiktai mūsų politinę, ekono
minę bei kitas visuomenines ar kul
tūrines sritis, bet tie ištrėmimo pa
tyrimai žymiai yra palietę ir mūsų 
grožinės literatūros kūrybą.

Nepriklausomojo Lietuvos laiko
tarpio grožinė literatūra tiek turi
niu, tiek ir formaliniu atžvilgiu 
buvo pasiekusi tikrai pasigėrėtinos 
aukštumos. Kai kurie autoriai, ypač 
lyrikai, drąsiai galėjo stoti į Euro
pos žymiųjų rašytojų eiles. Žinoma, 
čia padėjo ir tai, kad į Nepriklauso
mojo laikotarpio grožinę literatūrą 
buvo susitelkusios net trys rašytojų 
kartos: senieji, vyresnieji ir jaunie
ji. Kiekviena šitoji karta davė 
stambių vardų ir kurinių.

Prabėgom kalbant apie mūsų gro
žinės literatūros laikotarpius, rei
kia pažymėti, kad nevienodai tų 
laikotarpių autoriai žiūrėjo į savo 
kūrybą. Pav. spaudos draudimo lai- 
sotarpis turėjo daugiau utilitarinių 
siekimų: literatūrinėmis priemonė
mis prikelti visus sluoksnius tauti
niam atbudimui. Atgavus spaudą, o 
ypač įžengus į nepriklausomybės 
perijodą, prasidėjo jau tikras ir pla
tus — horizontališkai ir vertikališ- 
kai — teisingas lietuvių tautos kul
tūrinis gyvenimas. Turėjome visą 
eilę įžymiųjų bibliotekų ne tik cent
ruose, bet ir apskričių miestuose. 
Jas puošdavo ir kasmet papildy
davo mūsų grožinių kūrinių pavyz-

Kultūrinės naujienos
— „Royal Academy“ į netrukus 

įvykstančią dailės parodą priėmė 
du Churchillio pieštus paveikslus, 
kurie komisijai buvo pasiūlyti „Mr. 
Winter" slapivardžiu. Abu paveikslai 
piešti aliejumi. Viename iš jų vaiz
duojama žiema, o kitame Loup upė.

— Heidelberge įvyko „Dabartinės 
dramos savaitė“, kur Heidelbergo ir 
aplinkinių teatrų trupės suvaidino 
Anouilh („Keleivis be ryšulio“ ir 
„Antigone“), Claudel („Laidas“), 
Giraudoux („Neįvykęs Trojos ka
ras“), Georg Kaiser („Kareivis Ta
naka“), Lavery („Pirmasis legionas“), 
Schwab („Rytas“) in Thornton Wil
der („Mažasis miestas“) veikalus. 
Stipriausią įspūdį paliko Anouilh 
(„Antigona“), Giraudoux, Thornton 
Wilder ir Georg Kaiser dramos/

. Zueriche buvo pirmą kartą iš
pildyta kompozitoriaus Fr. T. Froeh
lich „Pirmoji psalmė“, kurią auto
rius buvo parašęs prieš 111 metų.

— UNESCO Paryžiuje buvo su
rengusi tarptautinius auklėtojų kur
sus, kuriuose dalyvavo 30 tautų at
stovai.

— Birželio mėnesį Cannes įvyks 
tarptautinis filmų festivalis.

— Muenchene atidaroma kelių 
tūkstančių tomų prancūziška biblio
teka.

ižiai, jau nebekalbant apie mokslo 
ir kt. knygas.

Paprastai sakoma. Kad grožinė 
literatūra gali bręsti ir bujoti tiktai 
pilnutinėj tautinėj ar politinėj lais
vėj Šiandien tokios laisvės mes 
neturima ir nežinia dar kada mes 
ją pasieksime. Be to, šių dienų 
lietuvis rašytojas gyvena gana skir
tingose sąlygose, negu, sakysim, Do
nelaitis, Kudirka Maironis, Vaiž
gantas, Biliūnas ir kt„ kurie, nors 
ir spaudžiami carinio režimo, vis 
dėlto galėjo turėti tiesioginį ryšį su 
tauta. Tremties rašytojas šiandien 
yra netik mintytojas, kitų kurstyto
jas, jis, be to dar yra ir kovotojas 
už didžiąją tiesą, kurio plunksna 
turi būti aštresnė ir taiklesnė, negu 
kardas.

Tremties laikotarpis taip pat su
telkė vaizdų mūsų rašytojų būrį, 
kurin rikiuojasi tiek vyresnieji, tiek 
ir patys jaunieji. Per šį trumpą lai
kotarpį jau spėjo pasirodyti kelios 
dešimtys grožinių knygų. Tačiau, 
pasiklausius kritikos ir kitų balsų, 
mes prieiname išvadą, kad tos kny
gos, nežiūrint keletą neabejotinų 
talentų, tiek turinio, lygiai ir formos 
atžvilgiais, nėra viliojančio tobu
lumo. Susidaro įspūdis, kad šian
dien leidžiama viskas, kas tik para
šoma. visai nepaisant to. kad lei
dinys dar nėra pribrendęs, nepakan
kamai paruoštas ir per daug anks
tybas viešumai. Atsitinka net ir 
taip, kad pradedantieji rašytojai 
judriau paveikia spaustuves bei po
pieriaus sandėlius ir impulsyviai 
veržiasi su savo pirmaisiais bandy
mais, kai tuo tarpu vyresniųjų auto
rių vertingi kūriniai turi dar ilgą 
laiką gulėti rankraščiuose.

švietimo Valdybos Knygų Leidimo 
Komisija, visa tai žinodama, kole
giškai apeliuoja į rašytojus, ypač 
pradedančiuosius, o taip pat ir į 
leidėjus, kad jie, eidami viešumon 
su nauju leidiniu, būtų ne tik rū
pestingi. bet ir atsakingi. Konkre
čiai tariant, šiandien, turėdami to
kius nelengvus spaudos varžtus, 
leiskime tiktai vertingus 
kūrinius. Kas dar daugiau sle
piasi po šituo mūsų pageidavimu, 
savaime turėtų numanyti tas, kuris 
imasi plunksnos, o lygiai ir tie, ku
rie tuos plunksnos darbus leidžia 
viešumon. Pabaigai mes norėtume 
priminti praktišką Vydūno patarimą 
sau pačiam, o taip pat ir kitiems: 
„Lengviausia galiu pasakyti, kaip aš 
atskirus rašinėlius rašiau ir ilgesnį 
laiką nešioju juos su savimi. Paga
liau rašau, bet beveik visuomet ke
lius kartus, parašęs veikalą, jį vėl 
taisau. Atidedu, vėl taisau ir visą 
naujai rašau. Nustumiu dažniausią 
spausdinimą, kol neverčia kas darbą 
paigti.“

Švietimo V-bos Knygų Leidimo 
Komisija

stipriai pabučiuodamas jos lūpas 
vieną, antrą, trečią kartą . . .

Ji laisvą ranką staiga pakėlė prie 
kaktos ir atstūmė ji nuo savęs.

— Per dideli procentai . . . Ar ga
lima taip! — nusisuko nuo jo, lyg 
labai supykusi.

Jis atsirėmė į sieną, žiūrėdamas 
i ją. Tylėjo netardamas 'nė žodžio, 
laukdamas, kol aprims širdis.

Užsidegė cigaretę ir godžiai rijo 
dūmus. Ne. Gyvenimas jos buvo nė 
kiek nepakeitęs. Tokia pati liekna, 
vaikiškai judri, papurusia galvele, 
kaip ir prieš keletą prabėgusių metų, 
kada Įbėgdavo i universiteto biblio
teką, taip ir dabar stovėjo prieš jį, 
nė kiek nepasikeitusi, nepasiduo
danti tai gyvenimo srovei, nešančiai 
visus savo drumzlina vaga.

— Kodėl, tyli, Aldona? — prašne
ko jis.

— Pykstu už tuos procentus . . . 
— atsakė švelniai. — Tu toks šykš
tus bankininkas, — ir staiga ėmė 
garsiai juoktis.

— Nepyk, — ištarė, paimdamas 
jos ranką. — Daugiau toks ne
būsiu . . .

— Tai žiūrėk ... — ji šelmiškai 
nusišypsojo, netikėdama jo pažadu.

Kalba nukrypo apie jos darbą, 
kurj taip Pat rūpestingai dirbo. Ji 
jam rodė surinktą istorijos vadovė
liui medžiagą, skaitė įdomesnes iš
traukas, klausinėjo jo nuomonės 
vienu ar kitu klausimu. Laikas taip 
greit bėgo, kad jis, žvilgterėjęs j 
laikrodį, net išsigando.

— Eisiu, Aldona. Negaliu taip il
gai . . .

■ — Užeik dažniau. Taip retai te- 
pasirodai. Man kartais labai nuo
bodu ...

— Užeičiau dažniau, tikrai už
eičiau, bet, pasakysiu atvirai, bi
jau ...

— Na, o kas? Drąsos trūksta? Ši
tas netinka vyrui . . .

— Gal aš turiu ir perdaug jos, 
bet ... — nutilo jis staiga.

— Na? — pažiūrėjo ji tiesiai į 
akis.

— O kas bus, Aldona, jei aš tave 
imsiu ir įsimylėsiu? Sakyk!

— Tai netiesa ... — ir žibančias 
akis nukreipė nuo jo veido.

— Bet tai gali būti tiesa, — atsakė 
jis rimtai. — Aš šito bijau.

Ji sumišo ir nieko neatsakė.
— Kam spręsti ir galvoti apie tai, 

ko visai nėra, Vacy, — staiga pasakė 
nusijuokdama. — Dabar nė kalbėti 
neverta apie tai . . .

— Bet, kai širdis traukia, noroms 
nenoroms turiu išmokti ją laikyti-ir 
valdyti. Kas gi būtų! O žmogaus 
širdis tokia besotė. Dovanok, bet 
taip saldu buvo pabučiuoti tave. Tik, 
kad sykį, vienintelį sykį paliesti ta
vo lūpas, — galvojau prieš keletą 
minučių. O ar dabar gana! Dar la
biau kažkas troškina širdį. Tokia 
jau krūtinėje ji plakė, tokia plaks 
ir liks . . . Matai, kokia pavojinga!

— Netikėjau, kad tu toks, p. Va
cy .. . Kokių norų esama tavo širdy. 
Netikėjau ... — kraipė ji galvą, 
maloniai šypsodama ir išlydėdama 
jį pro duris.

— Tai gal nelauksi nė ateinant 
daugiau? — atsisuko dar tarpduryje.

— Lauksiu... — ištarė tyliai ir ma
loniu žvilgsniu palydėjo žengiantį 
laiptais.

Malonios ir jaukios nuotaikos ap
suptas grįžo namo. Nebuvo toks pa
niuręs, kaip rytmetį. Nemiegotos 
nakties sunkumas išblėso krūtinėje, 
nes ten .dabar buvo kažkas pavasa
riškai jauno ir bundančio. „Po šimts 
pypkių, Andriau! Aš vis dėlto tur 
būt, būsiu tau pamelavęs . . ." gal
vojo atsisėdęs prie stalo, taip ryškiai 
ant lūpų jausdamas šitą trumpą, 
staigų jos pabučiavimą . . .

— Prašau pietų, staiga išgirdo 
žmonos balsą.

Jis nenorom pakilo ir priėjo prie 
stalo. Sustojo nustebęs. Tikrai, ji 
buvo pietus paruošusi iškilmingiau, 
kaip paprastai. Nors Ir labai kukliai,

1945 m. pavasarį ankstyva mirtis pakirto jauną, daug "žadė
jusį poetą Vytautą Mačernį (g. 1920. VI. 3.). Italijoje nese
niai išleistas pomirtinis jo poezijos rinkinys „Vizijos4'. Minė
dami dvejų metų sukaktį nuo jo mirties, pateikiame1 porą 
sonetų, paimtų iš minimo leidinio. Viršuje — V. Aleksandra
vičiaus iliustracija „Pirmajai vizijai“.

Judri kultūrinė veikla Niirtingene ;
KUR „DP LORDAI“ GYVENA • !

VYTAUTAS MAČERNIS i

. Poetas
Ateina Jis! Uždekite šviesas!
Tegu ugny paskęsta rūmų salės!
Tegu dainas beprotiškai linksmas
Mergtaitės kaip svajonės nerealios

Dainuoja dyrinai aukštais balsais 
Apie menus tr riterius žavingus, 
Kurie, praėję žingsniais išdidžiais.
Kolosais jūsų atminty sustingo! t

Ateina Jis, vienintelis Karalius: 
Jo akyse regėtis dideli sapnai 
Ir ateities pasaulio formos idealios.

Mergaitės, savo kūnais puoškite jam taką. 
Nuo žvilgsnio jo pamišę sukitės linksmai, 
Nes jo širdis šiandien už milijardus plaka...

Toreador
Garsus Toreador, Mirtis baisioji 
Gyvenimo arenoj vaikšto išdidi, 
Ji pergalėm naujom kasdien triumfuoja — 
Jai turi pralaimėt sunkioj kovoj vist

Ji rodo mums raudoną laimės skarą, 
Mes puolam ją tartum įsiutę gyvuliai, 
Kol aštrų durklą ji širdin suvaro, 
Iš mūsų narso pasijuokus įžūliai.

