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NR. 75 ♦ III METAI LIETUVIŲ TREMTINIŲ BENDRUOMENES SAVAITRAŠTIS SCHWEINFURT e 1947. VI. 6

Mūsų tautiečiai Amerikoje gyvai 
aktualina OP problemų

PLAČIAI PASKLEISTAS LVS IR AMERIKIEČIŲ LIETUVOS DRAUGŲ SĄJUNGOS MEMORANDUMAS
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir Ame

rikiečių Lietuvos Draugų Sąjunga 
balandžio' mėn. pradžioje JAV vy
riausybės nariams, kongreso nariams 
ir kitiems įtakingiems politiniams 
amerikiečių veikėjams įteikė plates
nį memorandumą tremtinių reikalu.

Pradžioje suminėjus Atlanto Char- 
tą ir keturias laisves, kurios pir
miausia turėtų būti taikomos DP ir 
apibūdinus sunkias sąlygas, kuriose 
šie žmonės randasi, toliau memo
randume rašoma': „1940—47 m. lai
kotarpyje mažiau kaip 10 % mūsų 
kvotų buvo išnaudota. Svetur gimu
sių mūsų gyventojų dalis 1920 m. su
darė 13,2%, o 1940 m. tiktai 8,8%. 
Imigracija iš Europos yra beveik 
sustojusi dėl šių priežasčių: 1) visi į 
sovietiškąją įtaką patekę kraštai 
draudžia emigraciją; 2) tokiems gi 
kraštams, kaip Anglija, Norvegija, 
Švedija, Olandija, Belgija ir kt., pa
tiem trūksta darbo jėgos. Atsižvel
giant į tai, 850.000 DP nesudarytų 
ūkinių ar socialinių sunkumų, jei jie 
būtų įsileisti i JAV. Priešingai, jų 
atvykimas daugeliu atžvilgiu mūsų 
kraštui būtų naudingas. JAV dabar 
yra žymiai geresnėj padėtyje negu 
Šveicarija ar Švedija, o vis dėlto šie 
kraštai įsileido daugiau DP per 
pastaruosius dvejus metus negu JAV. 
1946 m. prezidentas Trumanas išleido 
direktyvų, kad 39.000 DP galėtų at
vykti į JAV, bet teatvyko tik 3500.

Toliau memorandume prašoma im
tis šių priemonių DP problemai 
spręsti:

1. JAV Kongresas turi priimti įsta
tymą, kuris perleistų DP visas 1940— 
1947 m. neišnaudotas imigracines 
kvotas.

2. Šios kvotos turi būti taikomos 
lygiai visom religijom, nė vienos jų 
nefavorizuojant ir nė vienos ne
paneigiant.

3. JAV Kongresas turėtų sudaryti 
galimybę DP pasiskolinti tam tikras 
pinigų sumas, kuriais jie apmokėtų 
savo kelionę ir galėtų įsikurti. Šią 
paskolą jie galėtų grąžinti per 4 ar 
5 metus. Tai būtų tinkama pagalba

tiem žmonėm, kurių visas turtas yra 
sovietų ir nacių pagrobtas.

4. Sudaryti nešališką komisiją, su
sidedančią iš aukštų JAV pareigūnų 
ir įvairių JAV tautinių grupių atsto
vų, kuri prižiūrėtų vizų paskirstymą, 
kad tuo būdų būtų išvengta bet kurio 
šališkumo ar kurių kitų nesusipra
timų.

5. Leisti DP įstoti į JAV kariuo
menę nustatytam laikotarpiui. Už šią 
tarnybą taikyti jiem tą patį atlygini- 
mą\ir primepybes, kaip reguliariem 
JAV kariam ir tas pačias sąlygas jų 
šeimom. Praėjus nustatytam tarny
bos laikui šie savanoriai DP turėtų 
gauti pilną JAV pilietybę. E.

Vien taikos troškimo neužtenka
TAIKA MYLINČIOS TAUTOS NETURI TEISĖS SUDĖTI GINKLUS, 

KOL UŽPUOLIKAS GALI JUOS PAKELTI
Gegužės 30 d. amerikiečiai visame 

pasaulyje atitinkamomis iškilmėmis 
paminėjo 
Gen. L. 
prie ameriekiečių karių kapų 
Hamme (Luksemburge) pareiškė: 
„Šią dieną mes švenčiame ne todėl, 
jog mes šiaip galėtume pamiršti tuos 
vyrus, kurie už jų idealus paaukojo 
savo gyvybes. Mes tai darome dėlto, 
kad mūsų tautai suteikus progą nuo
lat puoselėjamą atminimą išreikšti

savo žuvusius karius.
D. Clay savo kalboje 

ameriekiečių karių
(Luksemburge)

ir IRO rengiasi tremtinu} atrankai
„Neue Zūricher Zeitung“ gegužės Daugelyje valsybių juntamas darbo 

jėgos trukumas staiga privertęs jas 
susidomėti DP. Ir dabar daugelis 
Europos valstybių norinčios juos pas 
save priimti. D. Britanija net šimtą 
tūkstančių. Tačiau, nors D. Britanija 
ir kiti kraštai esą susidomėję DP, 
kaip darbo jėga, bet vis dėlto atro
dą, kad jie nesą tokių pat mastu pa
sirengę priimti taip pat ir šeimos 
narius, ypač gi jei jie ligoti ir seniai.

IRO gausianti maždaug tokį pa
likimą. 1947 m. kovo 31 d. Europoje, 
Artimuosiuose ir Tolimuosiuose Ry
tuose buvę daugiau negu 700.000 
UNRRA globojamų asmenų. Tą dieną 
Vokietijoj buvę 600 lagerių ir 70 
UNRRA centrų. Bet IRO numatanti, 
kad jai teksią rūpintis kiek didesniu 
žmonių skaičiumi, negu UNRRA rū
pinosi, būtent, apie 757.000. Iš viso 
globos reikalingų asmenų skaičius 
siekias apie 1.563.000. E.

5 d. žiniomis, gegužės 1 d. Ouchy 
miestelyje, Šveicarijoj, antrai savo 
sesijai, kuri užtruko keletą dienų, 
buvo susirinkusi parengiamoji Tarp
tautinės Pabėgėlių Organizacijos 
(IRO) komisija. Artėjant birželio 
30 d., kada savo veiklą sustabdys 
UNRRA ir Tarpvyriausybinis Pabė
gėlių Komitetas, ir jų darbą turės 
perimti IRO, parengiamoji IRO ko
misija yra rimtai susirūpinusi tinka
mai tam reikalui pasirengti.

IRO direktorius A. J.. Altmeyer 
komisijai padarė pranešimą, apie 
IRO nepasiektus ir pasiektus tikslus, 
■tarp ypatingai sunkių problemų, 
kurias IRO turėsianti spręsti, ypač 
būsianti sunki asmenų atrankos 
(screeningo. E. past.), kurie jų ga
lėsią IRO globa naudotis, problema. 
Ši atranka iš vienos pusės privalanti 
suteikti protingas garantijas nepasi
tikinčiom rytinėm valstybėm, o iš 
antros pusės ji neturinti Tarptautinės 
Pabėgėlių Organizacijos apsunkinti 
savo inkvizicinėm priemortėm, kurios 
prieštarautų jos humanistiniam tiks
lui, juo labiau atsižvelgiant į tai, kad 
perkošiant DP, daugelis jų nepajėgia 
tinkamai paaiškinti savo reikalo. 
Ūkinė Pabėgėlių Komisija padariusi 
visą, eilę pasiūlymų, kurie yra tin
kami garantuoti atrankos objekty
vumą. Si komisija pasisakė už tam 
tikrų „pabėgėlių bičiulių“ suorgani
zavimą, kurie šiuo klausimu galėtų 
pabėgėliam padėti, kaip jų globėjai. 
Ji taip pat pasisakė ir už apeliacijos 
teisę anksčiau padarytiem sprendi
mam. Kokios šios atrankos procedū
ros detalės bebūtų, esą reikia ti
kėtis, kad ji būsianti, kiek galima 
konstruktyvi ir žmoniška.