Dievams žaidimas tas žiaurus patinka — 
Aukštai susėdę danguose aplinkui 
šauniam Toreador triukšmingai ploja.

Ir gyvulių būrius kasdien naujus 
Išleidžia per gyvenimo vartus:
Težudo juos Toreador, Mirtis baisioji...

Neretai teko, išgirsti, kad Nūrtin
geno apskr. stovyklose gyvenantieji 
lietuviai kitose stovyklose gyvenan
čiųjų vadinami „DP lordais.“ Sis 
epitetas jiems prisegtas dėl, paly
ginti, gerų butų, kuriuose šių sto
vyklų lietuviai gyvena. Iš tiesų, bu
tų atžvilgiu Nūrtingeno apskr. DP 
bene geriausiai aprūpinti visoje 
amerikiečių zonoje. Turėdami tokias 
geras sąlygas (tiesa, maitinimo at
žvilgiu pasigirti negalima), lietuviai 
čia suspietė savo švietimo įstaigas 
(gimnazija, Aukštesnioji Technikos 
Mokykla, Gailestingųjų Seserų Mo
kykla, įvairūs kursai) ir įvairių sri
čių kultūrinius darbuotojus. Gyve
nimas šiose penkiose (Nurtingen, 
Neuffen, Kirchheim, Weilheim, Ober- 
lenningen) lietuvių stovyklose gana 
judrus, gausus savo kultūriniais 
parengimais, nors gyventojų skai
čiumi nė viena stovykla neviršija 
penkių šimtų.

Nūrtingenas — bene vadovaujanti 
apskrities lietuvių kolonija, taigi, ir 
judriausia. Gimnazija ką tik išleido 

bet užtiesė naują staltiesę, atidarė 
juodai dienai atidėtą konservuotos 
mėsos dėželę, buvo padariusi net jo 
mėgiamą trečią saldų užkandį. Tas 
maloniai jį nuteikė, ir širdis taip ne
jautė tos šaltos tylos, kuri juodu vi
sada apsiausdavo, susėdus drauge 
prie stalo. Ji bandė jį kalbinti, net 
ėmė juokauti, norėdama išblaškyti 
tą dirbtiną, įtemptą nuotaiką, kuri 
pradžioje jautėsi. Jis šito netrukdė, 
pats tęsdamas ir neleisdamas nu
trūkti užsimegztai kalbai.

— Gal eisime šiandien į kino 
teatrą? — staiga paklausė žmona.

— Kodėl tu klausi to, .Vale? — 
nustebo jis. — Juk visuomet eidavai 
viena.

— Bet šiandien . . . juk Kaune, po 
kiekvieno tavo didesnio darbo švęs- 
davome mažą šventę. Tu man nu- 
pirkdavai dovanų, o aš vakare iš
virdavau skanios kavos . . . Miela 
būdavo, ar ne?

— Puiku, Vale, — atsakė, giliai at
sidusdamas ir paremdamas galvą 
rankomis. — To dabar jau nebėra...

— Bet ir sąlygų, Vacy, nebėra. 
Neužmiršk šito ... — patylėjusi pa
sakė. ■

„Sąlygų?" galvojo jis. „Argi rei
kia kokių ypatingų sąlygų parodyti 
širdį? Juo jos blogesnės, juo ir pa
rodyta šiluma mielesnė . . .“ Ir stai
ga jam atėjo mintis visa tai bandyti 
padaryti pačiam Bandyti grąžinti 
j šią šaltą palėpę bent dalelę ano 
praeities džiaugsmo, kuris baigė 
dužti šitų dienų gruode.

— Zinai, Vale, — staiga pakėlė 
galvą. — Eik į kino teatrą viena. Aš 
liksiu namie ir lauksiu tavęs grįž
tant Gerai? Paskui gal išeisime 
kur, arba namie nuoširdžiai pasikal
bėsime. Na, pažiūrėsime. Juk jau
čiame, kad, gal būt ir labai daug 
ką turime vienas antram pasakyti.

— Gerai, — ištarė ji paprastai, lyg 
tai nepatenkinta, ir pakilo riuo sta
lo. Jos akyse žybtelėjo žalia klastos 
ugnelė, kuri greit nepastebėta už
geso .. , (B. d.)

antrąją abiturientų laidą Ir po sa
vaitės pradeda naujuosius mokslo 
metus. Antrųjų mokslo metų bai
gimo proga suruošė dešimties gim
nazijų sporto šventę, kuri sutraukė 
gražaus jaunimo iš beveik visų ame
rikiečių žemoje esančių lietuvių gim
nazijų. Praeitas savaitgalis tikrai 
buvo gausus kultūriniais įvykiais: 
gimnazijų šventė, Vincės Jonuškai- 
tės koncertas, Motinos Dienos minė
jimas, Blombergo lietuvių meninin
kų trupės (A. Kalvaitytė, Iz. Mote- 
kaitienė, P. Kovelis, I. Eidrigevi- 
čiūtė, S. Velbasls, prof. VI. Jakubė- 
nas) koncertas. Prie jų dar paminė
tina gegužės 3 d. prof. St. Kolupai
los demonstruota nejudomoji spal
vota filmą — Lietuvos vaizdai, 
kurie valandėlei žiūrovus vėl grą
žino į tėviškės laukus, į ežerus ir 
upes, į miestus ir kaimus. Gal būt 
nepastebėtas tarp šių gausių įvykių 
praėjo Lietuvos aukštųjų mokyklų 
dėstytojų Nūrtingene įvykęs, nors ir 
nedidelės apimties, suvažiavimas, ku
riame buvo aptarti mūsų švietimo 
reikalai ir aukštųjų mokyklų dėsty
tojų profesinio organizavimosi rei-

Kolonija neseniai pergyveno mažą 
sukrėtimą: Į Nūrtingeną atkėlė lat
vių baletą, kuris užėmė dalį mūsų 
tautiečių butų. Paliestieji lietuviai 
turėjo būti iškelti į kitas stovyklas, 
tačiau vietiniam LTB komitetui pa
vyko juos palikti Nūrtingene, su
glaudinus savuosius gyventojus. San
tykiai dėl šių paskutinių įvykių su 
latviais, kurių čia iki šiol gyveno 
apie 40, paliko nekoki. Tenka pažy
mėti, kad savo laiku čia norėjusi 
įsikurti lietuviškoji drama apsigy
venimui leidimo negavo.

Šiuo metu tiek Nūrtingene, tiek 
aplinkinėse stovyklose sparčiai ruo
šiamasi tremties darbų parodai, 
įvyksiančiai per Sekmines. Lygia
grečiai vyks sporto varžybos, kon
certai, o svarbiausia — laukiama 
lietuviškosios operos spektaklių, ku
rie. tikimės, ir ne vieną šio repor
tažo skaitytoją suvilios atvykti į 
Nūrtingeno „DP lordų“ stovyklą. 
Tad iki pasimatymo Nūrtingene!

Šiaip gyvenimas Nūrtingeno lietu
vių kolonijoje niekuo ypatingu ne
siskiria nuo kitų stovyklų I Ame
riką. kaip ir iš kitų stovyklų, taip 
pat išvykstama. Iki šiol iš Niirtin-

Atsiiįsta paminėti
Stepas Zobarskas, Das Lied der 

Sensen. Iš lietuvių kalbos vertė Re
nate Gladel ir Stasys Tiškus. Pieši
niai Hanna Nagel. Išleido Patria, 
Tubingen, 1947 m. 146 psl. Tiražas 
5000 egz.

Dipl. ekon. J. Varanavičius, Bu
halterija, I dalis Dvigubos buhalte
rijos pagrindai. Išleido Lietuvių 
Aukštesnioji Prekybos Mokykla Ži
bintas, 1947 m. 86 rotat. spausdinti 
puslapiai.

Dipl. agr. J. Lūža, Politinė ekono
mija, I dalis. „Žibinto“ aukštesn. 
prekybos mokyklos leidinys. Greve- 
nas, 1947 m. 50 rotat spausdintų 
puslapių

geno Išplaukė į JAV 16 aąmenų, o 
gana daug dar laukia su affidavltaia. 
Neseniai viena gailestingoji sesuo tr 
viena slauge išvyko į Braziliją kaip 
palydovės prie vykstančių i ten pir
mųjų DP.

•
UNRRAi bebaigiant dienas, suor

ganizuota ir jau pristatyta stovyklų 
komitetams lietuviškoji vadovybė, 
kuri nuo gegužės 15 d. visą sto
vyklų administravimą perims į sa
vas rankas. J. Žilvinas

Literatūriniai pub
licistinis konkursas 

jaunimui
Sunkiai jauno lietuvio, ištremto* 

iš savo krašto, netekusio šeimos, ar 
geležinės uždangos nuo jos atskirto, 
daliai pavaizduoti, Lietuvių Trem
tinių Studentų Varpininkų S-ga 
skelbia konkursą tema:

„LIETUVIS NAŠLAITIS 
TREMTYJE“

Konkurso sąlygos:
1. Rašinys gali būti beletristinio 

ar publicistinio pobūdžio, ne- 
trumpesnis 5 mašin. rašytų 
puslapių.

2. Jame turėtų būti nušviesti 
tautiniai, moraliniai ir fiziniai 
jaunimo išgyvenimai abiejų 
okupacijų metais, karo audroje 
ir dabartinėse DP sąlygose.

3. Tarptautinių institucijų nusi
statymas dėl našlaičių graži
nimo į jų kilimo kraštus da
bartinėse aplinkybėse, raši
nyje turi būti kritiškai paliest 
tas.

4. Našlaičių konkurso prasme, 
laikomas kiekvienas jaunuo- 
lis-ė, tremtyje likęs be savo 
šeimos globos.

5. Konkurse kviečiami dalyvauti 
visi tautinio demokratinio nu
sistatymo moksleiviai ir stu
dentai.

6. Už 4-rius geriausius rašinius 
skiriamos premijos:
I- raoji premija 1000 RM.
II- oji premija 500 RM.
Dvi III-čios premijos

po 300 RM.
7. Konkurso skelbėjas pasilieka 

sau teisę premijuotus rašinius 
išspausdinti savo, nuožiūra 
tremtinių spaudoje, Amerikos 
lietuvių spaudoje, užsienio 
spaudoje ar išleisti atskiru lei
dinių

8. Rašinių įteikimo laikas bai
giasi š. m.* liepos mėn. 15 d.

9. Konkurso rašiniai siunčiami 
uždaruose vokuose, pasirašant 
slapivarde. Atskirame užlipin
tame voke pridedama kortelė 
su vardu ir pavarde bei slapy- 
varde, adresu, amžiumi, nuro
dant ir lankomą mokyklą.

Siųsti sekančiu adresu: Jonas 
Ivošlus, (I7a) Karlsruhe, Gerwig- 
str. 50 (konkursui).

Konkurso jury komisija bus pa
skelbta.
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Is LTB Vyr. Ko
miteto informacijų

Mūsų atstovai lankėsi USFET 
Vyr. Stabe

S. m. balandžio mėn. 14 d. Gen. 
1 Clay kreipėsi į visus tremtinius (DP), 

gyvenančius US zonoje, paraginda
mas juos grįžti į savo kilimo kraš
tus. Tai būsiąs geriausias sprendi
mas, kurį tremtiniai padarytų dėl 
savo gyvenimo ateities.

Atsiliepdamas į tai, LTB Vyr. Ko
mitetas p. gen. Clay įteikė memo
randumą, Jame nurodytos priežas
tys, kurių dėliai, vargu bus, kas iš 
lietuvių šituo p. Generolo pasiūlymu 
pasinaudos. Drauge pareikšta viltis, 
kad US Variausybė lietuvių trem
tinių likimą išspręs kitokiu būdu, 
pav., kaip kad išsprendė Anglija jos 
zonoje gyvenančiųjų, t. y. paimdama 
juos į Angliją.

Pasitikrinkime „affldavitus“
Kas yra įteikęs iš Amerikos gau

tus „affidavitus“ UNRRA-i ir iki 
šiol apie jų tolimesnę eigą neturi ži
nių, patariamą pasitikrinti UNRRA- 
oje. Tuo atveju, jei kam būtų ne
žinoma, kad „affidavitai“ UNRRA-os 
būtų perduoti tolimesnei eigai, pa
tariama kreiptis’ į organizacijas, įsi
kūrusias prie US Konsulatų Frank
furte, Mūnchene, Stuttgarte (NCWC 
— The National Catholic We’fare 
Conference, ACCR — The American 
Christian Committee of Refugees ir 
kt)

Apeliacijų reikalu
Yra žinių, kad nevisi UNRRA tea- 

mai išskryninguotųjų apeliacijas per
siuntė atitinkamoms instancijoms. 
Dabar, išvykstant buv. UNRRA tar- 

\ nautojams, gali pasimesti ir įteiktieji 
jiems prašymai su dokumentais. 
Ryšium su tuo, atkreipiame dėmesį 
ir prašome, kur galima, patikrinti, 
ar tikrai išskryninguotųjų bylos bu
vo persiųstos, ir jeigu kur pasirody
tų, kad ne, paraginti nukentėjusius 
parašyti naujus prašymus, nes ape
liacinės institucijos dar tebeveikia.

Pabaltiečių tremtinių komitetų 
įgaliotinių susirinkimas

1947 m. balandžio 24 d. Hanau 
įvyko Pabaltiečių Tautinių Komitetų 
įgaliotinių susirinkimas, kuriame 
buvo aptarti aktualūs tremtinių gy- 

. venimo klausimai, būtent: emigra
cijos galimybės, tremtinių darbo 
klausimas, bendradarbiavimas Tarp. 
Pabėgėlių Biure, Pabaltiečių Ipfor- 
macijos Biuro įsteigimas ir kt

Emigracijos klausimu pasisakyta, 
kad tremtinių "išvežimas į kitus 
Europos kraštus neskaitomas emi
gravimu. Išlaikymui tautinės bend
ruomenės, pageidaujamas kompak
tiškas tremtinių emigravimas į 
mums artimus žemės ūkio kraštus. 
Jaunimui emigracijoje turėtų būti 
leidžiama mokytis tautinėse mokyk
lose, kur būtų dėstoma gimtąja kal
ba. Iš stovyklų pašalintieji negali 
išvykti arba persikelti į kitus kraš
tus. Tikimasi jų padėtį, išaiškinti. 
Todėl pašalintieji turėtų artimai pa
laikyti kontaktą su komitetais. • 

Aprūpinimas darbu prasidėjo pirma 
Belgijoje, dabar Anglijoje; kiek ma
žesniu mastu Prancūzijoje šiuo rei
kalu'irgi daromi pasirengimai. Ang
lų pasiryžimas pagelbėti tremtiniams 
yra sveikintinas, tačiau turi būti de
dama pastangų, kad šeimos nebūtų 
Išardomos, ir kad dirbantysis šeimos 
narys galėtų pasiimti ir kitus nedar
bingus šeimos narius.

Išleistas DP ženk 
lelis

Mūsų gyvenimui tremtyje prisi
minti yra išleistas metalinis ženkle
lis (bronzinės ir juodos spalvos deri
nys). Tarp Gedimino stulpų, vidu
ryje yra nupieštas • žemės rutulys, 
kuris pažymėtas juoda spalva. Ant 
žemės rutulio, iškilioje formoje, kai
rėje pusėje sėdi tremtinė moteris, 
kuri laiko ant kelių kūdikį. Salia jos 
stovi ryšulių prikrautas vežimėlis. 
Dešinėje pusėje matyti Europos pa
kraštys, į kurį nukreiptas ir moters 
žvilgsnis. Virš jos skrenda kregždutė, 
kuri išreiškia tremtinės moters sva
jones, jos ilgesį savo tėvynės. Apa
čioje ženkelio yra dvi raidės: DP. 
Vįsas šis piešinys yra bronzinės 
spalvąs.
. DP teisėmis mes jau išgyvenome 
dvejus metus. Pastaruoju metu ga
lutiniai sprendžiamas mūsų likimas. 
Arba bus sudarytos sąlygos, kad 
mes laisvai salėsime grįžti namo, 
arba turėsime laikinai atsisveikinti 
su Europa ir išvykti kitur ieškotis 
sau laikinos pastogės. Tad šiam 
mūsų DP gyvenimui prisiminti ir 
yra išleistas šis DP ženklelis.

Kas nori padėti šį ženkleli iŠple- 
tin'.i tarp, licluvių^ir kilų tautų DP 
tarpe, prašome krcio.", i Lietuvių .. . r____  __ _
Raudonojo Kryžiaus Wurzburgo sky-1 siryžę įrodyti Prahoje. Atvykę į čekų 
rių: l'3n) Wurzburg 7, Nordkaseme I sostinę, prancūzai atidžiai trenira- 
Litaui’thes Lager. ‘vosi, ir Ruzgys savo vyrais, kaip pa-

Dešimties gimnazijų šventė
NŪRTINGENO GIMNAZIJA IŠLEIDŽIA NAUJĄ ABITURIENTU LAIDĄ. — DEŠIMTIES GIMNAZIJŲ 

” SĄSKRYDIS IR SPORTO ŽAIDYNES
kykla. Sportininkų paradu ir vėliavų 
pakėlimu atidarytos sportinės var
žybos. Uždegamos olimpinės ugne
lės ir pasirašomas atatinkamo tu
rinio aktas.

Akštelėse prasideda varžybų susiti
kimai, išryškindami stipresniuosius. 
Vyrų krepšinio baigmė parodo tik
rai gerą kovą tarp tvirtų kūnu ir 
pasitikėjimu technikų ir jaunųjų 
Hanau gimnazistų, kurie savo prie
šininkui užkūrė gerą pirtį, įtiki
nančiai išplėšdami pergalę 35—22 
(17—4). — Vyrų tinklinio baigmėje 
susitiko

Nūrtingeno lietuvių gimnazija, už
baigdama antruosius mokslo metus 
tremtyje, suruošė dešimties gimna
zijų sporto šventę. Išvakarėse, ge
gužės 1 d., buvo suruoštas iškilmin
gas mokslo metų baigimo aktas. Iš 
apylinkės suplaukė gausus tautiečių 
būrys, atvyko garbingi svečiai: Sv. 
Sosto delegatas kan. F. Kapočius, 
UNRRA dir. R. Maingeot, karinio 
gubernatoriaus atstovas, LTB Apyg. 
pirmininkas adv. Šlepetys ir daug 
kitų. Gausių svečių akivaizdoje de
šimt Nūrtingeno gimnazijos abitu
rientų gavo atestatus: J. Baniukai- 
tytė, A Gužauskaltė, H. Petraitytė, 
M. Vitkauskaitė, M. As.anaitė, J. 
Raščlauskienė, K. Juška, M. Nasvy- 
tis ir H. Tamašauskas. Ta proga iš
kilmių dalyviai patyrė, kad šiais 
mokslo metais Nūrtingeno gimna
ziją, gražiai vadovaujamą direkto
riaus prof. kun. P. Dambrausko, 
lankė 112 mokinių (pradžioje mokslo 
metų — 120), iš kurių 72 buvo apgy
vendinti gimnazijos bendrabutyje. 
Į aukštesnes klases perkelta 97, pa
taisas gavo 5 ir -antriems metams 
kurso pakartoti palikta 7 mokiniai. 
Geriausioji mokinė, kaip ir praeitais 
mokslo metais, buvo D. Racevičiūtė, 
kuri vienais penketukais perkelta į 
ketvirtąją klasę.

Gražios kalbos ir linkėjimai abi
turientams priminė, koki uždaviniai 
ir pareigos laukia jų naujame gy
venime. Į visus sveikinimus ir linkė
jimus abiturientų vardu atsakė M. 
Vitkauskaitė ir gimnaziją pirmuoju 
baigęs K. Juška.

Pirmąją iškilmių dieną įspūdingai 
užbaigė Vincės Jonuškaitės koncer
tas, kuriame žymioji dainininkė pa
dainavo St. Šimkaus, V. Jakubėno, 
A. Kačanausko, K V. Banaičio, C. 
Monteverdi. A. Thomas ir O. Res
pighi kūrinių. Gausios gėlių puokš
tės buvo atpildas dainininkei už jos 
aukštąjį meną, kuriuo gėrėjosi lietu
viškos dainos išsiilgusios klausytojų 
širdys.

Gegužės 2 d. prasidėjo gimnazijų 
sportinės varžybos, į kurių suorgani
zavimą ir pravedimą daug pastangų 
ir širdies įdėjo Nūrtingeno gimnazi
jos kūno kult, mokyt. Petrauskas. 
O ir suvažiavo čia gimnazijų jauni
mo iš visur: Augsburgo, Wurzburgo, 
Dillingeno, Hanau, Ravensburgo, 
Scheinfeldo, Eichstatto, — gi prie jų 
prisidėjo dar nūrtingeniečiai gimna
zistai ir Aukštesnioji Technikos Mo-

Kas bus Europos krepšinio meisteris?
PRIESPIRMENYBINES nuotaikos

Kaip praeitais metais Ženevoje 
buvo i :.'.p ęsta, 1147 m. Europos 
krepšinio pirmenybės sutartos pra
vesti Prahoja. Laikas — maždaug 
tąs pats kaip pernai, ir gegužės mėn. 
paaiškės naujasis Europos meisteris. 
Kol kas pakedenkime priešpirmeny- 
bines nuotaikas, o kitame numeryje 
pasistengsime aptarti pačias rung
tynes ir susipažinti su tik ką išlukš
tentais laimėtojais.

Visais keliais ir įvairiomis susisieki
mo priemonėmis, pradedant geležin
keliu ir baigiant lėktuvais, į auksinį 
miestą susirinko keturiolikos valsty
bių krepšinio rinktinės. Tuo būdu, 
šiemet dalyvių gerokai daugiau nei 
Ženevoje. Iš Ženevoje matytų ko
mandų atvyko Italija, Prancūzija, 
Vengrija, Belgija, Olandija, Lenkija, 
o iš naujų '■— Rumunija, Egiptas, 
Albanija, Bulgarija, Austrija, Jugo
slavija, SSSR. Pridėjus šeimininkus 
ir dabartinius, Europos meisterius 
čekoslovakus, turėsime visus, kurie 
kovos dėl naujų krepšinio aukštumų 
Europoje.

Užsienių krepšinio žinovai reiškia 
nuomonę, kad daugiausia galimybių 
į naujojo meisterio titulą turi čeko- 
slovakai, prancūzai ir sovietai.

Cekoslovakai yra rimtai susirūpinę 
pakartoti pernykščią pergalę. Tai 
nėra lengvas uždavinys, nes ir Žene
voje šis laimikis nebuvo pigiai pirk
tas. O šiemet čekoslovakai turi ne
maža sunkumų sudaryti pajėgią ko
mandą, nes iškilo tam tikrų nesuta
rimų tarp čekų ir slovakų krepšinio 
federacijų. Baigminių rungtynių Že
nevoje herojus Krepela rinktinėj jau 
nefigūruoja, nes yra nustojęs formos 
ir paskutiniuoju laiku daugiau buvo 
pasinešęs į futbolą. Vis dėlto prieš 
pat pirmenybes pavyko aplopyti ne
aiškumus ir sudaryta kokia tik da
bą r galima pajėgiausia rinktinė. Pa
grindas — penki žaidikai iš Uncas 
komandos.

Prancūzai, vadovaujami Ruzgio, 
stovi pries didelį egzaminą. Pernai 
jie pasirodė blankiai, bet i rudenį 

1 pradėjo susirasti patys save ir pra- 
' džiugino pergalėmis prieš Čekoslo

vakiją, Italiją ir Šveicariją. Tiesa, 
šienjet jie vienu tašku pralaimėjo 

• nricš Belgiją, bet tai gali būti atsi- 
’jf’l-.tinumas. • O kad tai'tikrai buvo 
(įtik atsitiktinumas, prancūzai yra pa-

Eichstatto ir Wurzburgo

Svečiuose pas Erlangeno studentus
Karui pasibaigus, lietuviai stu

dentai pradėjo burtis Erlangeno uni
versitete ir veržėsi į šią mokslo 
šventovę. Čion susibūrė ir apię 100 
studentų — vyrų ir mrfterų — iš 
Lietuvos universitetų. Kareivinėse 
susiorganizavo stovykla, kurioje 
daugiausia yra latvių — apie 1000, 
gana daug ukrainiečių, lenkų; lietu
vių, be ^studentų, yra dar apie 200 
žmonių. UNRRA studentams suorga
nizavo bendrabutį. Anksčiau jis buvo 
atskirame name, o dabar kareivinių 
rajone, atskiram bloke. Studentai 
vyrai turi atskiras patalpas, mergai
tės irgi atskiras. Jie gyvena — pa
sidarę iš antklodžių atskiras būdas 
— kajutes. Bendroje studentų val
gykloje gauna pusryčius, pietus įr 
vakarienę. Gaunamo maisto, žinoma, 
neužtenka ir reikia ieškoti iš šalies 
arba gauti iš tėvų ir giminių. 
Mokslo sąlygos ramiam, mažam Er
langeno miestelyje labai patogios. 
Studentų-čių dauguma uoliai lanko 
paskaitas, atlieka praktikos darbus 
arba dirba seminaruose. Žodžiu, 
jaunimas visomis išgalėmis ruošiasi 
gyvenimui ir grįš Nepriklausomon 
Lietuvon su dideliu žinių bagažu. 
Uolumo ir darbštumo pavyzdys — 
dr. Cirtautas, kuris įsigijo docento 
laipsnį ir skaito Erlangeno universi
tete paskaitas.

Šiais metais atliktas universiteto 
valymas palietė daug mokslininkų, 
kaip buv. nacių. Kai kurios kate
dros, pav., teisės, ir dabar dar ne
užimtos. Medicinos fakultetą valy
mas irgi gerokai palietė.

Studentų gyvenimo kultūrinė nau
jiena — įsikūrė „Šviesos“ akadem. 
jaunimo skyrius. Gegužės 3 d. buvo 

žymi prancūzų spauda, buvęs itin 
patenkintas.

Trečias popierinis favoritas — 
SSSR rinktinė. Sovietai patys pir
mieji atvyko į Prahą. Nedaūgis žiū
rovų, kurie matė juos besitreniruo- 
jant, sako, kad sovietų stiprybė yra 
puikus kondicinis pasiruošimas ir 
sparta. Aukščiausias žaidikas — Ko- 
niev (1,95 m). Sovietų treneris pa
reiškė, jog jo žąidikai esą pačios ge
riausios formos, bet apie kitas ko
mandas neturį jokio supratimo.