Toliau užsiminęs įkurdinimo užda
vinį, kuriam IRO dar visai nesanti 
pasirengusi, Altmeyer pareiškė, kad 
paskutiniu metu šiuo reikalu visai 
nelauktai padėtis žmiai pagerėjusi.

išviršine forma. Čia, toli nuo savo 
tėvynės, guli 8411 amerikiečių. Jie 
čia ilsisi kaip ir visi kareiviai, kurie 
paaukojo visa, ką' turėjo brangiausia, 
ir vienodai užsipelno savo tautiečių 
dėkingumo ir atminimo už savo kar
žygiškus darbus. Jie atėjo ne grobti, 
jie neturėjo noro įgyti galybę ar ją 
išlaikyti. Jie atėjo, kad atiduotų savo 
dalį taikingo pasaulio sukūrimui, 
kuriame nebebūtų jokios vietos 
užpuolikams. Ši diena turėtų daug 
mažesnės reikšmės, jeigu mes, pa
gerbdami tuos, kurie savo gyvybes 
atidavė už teisingą reikalą, neįsipa
reigotume likti ištikimais jų atsto
vautiems idealams“. Gen. Clay sayo 
kalbą baigė šiais žodžiais: „Kartus 
patyrimas mus yra pamokęs, jog tai
kos troškimo vieno neužtenka ir tal
ką mylinčios tautos neturi teisės su
dėti savo ginklus, kol užpuolikiškos 
tautos tebeturi progą juos pakelti. 
Tačiau taiką mylinčios tautos per 
metų eilę yra {rodžiusios, kad jos 
savo galybės nei dabar, nei ateityje 
nepanaudos tam. jog kitiems pri
mestų savo valią.“

Washingtone vyr. prokuroras Tom 
Clark savo minėjimo kalboje nurodė, 
kad pasaulio civilizacija nustotų eg
zistavusi, jei JAV neišpildytų savo 
įsipareigojimų siekiant taikos. Po 
Pirmojo Pasaulinio karo Amerika 
padariusi didelę klaidą pasitraukda
ma į izoliacionizmą. Tai pagaliau 
privedė prie to, jog JAV jaunuomenė 
jau antrą kartą turėjo būti pasiųsta 
į karą. (N. Z.)

Rytprūsiai apgyvendinami lietuviais 
ir gudais

Berlin. (Dena) — Sov. S-gos užim
tame Rytprūsių trečdalyje naujai 
įkurdinami 500.000 gyventojų, kurių 
dalį sudaro lietuviai, nubausti iškė
limu iš gyvenamųjų vietų už- pa
sipriešinimą dėl jų krašto prijungi
mo prie Sovietų Sąjungos. Likusi 
naujai įkurdinamųjų dalis yra žem
dirbiai iš įvairių Sov. S-gos vietovių, 
daugiausia iš nuteriotų Minsko apy
linkių. Kraštas yra padalintas į 50 
valstybinių ūkių, kurie užima 283.400 
ha plotą, ir 190 kolchozų.

GRĮŽTANTIEMS Į TĖVYNĘ 
NUTRAUKIAMAS YPATINGAS 

MAISTO DAVINYS
Frankfurt, VI. 3. (Dena) — Ame

rikiečių vyr. karinės vadovybės Euro
poje pranešimu, po birželio 15 d. sa-

vanoriškai grįžtantiems tremtiniams 
nebebus teikiamas ypatingas maisto 
davinys 60 dienų. Iki šiol, vykdant 
minėto ypatingo davinio akciją, į sa
vo tėvynes grįžo 10.674 lenkai. 290 
jugoslavų. 104 latviai, 79 Sov. S-gos 
piliečiai ir 9 estai.

Vokiečiai ieško dingusiu belaisvių
„Die Neue Zeitung“ pranešimu, 

birželio 6—14 d. d. visoje Bavarijoje 
pravedamas karo belaisyių ir dingu
siųjų be žinios buv. Wehrmachto ka
rių surašymas. Surašymu siekiama 
nustatyti, kiek Rusijoje tikrai ran
dasi karo belaisvių.

Vatikano radijo pranešimu, vokie
čių katalikų vyskupai nusiskundę 
Kontr. Tarybai Berlyne, jog grįžu
sius iš vakarų sąjungininkų nelais
vės vokiečius rusų įstaigos depor
tuoja į Sov. Sąjungą. Be to, kata
likų vyskupai protestavo dėl to, kad 
rusų cenrūra labai apsunkinanti ka
talikiškų raštų leidimą ir uždraudusi 
ve»a eilę knygų ir laikraščių.

Austrijos vidaus reik. min. IMxner

parlamente pareiškė, kad Sov. S-ga 
oficialiai pranešusi, jog Rusijoje nė
ra nei vieno austro karo belaisvio. 
Pasiremdamas statistikos duomeni
mis, Helmer ta proga konstatavo, 
kad Rusijoje šiuo metu dar turi būti 
114.000 austrų karo belaisvių.