Iš kitų iškilesnių komandų galima 
paminėti Italiją, Belgiją, Bulgariją. 
Nauja figūra pirmenybėse yra Aus
trija. Šias eilutes rašančiam prieš 
keletą metų yra tekę žaisti Vienos 
rinktinėje. Ją tąsyk sudarydavo veik 
vieni užsieniečiai. Vietinių žaidikų 
pajėgumas buvo labai ribotas. Lais
voje Austrijoje krepšinis yra popu
liaresnis, bet per pora metų nėra 
įmanoma daug ką padaryti. Galima 
tik pasidžiaugti, kad krepšiniu vis 
daugiau domimasi, o per dažnus 
tarptautinius ir tarpvalstybinius su
sitikimus įmanoma išeiti į Sklandžios 
pažangos kelią. Tokie pat naujokai 
yra ir albanai bei jugoslavai. Rumu
nai ir bulgarai jau iš seniau ir gana 
plačiu mastu krepšinio entuziastai. 
Prieš keletą metų yra tekę susipa
žinti su rumunų bei bulgarų krepši
nio elitu, bet juo perdaug nebuvo 
galima susižavėti. Kaip italai, ir šie 
Balkanų atstovai veda labai spartų, 
temperamentingą žaidimą, tik ne 
tokį išbaigtą. Amerikiečių stilius 
jiems svetimas.

Po ilgesnės pertraukos pirmeny
bėse vėl dalyvauja simpatingieji 
Egipto krepšininkai. Reikia laukti, 
kad po Rygos pirmenybių jie yra 
pažengę į priekį Nereikia užmiršti ir 
to, kad Egipte nestigo amerikiečių 
karių, kurių viešėjimas prie Nilo 
galėjo būti naudingas ir vietiniams 
žaidikams. Mūsų nuomone, egiptie
čiai Prahoje nebus paskutiniai, nors 
bet ką konkretesnio pasakyti, pas
kutiniuoju laiku jų nemačius, būtų 
per drąsu.

Komandos yra suskirstytos į ketu
rias grupes. A grupėn pateko Čeko
slovakija, Lenkija, Rumunija, Olan
dija; B gr. — Italija, Belgija, Egip
tas, Albanija; C gr. — Prancūzija, 
Bulgarija, Austrija; D gr. — Ven
grija, Jugosl įvija, SSSR. Kaip paste
bime, į kiekvieną, grupę 'išskirtinai 
pateko po vieną iš keturių stipriųjų 
komandų, pajėgumą apsprendžiant

šešetukai; laimėjo pirmieji 2—0 
(15—9, 15—3). Mergaičių tinklinio 
baigmėje Wurzburgas nugalėjo Eich- 
stattą 2—1 (9—15, 15—12, 15—7). 

Vyrų stalo tenise pirmoji vieta ati
teko technikams, o moterų stalo te
nise geriausios pasirodė Eichstatto 
gimnazistės.

Po sporto varžybų, išsyškėjus lai
mėtojams, dovanų ir diplomų 
įteikimu bei kalbomis baigėsi pir
moji dešimties gimnazijų sporto 
šventė. Nūrtingeno gimnazija pa
rodė gražų pavyzdį, suruošdama šį 
jaunimo sąskrydį. J. Žilvinas 

sušauktas Erlangeno studentų akad. 
jaun. susirinkimas ir pagal nusta
tytą programą buvo padarytas pra
nešimas iš visuotinio atstovų suva
žiavimo Tūbingene.

Susirinkimas baigtas pobūviu vie
noje iš svetainių, kur akademinis 
jaunimas, drauge su svečiais studen
tais iš kitų organizacijų, prie alučio 
ir kuklaus užkandžio, juodos duonos 
ir burokų košės, gražiai pasilinksmi
no, ir, padainavę lietuviškų dainų, 
pašokę, išsiskirstė. Taip padaryta 
semestro pradžia, o toliau kasdieni
nis darbas, mokslas, studijos, egza
minai ir" disertacijos. Visi pasiryžę 
dirbti ir baigę mokslus grįžti Ne- 
priklausomon Lietuvon. A. Sumrag

S! „Vytis” Baltijos universitete
STUDENTAMS SKAUTAMS ĮTEIKTA VĖLIAVA

S. m balandžio 27 d. Baltijos Uni
versiteto lietuvių studentų skautų 
sambūriui^,Vytis“ buvo pašventinta 
ir įteikta vėliava.

S! „Vytis“ savo pradžia laiko 
1924 m. Nuo tada Kauno universi
tete, o vėliau ir Vilniaus, veikė stu
dentų - skautų korporacija „Vytis“. 
Tęsdami senąsias tradicijas ir trem
tyje, studentai skautai susibūrė nau
jai atkurton korporacijom Deja, dėl 
visiems žinomų priežasčių, korpo
racija turėjo pakeisti savo vardą į 
kuklesnį — „sambūris“.

Iškilmės pradedamos universiteto 
koplyčioje. Čia gražiai rikiuojasi 
skautų 'gretos. Priešaky vėliava — 
mėlynam fone sidabrinė Vytis ir 
žodžiai „Baltijos Universiteto Skau- 

pagal pirmenybių Ženevoje lentelę.
Paryžiaus sporto dienraštis „L’ 

Equips - Elans“, užsimindamas apie 
nuotaikas Prahoje, pažymi, kad to
kio entuziazmo, kaip kad yra buvę 
Ženevoje ar pabaltiečių kraštuose, 
šiose pirmenybėse nematyti. Mieste 
tik keletas plakatų, ir viskas. Asme
niškai patyrus entuziazmą Ženevoje 
ir pabaltiečių kraštuose, nebūtų ga
lima teigti, kad pernai Ženevoje 
būtų pastebėtas didesnis entuziaz
mas. Ten plataus masto parengimų 
yra taip gausu, kad krepšinis liko 
šešėlyje. Ženevos nuotaikas gretinti 
su Kaupo ar' Rygos nuotaikomis 
nėra tikslu. Mums tik tiek įdomu, 
kad pasigesta net to, kas buvo . Že
nevoje, o tai šį tą reiškia.

Beje, šiemet prieš pirmenybes 
užsienio sporto spaudoj apie pabal- 
tiečius žymiai mažiau nei pernai, 
kada buvo pravedamos pirmosios po 
karo pirmenybės. Prisimenama tik 
prabėgomis, atsitiktinai. Ką gi, lai
kas šia prasme dirba mūsų nenau
dai, o po šių pirmenybių praeities 
didybė Rygoje ir Kaune dar daugiau 
nugrius į užmarštį, liks popieriuj 
tik dokumentas tol, kol nebus galima 
iš naujo pareikšti lietuviškojo krep
šinio gajumą ir pasiekimus.

x K. Cerkeliūnas

— Paskutiniu momentu patirta, 
kad krepšinio pirmenybes Prahoje 
laimėjo SSSR, baigmėje nugalėjusi 
Čekoslovakiją 56-37. Toliau: Egip
tas, Belgija, Lenkija, Prancūzija.

Atpažintas auto modelis
Dešimt šoferių savo automobilius 

laikydavo viename garaže. Kartą 
jiems besikalbant, vienas tarė:

— Aš nuo šimto metrų iš motoro 
ūžesio pažįstu kiekvieno automo
bilio (tipą. Galit išbandyti.

Jie užrišo jo akis ir paleido 
vieną mašiną. < ■

-t- Bugotti, — sušuko šoferis.
Jis teisingai atpažino ne tik jį, bet 

ir eilę kitų mašinų.
Tuo metu kiemo gilumoje garažo 

sargo vaikas žaidė su kate. Jis pri
rišo jai prie 
servų dėžutę 
katė pradėjo, 
per kiemą.

— Fordas, — sušuko šoferis, kuris 
gerai pažino visų automobilių tipus 
iŠ jų ūžesio.

uodegos tuščią kon- 
ir paleido. Išsigandusi 
kiek kojos neša, bėgti

IMT. V. 0.

Sudarytas Centrinis Pa 
taitiečių Studentų Ko

mitetas
S. m. kovo 9 d. estų, latvių ir lie

tuvių Studentų Centrinės Atstovybės 
susirinko pasitarti bendrais reika
lais bei aptarti bendradarbiavimo 
galimumus. . . c

Pokario sąlygų ir skaudžios netei
sybės iš savo tėvynių ištremti ir ■ 
vienodai likimo paliesti, Pabaltijo 
tautų studentai, suprasdami bendrus 
uždavinius ir pareigas, remiami 
glaudaus tarpusavio ryšio bei visapu
siškos savitarpio pagalbos, numato:

a) vieningai siekti savo padėties 
pagerinimo,

b) stiprinti Pabaltijo tautų tarpe 
kultūrinius ryšius, z . **

c) skatinti santykiavimą su kitų
tautų studentija, supažindinti kul
tūringąjį pasaulį su mūsų pagrįstais 
siekimais ir neginčijamomis tei
sėmis. *
Šiems tikslams siekti iš estų, latvių 

ir lietuvių studentų centrinių organų 
sudarytas Centrinis Pabaltiečių 
Studentų Komitetas.

Centrinis Pabaltiečių Studentų 
Komitetas tikisi, kad platūs' trijų 
Pabaltijo tautų visuomenės sluoksniai 
ir Estijos, Latvijos ir Lietuvos vals
tybių laisvės draugai jo veikloje 
pritars1 ir jam suteiks reikiamos 
paramos.

tų S! Vytis“, antroje vėliavos pu
sėje išsiuvinėta skautiška lelija ir 
žodžiai „Ad maioręm“. Vėliavos . 
kampe — vytiečių spalvos. Pašven
tintą vėliavą skautams įteikia krikš
to tėvai — Brolijos vadas vyr. sktn. 
prof. V. Čepas ir O. Krikščiūnienė.

Tuoj po pamaldų įvyksta iškil
minga sueiga. Senjorai duoda įžodį, 
po kurio garbės filisteris sktn. St. 
Kairys senjorams įteikia sambūrio 
spalvas gauna iš filist. Bintakienės. 
tines juostas Mergaitės skautės 
spalvas gauna iš filist Bintakienės 
Visiems sambūrio nariams įteikiami 
ženkleliai, kurie yra lygiai tokie pat, 
kokius turėjo Korp! „Vytis“ Lie
tuvoje.

Po pietų vytiečiai, kartu su kvies
tais svečiais susirinko kuklios arba
tėlės. Svečių tarpe matėsi rekto
riai, dalis profesūros ir latvių skau
tų atstovai. Prie stalo skautai iš
pildė nuotaikingą programą. Per
skaityti ir išklausyti sveikinimai ir 
linkėjimai rytiečiams.

S! „Vytis“ vadovauja psktn. i. 
Dambaras. Mergaitėms skautėms 
vadovauja vyr. skltn. V. Bankytė. 
Atskirai tektų paminėti labai ener
gingą ir sumanų sambūrio arbiter • , 
elegentiarum E. Federavičių, kuris 
savo energija ir trūsu daug pagy
vina sambūrio veiklą.' A-is

Latvių skautų 30 metų 
sukaktis

Latvių skautai, pradėję kurtis 
1917 m. balandžio mėnesį, šiais 
metais mini savo veiklos trisde
šimtmetį. Pirmieji skautų vienetai 
susiorganizavo Cesyje, Mintaujoje . 
ir kitur. Nepriklausomybės metais 
latvių skautų veikla tikrai buvo 
graži. Jų eilėse buvo susibūręs ge
riausias Latvijos jaunimas. Ir trem
tyje latvių jaunimas energingai or
ganizuojasi ir dirba. Šiuo metu vi
soje Vokietijoje yra iki 100 lat
vių skautų vienetų, turinčių sa
vo eilėse apie 5.000 skautų. Latvių 
skautų judėjimui vadovauja prof. 
Dunsdorf; amerikiečių zonos skau
tams vadovauja sktn. Kletnieks, gi 
Wurttembergo-Badeno srities vadei- . 
va yra sktn. Dombrovski.

Gausiausieji latvių skautų viene
tai amerikiečių zonoje. yra EBlin- ■ ' 
gene, kur susitelkę apie 6.000 latvių 
tremtinių. Šioje vietovėje balandžio 
27 d. buvo suruoštas 30 metų sun- 
kakties minėjimas, į kurį buvo pa
kviesti lietuvių, estų, lenkų, - armėnų 
ir rusų i(emigrantų) skautai. Šven
tėje lietuvius atstovavo Nūrtingeno, 
Kirchheįmo ir Stuttgarto skautai. I 
Po bendrųjų iškilmių, kurių metu 
EBlingeno UNRRA direktorius Pinc- 
zon du Sel įteikė latvių skautams 
vėliavas, palapines ir kt. dovanas, 
buvo suruoštas laužaš. Čia lietu
viai gražiai pasirodė su savo skam
biomis dainomis, už kurias tiek 
latvių tiek kitų tautų skautai ir 
publika nesigailėjo plojimų ir va
liavimų. Latvių skautai pasirodė su 
savo tautiniais šokiais, dainomis ir 
skautiškomis inscenizacijomis. Šven
tė praėjo gražioje tarptautinio bend
radarbiavimo dvasioje. Norime ti
kėtis. kad lietuviai skautai, . kurie 
savo trisdešimtmeti; m'ni kitais 
metais, latvių ir kitų artimų tautų 
skaudus savo iškilmėms galės at
sikviesti j laisvą tėvynę. J. Zlv.

.-.rii"
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Gražiausias sekmadienis mūsų Motinoms
VISOSE TREMTINIŲ STOVYKLOSE IŠKILMINGAI PAMINĖTA MOTINOS DIENA

Bamberg
Motinos Dienos intencija buvo at

laikytos dvejos pamaldos. Pamokslo 
vietoj, kolonijos klebonas kun. Dr. 
Endriūnas perskaitė jaudinančio, tu
rinio Apaštališkojo Sosto Delegatū- 
ros pastoracinį' laišką.

Vakare, 18 vai., trečiosios sto
vyklos salėje įvyko iškilminga Moti
noms pagerbti Akademija, su menine 
dalimi. Akademiją atidarė šeštosios 
stovyklos švietimo vadovas inž. 

' Skudžinskas, pakviesdamas į garbės 
prezidiumą tris seniausias motinas 
kaipo abiejų stovyklų ir mieste gy
venančių lietuvių motinų atstoves. 
Šios senutės buvo apdovanotos gėlė- 
jnis.

Po to įspūdingą ir jautrų žodį tarė 
šeštosios stovyklos vedėjas p. Bar
kauskas. Ponia Reklaitienė, kaipo 
vietinių skaučių vadovė, perskaitė 
vyr. skautininkės Augustaitytės - 
Vaičiūnienės ta proga prisiųstą raštą, 
o taipogi Pabaltiečių Moterų Tary
bos Pirmininkės Dr. Žilinskienės 
dienai pritaikintą žodį. Ypatingai 
jaudinančių minčių buvo poetės 
Augustaitytės — Vaičiūnienės žodyje.

Po oficialiosios dalies pasirodė vai
kų darželio vedėja, seselė Balčiūnaitė, 
su savo mažaisiais, kurie ypač gra
žiai pasirodė su inscenizacija „Aš 
našlaitėlė“. Po to, meninės dalies iš
pildyme vyravo skautai. Jie ir dekla
mavo, ir dainavo, ir tautinius šokius 
šoko — mūsų mamyčių garbei.,

P. Alys

vo apdovanota gėlėmis ir visų sugie
dotas Tautos Himnas.

20 vai. toje pačioje salėje, moti
noms pagerbti įvyko poezijos-dainos 
vakaras, kurio turiningą' 2 valandų 
programą išpildė Vilniaus Operos 
solistė F. Pupėnaitė ir Dramos ak
torius Pilka. Be gausiai susirinkusių 
tautiečių, publikoje matėsi nemaža 
svečių ir iš kitų tautybių tarpo. Taip 
pat šį vakarą aplankė Dinkelsbuhl 
komendantas mjr. Adams irUNRRA 
dir. p. Lapįys.

Scenos programai pasibaigus, buvo 
jaunimo pasilinksminimas. Sklrgailis

Freiburg
Gegužės 3 ir 4 d. d., ryšium su 

Motinos-Diena ir Aušros Vartų Šv. 
Panelės Marijos paveikslo kopijos 
pašventinimu, įvyko iškilmės. Ge
gužės mėn. 3 d., sįud. ateitininkų 
iniciatyva, buvo surengta akademija 
a. a. prof. dr. St. Šalkauskiui pa
minėti. Paskaitą, tema „Prof. dr. St. 
Šalkauskis tautos kultūros ugdyto
jas", skaitė atvykęs iš Nuertingeno 
dr. A. Paplauskas-Ramūnas. Po to

įvyko meninė dalis. Vėliau įvyko 
iškilmingas stud, ateitininkų įžodis 
(priesaika), kurio metu buvo įteiktos 
spalvos. "

Gegužės 4 d., Adelhauser bažny
čioje. kur laikomos -liet, kolonijai 
pamaldos. įvyko iškilmingos mišios, 
kurias laikė Sv. Sosto delegatas kan. 
T. Kapočius. Kan. Kapočius ta 
proga pašventino Vilniaus Aušros 
Vartų paveikslo kopiją, kurią nu
piešė prof. Jonyno Meno Akademi
joje tapybos skyriui vadovavęs dail. 
V. Kasiulis. Pamaldų metu giedojo 
p. Maželienė ir smuiku griežė Aukšt. 
Muzikos Mokyklos stud. Celna. Sv. 
Sosto delegatas pasakė turiningą 
pamokslą, pasidžiaugdamas, kad 
Freiburgo lietuviai, nežiūrint pažiū
rų skirtumų, savo tąrpe gražiai su
gyvena. Ragino nenustoti vilties 
grįžti į laisvą Tėvynę. Po to jis su
telkė Sv. Tėvo palaiminimą ir at
laidus.

Po pietų Walsee salėje įvyko iškil
mingas Motinos Dienos minėjimas. 
Čia vėl turiningą kalbą pasakė kan. 
Kapočius. Po to sekė meninė dalis 
— stud. Stravlnskaitė išpildė kelias

liaudies dainas. Po pertraukos buvo 
išpildytas meninis — muzikinis mon
tažas. Jo metu stud. Nagys. Abra- 
minaitė ir Akstinas, stud. Kiveriui 
fortepionu palydint, deklamavo Bra- 
dūno, Brazdžionio, Aleksandriškio ir 
Mačernio eilėraščius. Tas darnus 
trio puikiai pasisekė ir, reikia ti
kėtis, kad ir ateity čia dažniau pa
sirodys. Kleb. kun. J. Petrėnas pa
sakė užbaigiamąją kalbą, padėkojęs 
visiems už atsilankymą.

/' Freibu'rgiensis

Gero vėjo i laisvus 
tėvynės vandenis!

24 NAUJI LIETUVIAI JURININKAI
Pirmoji Lietuvių Jūrininkų' Mo-^ 

kykla Flensburge baigė pirmuosius 
mokslo metus ir išleido pirmąją pa
rengiamosios ir pirmosios klasės mo
kinių laidą. Parengiamąją klasę bai
gė 4 mechanikai ir 5 navigatorial; 
pirmąją klasę baigė taip pat 4 me
chanikai ir 10 navigatorių. Be to, vie
nas išlaikė egzaminus eskternu, ku
ris buvo atvykęs iš kitos mokyklos, 
buvusios Italijoje. Tuo būdu, iš viso 
egzaminus išlaikė ir diplomus ‘ gavo

Schweinfurt
egzaminus išlaikė ir 
24 jurininkai.

,S. m. I—__ 
lietuvių stovykloje 
kilmingai (teikti diplomai. Iškilmių 
ceremonijos pradėtos pamaldomis ir 
pamokslu stovyklos koplyčioje. Vė
liau, susirinkus visiems į salę, sugie
dotas Lietuvos Himnas, iškilmin
game posėdyje pasakyta gražių kal
bų ir palinkėta jauniems, pirmie
siems mūsų mokyklos,, jūrininkams . 
kuo geriausios ateities ir didžiausios 
naudos mūsų tautai ir Nepriklauso
mai Tėvynei. Po sveikinimo kalbų, 
visuomenei entuziastingai plojant, 
įteikti jauniems jūrininkams' diplo
mai. t i

inkai. ' J i
balandžio 26 d. Mūtzelbuųgo 

baigusiems iš-

Seligenstadt
Minėjimo metu daugiavaikėms 

motinoms buvo skirtos žalumynais 
papuoštos pirmųjų eilių kėdės, o jos 
pačios apdovanotos kukliomis do
vanėlėmis. Daugelis tik tą dieną te
sužinojo, jog ir šioje stovykloje esama 
motinų, auginusių net po keliolika 
vaikučių. Deja, ne visos iš jų beturi 
laimės savo vaikus turėti krūvoje, 
nes vieni jų yra nelemtai likę už 
„geležinės uždangos“-, o kiti jau žu
vę, vienokiu ar kitokiu budu begin
dami Tėvynės garbę ir laisvę . . .

Motinos Dienos minėjimas buvo 
pradėtas jautriu ir iš atviros širdies 
plaukiančiu Gasp. Veličkos žodžiu. 
Ne vienas klausytojas pajuto ašaras 
riedant ir per savo skruostus . . .

L. T. Ansamblio mišrusis choras 
įspūdingai pagiedojo „Nuliūdo ka
pais“ ir „Kur namas mūs“, "b an
samblio dalyvė St Klimaitė solo pa
dainavo „Tu, mano motinėle" ir 
„Ten, kur Nemunas banguoja“. Ope
ros solistas A. Sprindys su giliu iš
gyvenimu dainavo Vanagaičio „Ma
mytę“ ir pirmąjį kartą lietuvių kal
ba išpildė ištrauką iš itališkos filmos 
„Mama“ (muzika Bixi), už kurią 
klausytojų buvo atlygintas labai gy
vais aplodismentais. Čia pažymėtina, 
jog dainininkas itališkąjį tekstą spe
cialiai tai dienai patsai išvertė lie
tuvių kalbon ir jį pritaikė esama j ai 
muzikai.

Darželio vaikučiai mamytes pa
gerbė deklamacijomis, pradžios mo
kykla — „Motinos pasveikinimo“ 
vaizdeliu, o gimnazija — deklamaci
jomis ir sava kūryba. Minėjimo pa
baigoje scenoje vėl pasirodė mielasis 
L. T. Ansamblis su savo vyrų, mo
terų ir mišriuoju chorais, ved. muz. 
Stp. Sodeikos. K. A.

Dinkelsbuhl
14 vai. stovyklos didžiojoje salėje 

įvyko minėjimo aktas, kurį atidarė 
apyl. K-to pirm., Rukuiža. Filosofi
nio turinio paskaitą apie motinos 
paskirtį bei uždavinius skaitė dr. 
Chmieliauskas. Meninę minėjimo 
dalį išpildė pr. m-los mokiniai, pa
deklamuodami rinktinius poeto Braz
džionio kūrinius. Po to seniausioji 
motina, Liepinaitienė (80m. amž.) bu-

somos širdys"//
NAUJAS G. VELIČKOS SCENOS VEIKALAS TREMTIES 

JAUNIMUI
Š. m. balandžio 27 d. Seligenstadto 

gimnazijos mokiniai pirmąjį kartą 
suvaidino L. T. Ansamblio rež. G. 
Veličkos škicą „Plėšomos širdys“. 
Veikale iškeliama labai aktuali mū4 
sų jaunimo pedagoginė problema: 
begyvenant tarp svetimųjų tremties 
dienas, esama tikro pavojaus atitolti 
nuo savo tautos ir, besivaikant ta
riamai „tikrojo gyvenimo“ malo
numus, sužlugti ir tautiniu ir mora
liniu atžvilgiu.

Nežiūrint to, kad kai kurie vaid-

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Bamberge — gegužės 11d., 12 vai.
St. Henricho bažnyčioje;

Seligenstadte — gegužės 14 d., 19 vai. 
stovykloje;

Schweinfurte — gegužės 15 d., 14 vai.
Gartenstadto bažnytėlėje;

Wurzburge — gegužės 15 d. latvių 
bažnyčioje (kun. St. Neimanas);

Bamberge — gegužės 18d., 12
St. Henricho bažnyčioje;

Weidene — gegužės 25d., 10 
Hammerwego bažnyčioje;

Bamberge — gegužės 25d., 12 
(kun. Reizgys);

Wunsiedelyje — gegužės 26d.,
- vai. Hospitalės bažnyčioje;
Bayreuthe — birželio 1d. stovyklos 

bažnyčioje. kun. A. Trakis

vai.

vai.

vai.

9.30

PADĖKA
„Mūsų Kelio“ Redakciniam Kolek

tyvui, netikėtai suteikusiam mums 
malonią dovaną — veltui atspaus
dinusiam 300 bilietų knygelių — 
taigi, pirmajam supratusiam sunkią 

. mūsų kolektyvo materialinę būklę 
v ir tuo būdu atėjusiam į talką tau

tiniam menui, Lietuvių Tautinio 
Ansamblio Vadovybės ir kolektyvo 
vardu reiškiu nuoširdžiausią lietu
višką padėką. A. Mironas

Liet. Taut. Ansamblio .
Administratorius

8KELBIMAS
Balandžio 14 d., greitajam trau

kiny Augsburgas-Nūmbergas (išva
žiavimo laikas iš Augsburgo 3.25 
vaL) sukeistas vidutinio dydžio su 
vienu užraktu lagaminas. Radęs šį 
lagaminą prašomas grąžinti arba 
pranešti sekančiu adresu, iš kur 
galima atsiimti sukeistąjį lagaminą:

Schwester Grete Groenlinger.
Rothenburg ob der Tauber, 

Alter Stadtgraben 18. Kindergarten.

menys yra gana sunkūs, vaidintojai 
— gimnazijos mokiniai su jais susi
dorojo gana sėkmingai, tuo nu
stebindami žiūrovus, kurie tokio 
aukšto lygio mokinių pasirodymo vi
sai nesitikėjo. Betgi didžiausias vei
kalo pasisekimo kaltininkas yra G. 
Velička, kuris kartu yra ir veikalo 
autorius ir jo režisierius. Jo „Plėšo
mos širdys“ jau vien tik dėl kelia
mos problemos aktualumo turėtų per
eiti per visas scenas, kur tik esama 
mokyklinio jaunimo, nekalbant jau 
apie tai, kad tasai veikalas tikrai bus 
vertingas įnašas į taip skurdžią trem
ties scenos literatūrą. O Seligenstadto 
mokiniai, padarę tokį gražų pirmąjį 
žingsnį, drąsiai galėtų ryžtis „Plėšo
mas širdis“ parodyti ir savo mokslo 
draugams — kaimyninių stovyklų 
mokiniams. K. A.