Komunistų partija yra 
perauklėjama iš pa

grindų
London, VI. 3. (Dena-Reuter)—Kaip 

prūneša Maskvos radijas, praėjusių 
mėnesių būvyje komunistų partijos 

iš pa

Vandenbergas už 
separating taiką 
Washington, VI. 3. (Dena-Reuter) — 

Senatorius Vandenbergas JAV sena
tui pareiškė, kad JAV greitai bū
siančios priverstos sudaryti separati- 
nes taikos sutartis su Vokietija ir 
Austrija ir parengti atominės ener
gijos tarptautinio kontroliavimo su
tartį be Sovietų Sąjungos sutikimo.

JAV negalinčios perdaug ilgai 
laukti sovietų bendradarbiavimo, kad 
sudarius taiką su Vokietija ir sukū
rus „uždarą Europą“. Reikią grei
čiau ratifikuoti taikos sutartis su 
Italija, Bulgarija. Vengrija ir Ru
munija, nes delsimas galįs atsiliepti 
į pasitarimus dėl taikos sutarties su 
Austrija.

„Nors Sov. Sąjungos pritarimą ir 
bendradarbiavimą būtinai reikia sta
tyti t pirmą vietą“. — kalbėjo 
Vandenbergas senatui, — „tačiau 
mes, esantieji šiapus „geležinės už
dangos“, taip pat turime teisę laisvai 
elgtis, kaip kad šią teisę sovietai ir 
jų satelitai anapus labai dainai per
prievartą m

Į naują tremties etapą, 
žengiant

SUKAUPKIME VISAS PASTANGAS PLANINGAI IR GRAŽIAI 
ĮSIKURDINTI NAUJOSE SĄLYGOSE

Mūsų tremtiniškas gyvenimas pe
reina į naują fazę ir statomas prieš 
naujus išorinius ir vidinius uždavi
nius. Išvykstantieji iš Vokietijos at
siduria naujose sąlygose dvejopu 
atžvilgiu: atitrūksta iš čia gerai su
siorganizavusios bendruomenės ir 
susiduria su naujais kraštais, naujo
mis tautomis, naujais papročiais ir 
sąlygomis. Iki šiol gyvendami čia 
buvome savoje masėje, uždarose sto
vyklose, šį tą dirbome, arba ir visai 
be darbo, tad ir santykiavimas su 
aplinkuma ir svetimaisiais buvo 
daugiau proginis ir atsitiktinis, taigi 
visai kitokio pobūdžio. Dabar dides
nės tremtinių masės vyksta į Angliją 
ir Belgiją, nekalbant apie Ameriką 
ir kitas šalis. Išvykdami iš čia, išsi- 
vežame ir visą savo atliktų ir neat
liktų uždavinių ir darbų balansą, 
kartu ir savo dvimetinių klaidų 
patyrimus. Daugelis išvyksta iš čia 
atlikęs savo lietuvio, žmogaus ir in
teligento pareigas ir su švaria šir
dimi pasiryžęs mūsų inteligentijos ir 
lietuvybės substancines žymes ir do
rybes išsaugoti ir naujose sąlygose.

Anglijos, Belgijos ir kitų vietų 
darbovietės mus suves su tų kraštų 
profesiniais darbininkais. Mes nuo 
jų skirsimės savo cenzais ir rangais, 
papročiais, dvasios ypatybėmis, būdo 
savumais, pagaliau kultūriniu savi
tumu ir savo teisiniais statusais. To
kios naujos sąlygos po „laisvo“ sto
vyklų dvimečio iš mūsų pareikalaus 
didelio budrumo, atsargumo ir nau
jų aplinkybių supratimo. Attikę nor
malų darbo laiką, mes grįšime iš jo 
išsemti, nes fiziniam darbui nesame 
pasirengę arba ir nuo jo atpratę, ne
turėsime jam sveikatos nei tinkamos 
psichinės buities. Darbas bus mums 
daugiau ar mažiau natūrali našta, o 
sekmadienis ir šventadienis —poil
sio trupinėlis. Tatai statys į naują 
padėtį ir mūsų kultūrinį judėjimą. 
Jis reikalaus paskutinių idealistinių 
įsitempimų ir tuo atveju, jeigu jam 
oficialios sąlygos ir bus sudarytos. 
Dar didesnio įsitempimo reikalaus 
mūsų kultūrinė dvasia, jeigu mes su 
savo kultūriniais siekimais atsidur
sime „vargo mokykloj“. Savo indi
vidualinėse pastangose mums teks 
įrodyti ir anglams, ir belgams, ir vi
sur kitur, kad mes esame tie patys 
vakarų europiečiai, su tais pačiais 
džentelmeniškumo savumais, tuo pa
čiu kultūringu tonu, kolegišku taktu 
profesionalinių darbininkų tarpe, ku
rie, žinodami mūsų cenzus, užsianga
žavimus, norės lyginti mus su savo 
krašto to paties rango, cenzo ir už
siangažavimų sluoksniais.

Anglija yra senų tradicijų kraštas. 
Tos tradicijos yra šeimyninės, profe
sinės, ne vien lordinės i» karališkos. 
Tatai yra nuolatinio budrumo reika
las kultūringai visur pasirodyti. Visa 
tatai sakoma ne pamokslui, o prisi
menant bendrą mūsų reikalą išsau
goti gerą mūsų tautos vardą ir iš 
viso atlikti mūsų paskirtį tremtyje.

Savo klajokliškoje buityje, kiekvie
nas mūsų yra svetimųjų akims išsta
tytas eksponentas lietuvio inteligen
cijos. jo kultūringumo, jo dvasios 
idealistinių ypatybių, jo asmenybinės 
kultūros, jo takto, būdo, civilizacinio ' 
lygio ir visų kitų ypatybių. Milijonai 
žmonių turėjo ir turės progos mus : 
stebėti. Nuo to. kaip mes beklajoda
mi tremtyje pasirodysime, priklau- i 
sys, koks gandas pasklys apie mūsų i

tautą plačiose šalyse. Tad ir išvykda
mi iš čia nepamirškime šio dėsnio — 
jis yra fundamentališkas mūsų tau
tinei reprezentacijai ir jo užmirši
mas elgesiuose būtų niekaip nedova
notinas. Būkime širdies ir elgesio 
lietuviai vieni kitų atžvilgiu Ir tokie 
pat svetimos aplinkos atžvilgiu. Nau
dokimės proga pažinti tų kraštų, ku
riuose gyvensim, socialinę, kultūrinę, 
dvasinę, politinę ir ūkinę pažangą. 
Pirmiausia kiekvienas savo srityje. 
Tą patyrimą parsįvežę galėsim rea
lizuoti savo Tėvynės gerovei.

Įsistiprinti naujose sąlygose sukaup
kime visą mūsų organizacinį talentą 
ir visas priemones nuo pat pirmo 
kojos iškėlimo į svetimą žemę. Tam 
reikalui reikia vesti ir kultūrinių, 
organizacinių jėgų padalijimą, išei
nantį iš gyvybinių mūsų reikalų, prie 
kurių pirmoj eilėj priklauso mūsų 
tautinės ir socialinės substancijos iš
laikymas iki galutinio tautos susirin
kimo į savo žemę.

Naujos sąlygos, sutiksimas skur
das, vargas, persitempimas, emigra
cinis, dvasinis ir fizinis išsisėmimai 
atneš mums naujų bandymų ir pa
gundų. Čia bus „proga“ išbandyti 
visai mūsų būtybei, dvasiniam kul
tūriniam ir civilizaciniam lietuviui.

Kiek ir kokių bandymų ir pagun
dų mes patirsime, šiandien nežino
me. Žinome tik principą, kad visų 
tautų ir visos emigracijos nuo tų 
bandymų nebuvo laisvos, ir kad di
delės emigrantų masės nėra išlaikiu
sios bandymo ir susmukusios pir
miausia dvasiškai ir tautiškai. Mūsų 
mažai tautai yra brangus kiekviena* 
lietuvis, kaip jis bežūtų dėl vargo, 
taurės ar kitų likimo smūgių. Mūsų 
tautos nuostoliai n Pasauliniame 
kare žmonėmis ir gerybėmis, propor
cingai imant, yra didžiausi. Todėl 
neišleiskime iš akių ir socialinės at
sakomybės vienų už kitus, remkime 
ir padėkime vieni kitiems sunkiau
siose gyvenimo valandose, neviltyje, 
desperacijoje, neturte, nedatekliuje. 
Laikydamiesi vieni kitų atžvilgiu so
cialinės sąžinės, ilgiau išliksime 
tautine ir socialine bendruomene, o 
tuo pačiu lengviau išlaikysime savo 
tautines substancijas.