BUBULIS IR DUNDULIS'

Motinos Diena buvo pradėta skautų 
— skaučių laužu. Po trumpo tun- 
tininko psktn. J. Sakalo žodžio, skau
tai motinoms įteikė po puokštelę 
gėlių. Be daugelio eilėraščių ir dai
nų, motinos garbei atliktas sk. v. 
skltn. J. Benešiūno montažas. Laužą 
pravedė sk. • v. vyr. skltn. Alg. Sta- 
nėnas. ,

Sekmadienį- 16-tą vai. stovyklos 
salėje komiteto pirmininkas A. Bal
sys atidarė Motinos Dienos minė
jimą. Trims seniausioms stovyklos 
motinoms įteikta kuklios dovanėlės 
ir gėlių. Po to Sim. Urbonas savo 
paskaita, plačiai apėmusią motinos 
meilę, jos kančias ir pasiaukojimą, 
tiek vaikams, tiek tėvynei, privertė 
klausytojus giliai susimąstyti.

Toliau vaikų darželio auklėtiniai 
savo dainelėmis ir šokiais sukėlė sa
lėje pasigėrėjimą, o motinų širdyse 
dideli pasitenkinimą. Pabaigai pra
džios mokykloj ir progimnazijos mo
kiniai, suvaidino J. Benešiūno 2-jų 
veiksmų scenos vaizdelį „Išklausjrta I mirties pavojuje. Vienas skendusių- ' 
Malda" (rež. mokyt. Sukacko). Į jų vaikų buvo išgelbėtas be są- 

Vyt. j monės.

d. p.

LIETUVIS IŠGELBĖJO 2 AMERI
KIEČIŲ VAIKUS

Balandžio 29 d Schweinfurte lie
tuvių stovyklos gyventojas. Romas 
Nelsonas, šokdamas į srovę, laimin
gai išgelbėjo 2 skęstančius ameri
kiečių šeimų vaikučius, kurie, ap
virtus valtelei, buvo beviltiškam

800

Lietuvių tremtinių bibliografija
Bibliography of Lithuanian

Literatūra — Literature
Refugees 1947 (2. biuletenis)

Balandžio 29 d. į Seligenstadtą 
netikėtai užsuko Detmoldo Lietuvių 
Dramos Teatras „Aitvaras" ir šios 
stovyklos gyventojams parodė links
mą 3-jų veiksmų nutikimą — „Bu- 
bulis ir Dundulis“, parašytą to pa
ties teatro aktoriaus A. Rūko.

Po spektaklio Seligenstadte (gyve
nantis L. T. Ansamblis svečiams 
įteikė puikų adresą. I K. A.

8—1 Poezija — Poetry
NEVARDAUSKAS, J., Deganti 

žemė. (24) Lūbeckas, rotat., virš.- 
litogr., 1946, 76 p. (3.—76. p. +2 nnm. 
p.) 146X212 min (891.921/1947, 34)

RUTA-NAKAITE, Alė, Be tavęs. 
Poezija (14a) Ludwigsburg, leidėjas 
Antanas Urbonas, with approval of 
the: UNRRA Team 565, sp. Eichhom- 
Kallenberg. 1946. Virš. 132+2 nnm. 
p., su autorės portretu. 132X196 mm 
RM 6.-. Iliustravo Albertas Veščiūnas 
(891. 921/1947. 35)

8—2 Drama-Drama
ROSTAND, Maurice, Žmogus, kurį 

užmušiau. Trijuose veiksmuose, su 
prologu. Vertė A. Landsbergis ir J. 
Mekas. (16) Kassel, „Giedra", rotat.,

SPORTO ŽINIOS
STALO TENISO ŽAIDYNES 

SELIGENSTADTE
Balandžio 24-28 d. d. įvyko stalo 

teniso žiemos sezono uždarymo žai
dynės! Žaidynės pravestos dviejų 
minusų sistema. Dalyvavo 24 vyrai, 
10 moterų ir po 8 poras vyrų ir 
mišriuose dvejetuose.

Mišriuose dvejetuose 1 vietą lai
mėjo Semetaitė-Tamošauskas baig
mėje nugalėję Radzevičiūtę-Bikne- 
vičių (II v.). Vyrų dvejetuose Tamo- 
šauskas-Brazdžionis (I v.) įveikė Si- 
monavičių-Biknevičių (II v.). Mote
rų baigminis susitikimas visus žiū
rovus tikrai nustebino. Kova buvo 
kieta, žaidimas puikus. Čia techniš
kai pranašesnė Semetaitė (I v.) nuga
lėjo iki šiol neįveikiamą Radzevičiū
tę (II v.). Vyrų vienete buvo paro
dyta tikrai verta dėmesio kova, kur 
Tamošauskas (I v.) sunkiai įveikė 
mažiau pasiruošusį Brazdžionį.

— Kovo mėn 30 d. Seligenstadto 
stalo teniso rinktinė Wurzburgo lie
tuvių stovykloje supliekė Wurzburgo 
liet. stov. rinktinę 7:2. .

— Balandžio mėn. 20 d. Seligen
stadte vietinė gimnazija nugalėjo 
stalo tenise Wurzburgo 
naziją 7:2.

LIETUVIAI LAIMI 
VOKIEČIUS

Nūrtingeno apskr. lietuvių sto
vyklų futbolininkai sudarė vienuo
likę ir balandžio 26 d. turėjo pirmąjį 
susitikimą su Nūrtingeno vokiečių 
FVN 09 komanda. Rungtynės buvo 
gražios spartos, matėsi aiški lietuvių 
persvara ir baigėsi 4—1 (2—1) lietu
vių pergale. Įvarčius kirto Meilus 1, 
Sabaliauskas 1 ir Kriaučiūnas 2.

J. ŽIv.
EICHSTXTTO GIMNAZIJA IVEIKE 

NŪRTINGENO ŠARŪNĄ
Dalyvavusi dešimties gimnazijų 

sporto šventėje Eichstatto gimnazi
jos vyrų krepšinio komanda gegu
žės 3 d. žaidė draugiškas rungtyn**

liet, gim-
V.M.

PRIES

su Nūrtingeno Šarūnu. Gimnazistai 
išvystė tikrai gražią kovą, parodė 
pranašesni mėtymą, ir Šarūnas tu
rėjo laimėjimą atiduoti savo prieši
ninkui 29—37 (9-19).

(ž)
TRUMPAI IS VISUR

■— Anglijos futbolo taurę šiemet- 
laimėjo Charlton Athletic, ta pati 
vienuolikė, kuri ir pernai buvo iš
kopusi iki baigmės ir pralaimėjo 
prieš Derby County 1—4. Šiemet 
Charlton vyrams geriau sekėsi ir 
baigmėje jie laimėjo prieš antros 
lygos Burnley 1—0. Vienintelį įvartį 
įkirto kairysis spaminis Duffy. Ką 
reiškia du kartus iš eilės prisikasti 
prie Anglijos taurės baigminio žai
dimo, kontinento futbolo mėgėjams 
sunku įsivaizduoti. Rungtynes stebė
jo 100.000 žiūrovų, kurie sumokėjo 
395.000 svarų. Tarp žiūrovų buvo 
ministerie pirmininkas Attlee ir kiti 
žymūnai. Šios rungtynės netgi nustel
bė Anglijos-Skotijos susitikimą. Po 
žaidimo, Gloudiesterio herzogas 
Charlton kapitonui Welsh įteikė 
taip brangiai iškovotą taurę.

— Škotijos futbolo meisterio vardo 
iš Glasgovo Rangers jau niekas ne
galės išplėšti.

— Prancūzijos futbolo taurės pu- 
siaubaigminiai žaidimai davė tokias 
pasekmes: Strasbourg — Angoulėme 
(II lyga) 6 — 0, Lille — Bordeaux 
3—0. Praeitais metais laimėjusi 
taurę Lille vienuolikė ketina savo 
pergalę pakartoti. Abu baigmininkal, 
Lille ir Strasbourg, pirmojoj lygoj 
eina pirmose gretose.

— Rugby rungtynėse Anglija 
įveikė Prancūziją 6—3, ir prancūzai 
neturi vilčių laimėti penkių kraštų 
rugby turnyrą

— Anglijos futbolo pirmenybėse 
pirmaująs Wolverhampton Wande
rers laimėjo prieš Chelsea 6—4: var
gu. ar kiti varžovai jam galės pakiš
ti koją kovoje dėl Anglijos meisterio 
vardo. ♦

riui Woodcock (Anglija) pralaimėjus 
prieš amerikietį Baski ir italui 
Spagnolo nelaimėjus užjūryje, ne
atrodė, kad atsiras europietis, galįs 
rimtai pretenduoti į dvikovę su jau 
dešimt metų nenugalimuoju Joe 
Louis. Dabar akys nukrypo j švedą 
Tandberg, kuris k. o. ir dar pirmam 
raunde sukirto buv. Europos meisterį 
Lazek ir vasarą sutarė boksuotis su 
Baski (JAV). Jei Tandberg įveiks ir 
amerikietį, turės progą susitikti su 
Joe Louis.

— Jau sudaryta Didž. Britanijos 
futbolo rinktinė, kuri gegužės 10 d. 
žais prieš likusios Europos vienuo
likę. Britus atstovaus: Swift (Man
chester City); Hardwick (Middles
brough), Hughes (Birmingham); 
Macaulay (Brentford), Vernon (W. B. 
Albion), Burgess (Tottenham): Mat
thews Stoke City), Manion (Middles
brough), Lawton (Chelsea). Steel 
(Mortop), Liddel (Liverpool). Rink
tinę sudaro 5 anglai. 3 škotai, 2 va- 
liečiai ir 1 airis. Kaip girdėti iš 
FIFA sluoksnių, panašių rungtynių 
daugiau nenumatoma.

— Geriausias vokiečių lauko teni
sininkas von Cramm yra pirmasis 
vokiečių sportininkas, gavęs vizą į 
užsienį. Von Cramm vyksta į Švedi
ją, kur treniruos švedus Daviso 
taurės varžyboms; pats yra gavęs 
leidimą žaisti su Stockholmo karališ
kojo teniso klubo nariais. Siame 
klube kaip treneris darbuojasi ir lie
tuvis Purvėnas.

— Boksininkas Max Schmeling vėl 
grįžta į ringą. Už dalyvavimą rung
tynėse Keline Schmeling pareikalavo 
250.000 RM. Rungtynių rengėjai to
kios sumos nepajėgė mokėti. Dabar 
Schmeling kviečiamas į Hamburgą 
— čia jo reikalavimas bus paten
kintas.

— Pietų Vokietijos futbolo pirme
nybėse nenuilstamai pirmauja FC 
Nūmberg ir turi daug vilčių tapti 
šiemetiniu meisteriu. Antroj vietoj 
seka Mūncheno 1860.

1947 m. sausio mėn. Virš., 2 nnm. 
+ 33 + 1 nnm. p. 209X293mm, lOOegz. 
Privatiems vertėjų reikalams. Pasta
ba 2. nnm. pusi.: Maurice Rostandį 
„The man whom I killed". The play 
in three acts and a prolog. For pri
vate use (84—91. 92—2/1947, 36)

8—3 Romanas, apysaka-Eictlon, 
short story

ALSENAS, Pranys, Talismanas. 
Novelės. (13a) Bambergas, Talalgio 
leidinys, atspausdinta Mūhlbergerio. 
sp. Augsburge. 1946. Virš., 59+5 nnm. 
p., iliustr. 146X202 mm 1000 egz. RM 
3.50 Viršelis ir vinjetės — Št. Mont- 
vido (891, 923. 2/1947. 37).

BAVARSKAS, Medardas, Pilkieji 
namai. Romanas. (13a) Schweinfurt, 
išleido Juozas Šlajus, UNRRA Team 
1049 Schweinfurte leidus, spausdinta 
Schweinfurter Druckerei u. Verlags- 
anstalt G. m. b. H. 1947. Virš., 200 p. 
147X195 mm 3750 egz. RM 10.00 
Viršelis: Stasio Montvido (891. 923/ 
1947. 38)

8—7 Satyra, jumoras 
humor.