Mums išvykstant, atskirą problemą 
sudaro kriminalinis elementas ir 
visi tie. kurie nesolidarizavo su mūsų 
tautinėmis ir bendruomeninėmis pa
stangomis, piktnaudojant postus ir 
pareigas. Bendruomenės taurioji są
žinė čia turi savo garbei pravesti 
budrią atranką. Piktybes reikia pa
likti čia. Jomis vis toliau teršti lie
tuvio ir lietuvio inteligento vardą 
nebegalima. Logika kieta, bet tei
singa. Kas sabotavo bendruomenės 
pastangas, to bendruomenė negali 
dengti. Arba išleidžiant tokį ele
mentą. prie kurio priskirtini ir spe
kuliantai, reikia bent sudaryti tokių 
atkritėlių atitinkamą sąrašą, visai 
mūsų bendruomenei nusiimant atsa
komybę už eventualius jų elgesius, 
jų veiksmus.

Daugeliui, gal būt, ir toliau teks 
tęsti gyvenimą stovyklinėmis bend
ruomenėmis. Tegul tat apie jas eina 
pats gražiausias gandas per svetimus 
kraštus, tegu nereikia nei vieno 
krašto policininkui į jas įkelti kojos 
ir nė vieno iš ten išvesti.

Tat su geromis viltimis ir geriau
siais pasiryžimais ženkime į naują 
mūsų tremties etapą. Dr. B. P.

IGCR baigia savo darb^
London. (Dena-INS). — Gegužės 

30 d. Įvyko Tarpvyriausybinio Pa
bėgėliu Komiteto (IGCR) paskutinis 
pilnaties posėdis, prieš perduodant 
komiteto reikalus Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai. Posėdžio metu 
Komiteto generalinis direktorius Sir 
Herbert Emerson pareiškė, kad iki 
300.000 Europos pabėgėlių būsią ap
gyvendinti D. Britanijoj, 8000 Olan
dijoj ir 35.000 Belgijoj. Taip pat

Prancūzija norinti priimti dideli 
skaičių tremtinių darbo jėgos papil
dymui. Numatoma, kad sekančių 
trejų metų būvyje visi tremtiniai, 
dabar esantieji Vokietijoje, Austri
joje ir Italijoje, būsią Įkurdinti Va
karų Europoje, Pietų Afrikoj ir Pie
tų Amerikoj.

— Tokio* karite* birželio pradžios, 
kaip praneša UP, Vokietijoje nėra 
jau buvę daugiau kaip 100 metų.

— Dena praneša, kad nuo birželio

IR KOLUMBIJOJ SUDARYTAS 
LIETUVO8REIKALAMS 

KOMITETAS
Kun. Matučio, saleziečio, pastan

gomis Kolumbijoj sudarytas Komi- - 
teta* Lietuvos Ir lietuvių reikalam*. 
Garbės pirmininkas — šalie* aukš
čiausias Bažnyčios hlerarchas arki
vyskupas. Komiteto iniciatorius dėl

VUKo delegatu JA1
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Tremtinių problema didžiojoj 
pasaulio spaudoj

^N. Y.H. Tribūne * gegužės 29 d. 
Eilropos laidoj persispausdina .New 
York Times“ vedamąjį DP klausimu. 
Straipsnyje nurodoma, kad iki šio 
laiko Naujasis Pasaulis priėmė 12.U00 
Hitlerio eros nuskriaustųjų — DP. 
Toliau rašoma:

„Tik šiam nedaugeliui žmonių 
buvo lemta išvysti Laisvės Statulos 
švyturį. Tačiau 834.000 daktarų, tei
sininkų, aktorių, intelektualų, ama
tininkų, žemės ūkio darbininkų, dar 
vis tebesančių DP stovyklose, dar 
neatkreipia į save prideramo žmo
niškumo dėmesio. Kuo gi jie, galima 
būtų paklausti, yra prasikaltą? Ar 
kad dauguma jų, 80%, yra krikščio
nys; lenkai, latviai,, estai, lietuviai, 
jugoslavai, kurie karo metu buvo 
Vokietijos darbo vergai ir dabar bi
josi naujų jų - kraštų vyriausybių, 
arba, kaip Pabaltijo žmonės išsireiš- 
kia, jie nebeturi krašto, kurį galėtų 
vadinti savu? Ar kad jų dalis yra 
žydai, kurie negali tikėtis visi patekti 
į Palestiną Ir mano, jog turi šiokių 
tokių pretenzijų į pasaulio sąžine?

Mūsų krašto Imigracinės kvotos 
per ellą metų liko neišsemtos. Jeigu 
jos būtų buvusios pilnai išnaudotos, 
pvz. 1940—1946 m. būvyje, į mūsų 
kraštą būtų įvažiavę 1.076.733 imi
grantai. Iš tikrųjų mes priėmėmė tik 
161971 žmogų, ir kvotos, priklau
sančios dar 914.762 asmenims, liko 
neišnaudotos.

Prezidentas Ir įvairūs kongreso 
atstovai yra pramatė reikalą pasi
naudoti bėdos įstatymdavyste, kuri 
nepakeistų dabar egzistuojančių imi
gracijos nuostatų, tačiau parodytų 
pavyzdį pasauliui. Sitai jau yra pa
teikta kongresui, tai — Strattono 
įstatymo projektas įsileisti 400.000 
DP sekančių trejų metų būvyje ir 
įves ir Javito projektai neatidėlioti
nai įsileisti karo našlaičius iki 14 
metų amžiaus. Paprasčiausias žmo
niškumas laukia, kad jau pradėtu- 
mėm veikti.“
. „Continental Daily Mail“ gegužės 

30 d. ilgame straipsnyje nušviečia 
visus vargus kuriant Tarptautiną Pa
bėgėlių Organizaciją. Visą laiką, kaip 
laikraštis pažymi, viešpatavusi nuo
monę, jog pastangos įsteigti naują 
instituciją, kuri perirntų pabėgėlių 
globą, UNRRAi savo veiklą užbai
gus, liksiančios be vaisių. Dabar, kai 
jau turimi reikalingi parašai, padėtis 
dar neteikianti gražių vilčių, nes 
JAV, kurios turėtų padengti 45% 
IRO biudžeto, dar nerailffkavusjos 
Savo parašo. .. Li.- ..’...1 -b

Prieidamas prie anglų nusistatymo 
šios naujos organizacijos atžvilgiu, 
laikraštis rašo:

- „D. Britanijos vyriausybė abejoja, 
kad IRO turėtų ilgą amžių ir todėl 
ji atsisako perduoti savo žinioj esan
čias stovyklas šiai būsimajai organi
zacijai. Ji yra pasiryžusi mokėti IRO 
doleriais stovyklų išlaikymui, bet ne

jų administravimui. Ir gen. McNar- 
ney, buvęs amerikiečių okupacinių 
pajėgų vadas Vokietijoj, neseniai yra 
pareiškęs, kad amerikiečių armija 
esanti pasiruošusi perimti britų zo
nos stovyklas, kadangi trūksta pasi
tikėjimo IRO pasisekimu. ■

Pabėgėliai yra visų tautų posūniai 
ir podukros. Jungtinių Tautų ne
pasisekimas įsteigti Tarptautinę Pa
bėgėlių Organizaciją ir sukurti nau
ją gyvenimą kare ir fašizmo aukoms; 
yra netoleruotinas. Čia būtų proga 
Jungtinėms Tautoms tikrai gerat pa
sielgti, sukuriant naujus pasaulio pi
liečius. Iki šiol jos nieko nedarė, tik 
šnekėjo. Tuo tarpu, pabėgėliai vis 
dar tebėra.— pabėgėliai.“

Politinė apžvalga ■ <

Ar tai veda prie pastovios taikos?
BEVįNO POZICIJA STIPRI. NAUJA VENGRIJOS VYRIAUSYBE SOVIETŲ ĮTAKOJ.

Anglijos darbo partijos konferen
cija pasibaigė. Kaip iš konferencijos 
eigos paaiškėjo. Be vino vestoji poli
tika ne tik kad ne susilpnėjo, bet 
priešingai — ji dar daugiau sustiprėjo. 
Jeigu prisiminsime „Izvestijos“ puo
limus prieš Bevihą ir kaltinimus, 
kad Anglija veda amerikietišką do
lerių politiką, tada galėsime pada
ryti išvadą, kad šioji politika bus 
vedama ir toliau.