Balandis, Dilgėlynas, 1947 m. ba
landžio m. 1 d. (DiUingen, rotat) 
1947, 10 nnm. p., iliustr., 210 X 297 mm 
(891. 927/1947. 39)

DP Jubiliejinė Kultuvė. (21a) Det
mold, spausdino Borek Geiser. 1947. 
IV. 1. 4 nnm. p. 286X442 mm (891. 
927/1947. 40)

8—93 Vaikų Literatai-* — Litera
ture for children

MEKAI, Jonas ir Adolfas, Iš pa
sakų krašto. Rinktinės įvairių tautų 
pasakos. Iliustravo V. L. Adamkevi- 
čius. (16) Kassel, „Giedra“, rotat. 
MCMXLVII Lietuviškosios knygos 
metai. Virš., 62+2 nnm. p., iliustr., 
144 X 203 mm. RM 6.00. Pastaba 4 
pusi.: Tales for children. For private 
use (891. 929. 3/1947. 41)

Satire,

Paieškojimai
Johann Schmidt, gyv. (14b) Herber

tingen, Krs. Saulgau (Wiirtt.), Zie- 
gelgasse 34, b. Fr. W. Lutz, ieško 
žmonos Idos ir vaikų: Edmundo, Flo
rences, Siegfriedo ir Hildegardos, 
gyvenusių Ostankino km., Vilkaviš
kio apskr. *

Gurskaitė Julija, gyv. Jungt. Vals
tybėse, ieško Gurskio, Mušinsko, 
Montvydo, Panomio Stanio, Kaz
lausko ir Gineičio. Gurskaitės adre
sas pas Karoblį Petrą. (24)' 
stedt, Krs. Segelberg, Baltic

Stamburevičius Vladas, iš 
viškio, ieško Ramanauskaitės 
nijos iš Kauno. Žinantieji apie ieš
komąją prašomi atsiliepti A. Kami- 
nickui, Wehnen 1/0, Oldenburg, Lit 
Lager.

Stulgis Petras, gyv. Bayreuth, 
Camp Made, ieško Karanausko Petro 
iš Šiaulių ir Lebedžio Antano iš 
Grubinų.

Burba Adomas, gyv. Italijoj. Reg
gio Emilia, Campo de» Profughi, 
Casema Artigliaria, ieško giminių 
bei pažįstamų.

Wahl- 
Camp. 
Vilka- 
Euge-
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Spaudos puslapiuose

Benamių proble- 
x mos apimtis «
\ Miinchene išeinąs vokiečių laikraš
tis „Echo der Woche“ 7 Nr. (1947. 
V. 1.) bando skaičiais pavaizduoti
benamių problemos Europoje didu
mą. Laikraštis rašo:

. „Per 13.000.000 pabėgėlių visoje 
Europoje ieško naujos tėvynės. 
Vokietijoje, įskaitant UNRRA-os 
globojamus 200.000 pabaltiečių ir 
200.000 žydų, yra 800.000 tokių 
žmonių. Be to, 300.000 ukrainie
čių, kurie nėra UNRRA-os glo- 
bojėmL

Prie šio skaičiaus (1.100.000) 
dar. reikia pridėti 27.000 vengrų 
ir 3.600.000 „Volksdeutsche“, bū
tent: 2.700.000 sudėtų vokiečių; 
400.000 vokiečių iš Rusijos, Len
kijos ir Pabaltijo; 200.000 vokie
čių iš Vengrijos 30.000 iš Jugo
slavijos, Rumunijos ir Besarabi
jos. Didžiausią benamių nuošimtį 
Vokietijoje —- 8.000.000 žmonių — 
sudaro iškeldintieji iš Lenkijos 
užimtųjų sričių, Taigi, iš viso 
Vokietijoje yra 12.000.000 pabė
gėlių ir DP, kurie sumažėjusioje 
Vokietijoje turi būti priglausti ir 

, aprūpinti.
Italijoje, UNRRA-os globoje, 

yra 35.000 asmenų, kurių daugu- 
. mą sudaro žydai. Toliau Italijoje 

yra apie 125.000 UNRRA-os ne
globojamų pabėgėlių, jų tarpe: 
10.000 ukrainiečių, 29.000 jugo
slavų, 3000 įvairių tautybių pa
bėgėlių, 2000 rusų ir 1000 žydų 
kilmės krikščionių.

Austrijoje yra prisiglaudę 
500.000 benamių, iš kurių apie 
200.000 yra protestantų ir orto
doksų. Iš jų 50.000 yra UNRRA- 

os globoje (rusai, pabaltiečiai, 
lenkai, jugoslavai), be to, 25.000 
ne Austrijos žydų ir 20.000 veng
rų. Didžiausią benamių dalį čia 
sudaro 400.000 „Volksdeutsche“, 
jų tarpe 200.000 iš Jugoslavijos, 
15.000 iš Siebenbiirgeno, 185.000 
iš Vengrijos, Rumunijos ir Čeko
slovakijos.

Danijoje randasi 180.000 iškel
dintųjų iš Rytprūsių.

Prancūzijoje prieglobstį rado 
250.000 pabėgėlių ir DP, iš kurių 
100.000 yra rusai, 100.000 — res
publikonai ispanai ir 50.000 Vi
durio Europos gyventojų.

Taigi, Vokietijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje, Austrijoje, Belgi
joje ir Danijoje vra iš viso 
13.750.000 pabėgėlių ir DP“.

Tačiau iš tikrųjų, šis vaizdas toli 
gražu, dar nėra pilnas Šios proble
mos apimtis dar negali būti tiksliai 
ap’brėžta. Nekalbant apie tai, dar 
eilėje ir kitų čia nepaminėtų Va
karų Europos valstybių skursta 
tūkstahčiai benamių žmonių, kurie, 
agresorių veiksmų įtakoje netekę 
savo artimųjų, namų, turto, buvo iš
blaškyti po svetimus kraštus, kyla 
klausimas: kas gali nusakyti skai
čių tų nelaimingųjų europiečių, ku
riuos slaptųjų sutarčių pagimdytas 
smurtas’ pardavė laukinio pasaulio 
vergiiai ir beviltiškam merdėjmui? 
Šiandien tiek aišku, kad šių bena
mių skaįčius yra keleriopai didesnis.

/

Komunistai sukiast^’o Krokuvos 
Kardinolo atsiluukimą

Kaip lenkų laikraštis „Kronika“ 
rašo, Varšuvos radijo neseniai bu
vo paskelbęs, esą Krokuvos metro
politas kardinolas Sapieha paskel
bęs atsišaukimą į visus užsienyje 
esančius lenkus, kad jie grįžtų na
mo. Šią žinią buvo pakartojusios 
užsieno spaudos agentūros, o tuo 
tarpu Krokuvos spauda atsišaukimo 
net nepaminėjo. Užsienio katalikiš
koji spauda dėl jo taip pat laikėsi

I

Lietuva turi atsikelti iš karo 
audrų nesužalota

SAKO LENKŲ ŽURNALISTAS STANISLAW SOPICKL KURIS DU KARTUS YRA LANKĘSIS PRIEŠ 
KARĄ NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE IR VERTINA JOS MEDŽIAGINIUS IK KULTURINIUS 

PASIEKIMUS
Lenkų žurnalistas Stanislaw So- 

picki, londoniškėje lenkų spaudoje 
aprašydamas savo prisiminimus iš 
apsilankymo nepriklausomoje Lie
tuvoje, rašo:

„Tai buvo nekruvino „karo“ tarp 
abiejų kraštų laikotarpis. Iš Vilniaus 
negalima buvo važiuoti į Kauną 
trumpiausiu keliu per Lentvarį, bet 
reikėjo sukti per Latviją arba per 
Rytprūsius.

Kaune teko paliesti Vilniaus klau
simą su, valdžios ir opozicijos žmo
nėmis. Tuo klausimu su savo be- 
drakalbiais negalėjau rasti bendros 
kalbos, bet stengiausi bent jų neį
žeisti. Labai domėjausi, kaip jie žiū
ri į lenkų-lietuvių santykius neto
limoje praeityje. Mane stengėsi įti
kinti, jog esame padarę daug ne
teisybių, ne tik 1920 metais, bet taip 
pat ir 1927-29 metais, kai Vilniaus 
byla buvo iškilusi tarptautinėse in
stitucijose. Žymiai geriau sekėsi kal
bėtis ekonominiais ir kultūriniais 
klausimais. Lietuva neginčijamai 
abiejose srityse "buvo toli pažengusi. 
Vaikščiodamas po Kaimą, mačiau 
daugybę moderniškų naujų mašinų, 
mačiau daug darbo, įdėto ,į miesto 
statybą ir pagražinimą, nors miestas 
tebuvo laikomas laikinąja sostine. 
Pasaulinės ekonominės krizės di
desnių atgarsių Lietuvoje nesimatė. 
Bekonų, sviesto, kiaušinių ir k. 
išvežimas kasmet augo, palankiai 
atsiliepdamas į valstybės balansą. 
Buvo statomi nauji fabrikai.

Antrą kartą patekau Lietuvon po 
garsiojo 1938 m kovo mėn. ultimatu
mo. Atmosfera buvo šaltoka. Minis- 
terio Beko ultimatumas buvo pa
žeidęs lietuvių tautos jausmus. Lie
tuviai negalėjo suprasti, kaip mes, 
vieną dieną grasinę karu, jau se
kančią puolėme glėbesčiuotis. San
tykių nebuvimas per ištisus dvide
šimt metų sukėlė abiejose pusėse 
daug žalos ir nesupratimo. Tačiau 
susitaikymas buvo būtinas labiau ne" 
gu bet kada. Naujasis vokiškasis im
perializmas jau buvo pasirengęs šuo
liui. Jau viskas virė ir prie Vyslos ir 
prie Nemuno žiočių Klaipėdoje.

Nuvykau į Klaipėdą pažiūrėti, ko 
ten lietuviai buvo pasiekę jūroje. Su 
pasitenkinimu turėjau pripažinti, jog 
lietuviai nebuvo veltui praleidę 15 
metų, kuriuos jiems buvo suteikusi 
Istorija, ir daug buvo nudirbę. Jie 
turėjo jau savo laivus, kurie plau
kiojo po lietuviška vėliava, jūrinės 
prekybos apyvarta vis didėjo, su
darydama jų prekybos žymiausią da
lį, o Klaipėdos kraštas vis daugiau 
susiliejo su visu kraštu į vieną vie
numą. Bet vokiškas gaivalas reiškėsi 
smarkiai, ir kova ten dar nebuvo iš
spręsta.

Ekonominė krizė jau buvo praė
jusi, Lietuvos ūkis buvo dar labiau 
sustiprėjęs ir kultūrinis gyvenimas 
sparčiai plėtėsi. Vėl kalbėjausi su 
lietuviais: politikais, literatais, ku
nigais. Jų tarpe jau mažiau buvo to
kių, kurie gerai kalbėtų lenkiškai. 
Išaugo nauja karta, kuri iš mokyklų

išsinešė karštą lietuvišką patriotiz
mą ir lenkų kalbos nemokė'imą. O 
kas liečia Lenkijos istoriją, kuri 
buvo susijusi su Lietuvos, tai ji ne
buvo jiems objektyviai išdėstyta, juo 
labiau mums palankiai. Bet svar
biausia, kas man krito į akis, buvo 
tai, jog per dvidešimt metų lietuvių 
tautoje tautinė sąmonė buvo ne
paprastai išaugusi, ir kad tauta gerai 
išlaikė egzaminus tvarkytis savo vals
tybėje nepriklausomai. Esu giliai įsi
tikinęs, kad dabar, naujos okupaci
jos išgyvenamoje tragedijoje, jei toji 
okupacija ir ilgiau truktų, tautos 
valia atgauti savo nepriklausomybę 
yra tokia didelė, kad nugalėjusi vi
sus sunkumus išsipildys. Lietuvių 
tauta nuo 1940 metų yra netekusi 
daug žmonių. Bet tie- nuostoliai, 
mano žiniomis, nėra palaužę Lietu
vos biologinių jėgų, nes daugiausia 
palietė inteligentiją. Dar netrūks 
žmonių, tinkančių atstatyti sugriau
tą valstybę.

Visų pirma karo pasėkoje atsira
dusi lietuviškoji emigracija sudaro 
jau didesnį procentą negu lenkiš
koji. Lenkų svetur pasilieka mažiau 
negu 3 procentai (ir tas procentas 
dar sumažės), o lietuvių išeiviai su
daro savo tautos 4 jeigu ne 5 pro
centus ir nėra duomenų, kad jie da
bartinėmis sąlygomis grįžtų.

Nenorėčiau čia spręsti, kaip tu
rėtų plėtotis santykiai tarp abiejų

Is t remtinirt spaudos

Išlaikykime
„Lietuviu Žodžio“ 18 nr. Jeroni

mas Cięėnas, sąryšy su anglų zo
nos DP perkėlimu į Angliją, straips
nyje „Invazijai į D. Britaniją prasi
dėjus“ primena:

„Visur ir visada atsiminkime ir 
vadovaukimės tuo dėsmu, kad iš 
mūsų darbų šeimininkai susida
rys įspūdį apie mūsų tėvynę ir 
jos teises į laisvę. Į mus atkreip
tos budrios nepažįstamojo akys. 
Jei mums yra išties^ pagalbos 
ir didelės bičiulystės ranka, pri
imkime ją solidžiai, susikaupę ir 
šlovingi. Daukanto žodžiais, už
sieniuose atminimą, ne vežimą 
(pilną šiukšlių) palikime. D. Bri
tanijos visuomenė yra aukštos 
asmens kultūros, ji pajėgia pro 
visą savo išviršinį abejutiškumą 
įregėti svečio- inteligentiškumą, 
protą, charakterį ir sugebėjimus. 
Šitos gi savybės mūsų tautai 
įgimtos ir švarios, išneštos iš 
visų istorijos kataklizmų, prisi- 
statykime tik šituo, o ne kuo ki
tu. Tiesa, iš anksto turime ži
noti, kad, važiuodami visa bend
ruomene, vežamės maželytį nuo
šimtį ir iš vėžių išėjusio ele
mento. Visos ligšiolinės sąlygos 
buvo už žmogaus sudemoraliza- 
vimą, ir silpnesni būdai palūžo

rezervuotai.
Dabar Krokuvos arkivyskupiškos 

kurijos organas „Tygodnik Pow- 
scechny“ paskelbė sekantį komuni
katą:

„Krokuvos Metropoliškojl Kūrija 
skelbia visiems žinoti, jog skelbtieji 
pranešimai, neva kardinolas Sa
pieha esąs paskelbęs atsišaukimą j 
užsienyje esančius lenkus grįžti na
mo, yra netiesa.“

„Geri buvo laikai — žemės davė...”
Berlin (AP) Tarybinės Latvijos 

aukšč. tarybos pirm. dr. A. Krichen- 
stein rusų armijos leidžiamame vo
kiečių kalba laikraštyje rašo, kad 
amerikiečių ir britų zonose gyve
nantieji latviai DP yra laikomi So
vietų Sąjungos piliečiais.

Sis pareiškimas, skatinąs latvius 
grįžti j namus, esąs atsakymas į 
aiškus, kuriuos Kirchensteinas, kaip 
is sakosi, esąs gavęs ir iš kurių jis 
natąs, kad „latviai DP yra neteisin- 
;ai painformuojami ir nežino apie 

padėtį tarybinėje Latvijoje“, 
tik peržengę savo tėvynės 
sako Kirchensteinas, „jie 

galės apsidžiaugti visiška so
vietų piliečio laisve ir teisėmis“.

„Netiesa, kad tie, kurie nepadarė 
jokių kitų nusižengimų, išskyrus tai, 
kąd jie paliko savo tėvynę ir tarna
vo vokiečių kariuomenėje, bus per
sekiojami“, prideda jis.

Atsišaukime sakoma, kad kai ku
riems grįžusiems patikėtas darbas 
„pagal Jų gabumus ir. norus“, o kai 
kurie ūkininkai gavę ir žemės.
IS „TŪKSTANTAMECIO REICHO 

PASAKŲ KNYGŲ“
„Ponas Churchillis šį kartą turi 

išimties keliu patikėti man kaip 
pranašui. Aš jam sakau: bus su
naikinta didžiulė valstybė, ir tai bus 
ne Vokietija, bet Anglija.“ (Hitler

,Vos

tautų. Tačiau norėčiau pabrėžti, jei
gu gerų santykių būtina sąlyga yra 
vienas antrų pažinimas, tai iš to 
taško mes (lenkai) dar daug turime 
padaryti. Lietuviai geriau pažįsta 
mūsų rašytojus ir poetus, geriau 
pažįsta mūsų kultūrą negu mes jų. 
Reikia prisipažinti, jog turime dau
giau žinoti apie Lietuvą, apie jos 
paskutiniųjų dešimtmečių istoriją ir 
kultūrą

Turime taip pat pripažinti, nepja- 
silenkdami su tiesa, kad žalos musų 
santykiuose buvo daroma iš abiejų 
pusių, bet kad reikia stengtis sugy
venti. Į klausimą, kas turi padaryti 
pirmąjį žingsnį, turime atsakyti, jog 
mes lenkai, nes ^esame didesnė tau
ta, turime ilgesnę istoriją ir, turė
dami už savo pečių ilgų amžių vals
tybinį patyrimą, turime turėti taip 
pat didesnės politinės išminties.

Reikia siekti Lietuvos valstybės 
atstatymo. Tie mūsų šiaurės kaimy
nai yra verti visiškos paramos, nes 
Vakarų krikščioniškos kultūros bas
tionas, kurį lietuviai laikė žemuti
niame Nemuno baseine, turi iškilti 
iš dabartinių audrų nesužalotas ir 
nesumažintas.“

Nepasisakydamas aiškiai dėl pro
blemų išsprendimo, kurios skyrė 
praeityje abi tautas, lenkų žurnalis
tas taip paliečia lietuvių-lenkų san
tykius. stengdamasis mesti žvilgsnį 
į ateitį.

savo varda4
(juk ir žydinčioje obelyje pasi
taiko nudžiūvusių šakelių). Mūsų 
bendruomenė tą gaivalą iš anksto 
ir viešai pasmerkia. Turime būti 
budrūs, nes mūsų priešas nesnau
džia ir anglų visuomenės akyse 
stengiasi mus apjuodinti.“

DOVANOS IS JAV NEAPMUI
TINAMOS

Gr. Hesseno finansų min. prane
šimu, įvairūs dovanų siuntiniai, jei 
jie neperžengia gavėjo suvartojimo 
ribų, ateityje amerikiečių zonoje 
nebus apmuitinami. Tai liečia ne tik 
siuntinius, kurie iš užsienių at- 
siunė ami Vokietijon atskiram gavė
jui, bet ir dovanų siuntinius, ku
riuos gauna įvairios organizacijos 
ir vėliau išdalina. Muitinei reikia 
Įrodyti, kad gaunamojo siuntinio 
turinys neviršija gavėjo suvarto
jimo. Toki siuntiniai iš užsienio yra 
neapmuitinami ir neapdedami mo
kesčiais. Šis nuostatas netaikomas 
alkoholiui, tabakui jei jo yra dau
giau kaip svaras viename siuntinyje, 
ir sacharinui per 50 gr. siuntinyje.•

Heidelberg (S&S) — Vyr. UNRRAos 
būstinė Austrijoje pranešė, kad nuo 
balandžio 15 d., pradėjus 60 d. 
maisto davinio akciją, iki gegužės 
1 <1. į tėvynę išvyko 3.500 DP, dau
giausiai lenkų. UNRRAos valdinin
kai reiškia vilčių, kad ir* ateinančių 
savaičių bėgyje DP repatriacija, 
ypač iš lenkų ir jugoslavų tarpo, dar 
padidės.

„Ir ne tuščiais žodžiais, bet kru
vinu rimtumu mes užtikriname, jog 
į kiekvieną bombą bus atsakyta de
šimties, o jei būs reikalinga, ir 
šimto bombų numetimu.“ (Hitler 
1941. I. 1).

„Šiame kare lems ne laimė, bet 
tiesa, o tiesa yra mūsų pusėje.“ 
(Hitler 1941. I. T).

„Taigi, šis karas privalo būti ve
damas visu nuoseklumu, tai reiškia, 
iki tol, kol už jį atsakingi nusikal
tėliai bus pašalinti.“ (Hitler 1941. 
L D. (S.)
NEPAMIRŠKITE PASUKTI LAIK

RODŽIUS
Šį sekmadienį, gegužės 11 dieną, 

3 vai. ryto laikrodžiai Vokietijoje 
pasukami vieną valandą pirmyn. 
Įvedamas naujas vasaros laikas. 
Taip yra nutarusi Berlyne Sąjun
gininkų Kontrolės Tarybos koordi
nacinė komisija.

STATOMAS STIPRIAUSIAS 
PASAULYJE TELESKOPAS

Ateinančiais metais Kalifornijoje 
bus baigtas įmontuoti stipriausias 
pasaulyje teleskopas, kuris bus du 
kartus stipresnis už visus dabar 
esančius ir turės 8 kartus didesnį 
akiratį. Jo pagclba mokslininkai ti
nsi patikrinti, ar ir kitose planetose 
esama gyvybės. Teleskopas kainuos 

•M mfi- doterhj.

29. IV. D. Britanijos užs. reik. min. 
Bevinas grįžo iš Maskvos konferen
cijos į Londoną ir turėjo pasitarimą 
su min. pirm Attlee. Dėl konferen
cijos rezultatų jis pareiškė nesąs nei 
pesimistas, nei optimistas. — Pran
cūzijos užs. reik. min. Bidault, grį--x 
žęs iš Maskvos konferencijos, pa
reiškė- „Maskvoje mes dirbome kie
tai. Yra vilties, kad taikos įgyvendi
nimas bus pasiektas“. — JAV užs. 
reik. min. Marshallio patarėjas 
Maskvos konferencijoje per radiją 
pasakė kalbą, kurioje pabrėžė esąs 
įsitikinęs, kad sovietai karo nenori, 
bet amerikiečiams patarė su šia min
timi neapsiprasti. — JAV senatas 
patvirtino 300 mil. dolerių paramą 
nuo karo nukentėjusiems kraštams, 
pastatydamas sąlygą, kad šios para
mos sunaudojimą turi kontroliuoti 
amerikiečiai. — Pirmoji DP asmenų 
grupė iš 850 asmenų išvyko į Bra
ziliją.

30. IV. Prasidėjo pasitarimai tarp 
amerikiečių ir sovietų atstovų dėl 
grąžinimo JAy virš 11 milijardų 
karo skolų. — JT pilnaties darbų 
komisija 8 balsais prieš 1 atmetė 
Egipto pasiūlymą tuojau pat pa
skelbti Palestiną nepriklausoma. — 
IGR biuras paskelbė atsišaukimą 
į britų zonos DP asmenis, pabrėž
damas, kad dabar atėjo galutinio 
apsisprendimo laikas: grįžti į tėvy
nes, pasilikti vietoje arba pasinau
doti siūlomu įkurdinimu kituose 
kraštuose.

1. V. JAV kongresas priėmė nu
kentėjusiems krantams paramos tei
kimo planą, sumažindamas paramos 
sumą iki 200 mil. dolerių ir pastaty
damas sąlygą, kad ši parama nebūtų 
teikiama sovietų įtakoje esantiems 
ir iš einamosios pramonės produkci
jos mokantiems reparacijas kraš
tams, ir kad ši parama būtų ameri
kiečių kontroliuojama. — Prancūzi
jos vyriausybė turėjo specialų ne
paprastą posėdį, kuriame buvo mė
ginama pašalinti gresiančią vyriau
sybės krizę; posėdžiui pirmininkavo 
pats prezidentas Auriol. — Beveik 
visose Europos valstybėse gegužės 
1-moji praėjo ramiai, tik Triesto 
mieste į eiseną mesta bomba užmu
šė 30 žmonių, ir Italijoje įvykusių 
susirėmimų metu žuvo 8 asmenys.

2. V. Į Turkijos uostą Istambulą 
įplaukė amerikiečių karo laivų es
kadra ir po vieną kreiserį į Graiki
jos uostus Pirėjus ir Salonikus.

3. V. Aukšč. Sov. S-gos Taryba 
nutarė užtraukti krašto ūkio atsta
tymui 20 milijardų rublių vidaus 
paskolą. — Karinė J. Tautų komi
sija, kuri dirba jau 15 mėnesių, 
ruošdama karinių j. Tautų pajėgų su
kūrimo planą, paskelbė, kad tarp 
Sov. S-gos ir Vakarų valstybių šių 
pajėgų sukūrimo atžvilgiu yra tokie 
dideli nuomonių skirtumai, jog greit 
šį planą įgyvendinti neįmanoma.
‘4. V. Prancūzijos parlamentas 360 

balsų prieš 186 balsus išreiškė vy-, 
riausybei pasitikėjimą, o min. pirm. 
Rama'dier iš savo vyriausybės atsta
tydino komunistų ministerius; jų 
atstatydinimą patvirtino prezidentas 
Auriol. — Žydų teroristai Palesti
noje išsprogdino Akros kalėjimą, iš 
kurio pabėgo apie 250 kalinių. — 
Paskelbtas amerikiečių spaudoje 
Stasseno pasikalbėjimo su Stalinu 
turinys, iš kurio matyti, kad Stali
nas, pareiškęs tikįs į tarptautinį 
bendradarbiavimą' ir kad sovietai 
karo nenorį.

5. V. Naujai Ramadier sudaryta
sis prancūzų vyriausybės kabinetas 
buvo susirinkęs pirmo posėdžio. — 
Anglijoje kilo angliakasių streikas, 
kuris iš karto palietė 24 kasyklas. 
Sąryšyje su įvedimu 5 darbo dienų 
savaitės, darbininkai reikalauja ne
sumažinti uždarbio. — Jugoslavijos 
ir Albanijos atstovai pasitraukė iš 
S. Tarybos Komisijos, Balkanų ne
ramumų priežastims tirti. — Iš Lin
ze pavogta 11 laivų, kurie priklausė 
Vengrijai ir už skolas britų buvo 
konfiskuoti.

6. V. Prancūzijos socialistų parti
jos centro komitetas nutarė pakeisti 
savo ~partijos ankstyvesnį nutarimą 
ir savo ministerių iš Ramadier vy
riausybės neatšauktu — Vienoje 
pradėjo plisti darbininkų streikai, 
nukreipti prieš maię'o trūkumą. — 
New Dehlyje Gandhi tarėsi su Jin- 
nah dėl Indijos padalinimo į indusų 
ir musulmonų valstybes, bet susi
tarti nepavyko. — Gen. McArthur, 
pasitarimų su karaliumi Hirohito 
metu, pareiškė, kad amerikiečių ar
mija Japonijos teritoriją gihsi?.n i 
tiek pat, kaip ir JAV. — Buv. vok. 
gen. feldmarš. Kesselringas nuteistas * 
mirti sušaudant.

PrcL Dr.
JURGIUI KRIKSCIUNUI,

buv. Lietuvių Sąjungos Pir- 
mini^'cui. mirus, jo gi

lią užuojautą reiškia
LTB Vyr. Komitetas
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