Vienas Londono radijo komenta
torius, peržvelgdamas šios savaitės 
politinius įvykius pasaulyje, stato 
klausimą, ar šie įvykiai veda prie 
pastovios ir taip visų Išsiilgtos tai-

Išdavikiškas komunistų 
pasielgimas

STAIGA ATŠAUKTI VENGRŲ DIPLOMATAI. VALSTYBE NUSAVINA
TURTĄ. NACIONALINIO 8USI RINKIMO PIRM. APLEIDO VENGRIJĄ

Budapest, VI. 3. (Dena) — Vengri
jos diplomatiniai atstovai Washing
tone, Londone, Berne ir Paryžiuje 
staiga atšaukti į Budapeštą duoti 
pranešimus. Artimiausiu laiku lau
kiama svarbių asmeninių pasikeiti
mų Vengrijos vyriausybėje ir val
džios įstaigose.

Nauji rinkimai būsią pravesti, tuo
jau nuėmus derlių, pagal naują rin
kimų įstatymą, kuriuo visiems „bu
vusių fašistinių partijų“ nariams ati
mama teisė- dalyvauti rinkimuose.

BBC pranešimu, antradienį vengrų

Tarpt, komunistų bri
gada prieš Graikiją

Atėnai, VI. 3. (Dena-Reuter) — Kaip 
pirmadienio Atėnų laikraščiai skel
bia, Italijos ir Prancūzijos komunis
tai yra suverbavę savanorių, kurie 
dabar rekasi Jugoslavijoj padėti 
riaušininkams Siaurės Graikijoje. 
Tokių savanorių didesnės grupės jau 
susikoncentravusios Jugoslavijos pa
sienyje. Kaip laikraščiai nurodo, 
plaukiančią riaušininkams paramą iš 
Jugoslavijos, Albanijos ir Bulgarijos 
sukliudyti vienintelė galimbė esanti 
britų ir. .amerikiečių karinių igulų 
įkurdinimas :šiauriniame. .Graikijos 
pasienyje. .prsv

Vienas graikų pasiuntinybės Pa
ryžiuje albėtojas paskelbė, kad grai
kų vyriausybė, sąryšy su gautis pra
nešimais apie tarptautinės brigados 
verbaimą ir apmokymą Pietų Pran
cūzijoje, padariusi žygių prancūzų 
vidaus ir užs. reik ministerijose. Bri
gados daliniai turėtų būti panaudoti 
kovai su graikų vyriausybės kariuo
mene Siaurės Graikijoj.

vyriausybė išleido patvarkį apie 
valstybinę bankų kontrolę. Taip pat 
paskelbti nuostatai, pagal kuriuos 
nuo 20 iki 75% per paskutinius sep
tynerius metus įgyto turto turi būti 
atiduota valstybei.

Vengrijos nacionalinio susirinkimo 
pirmininkas Bela Varga pirmadienio 
vakare apleido Vengriją. Jis randasi 
saugioje vietoje užsieniuose. Varga, 
kuris yra smulkių ųįininkų partijos 
narys, iš namų išvažiavo sunkveži
miu, lydimas savo abiejų sekretorių.

Kalbėdamas apie dabartiną padėtį 
Vengrijoje, JAV senatorius Vanden- 
bergas pažymėjo, kad tai esąs „išda
vikiškas“ komunistų pasielgimas 
valstybės atžvilgiu. Į ministerio pir
mininko postą vietoj F. Nagy pasta
čius L. Dinnyes, esant! nuversta 
rinkta vyriausybė ir sukurta tokia 
padėtis, kuri galinti būti visiškai 
aiškus atvejis pasmerkimui JT fo
rume. •

Viena, VI. 4. (Dena-Reuter) — Wie- 
nėr Neustadte, sovietų okupacinėj 
Austrijos zonoj, antradienį nežino
mas kovos lėktuvas kulkosvaidžių 
ugnimi apšaudė besimaudančius. 
Viena moteris sužeista. i

Sovietu siekimai 
Korėjoje

Washington. (Dena-Reuter) — Vyr. 
amerikiečių karinių pajėgų vadas 
Korėjoje gen. Hodge reprezentantų 
rūmams pareiškė, kad paskutiniu 
metu sovietai pradėję stiprią propa
gandos kampaniją prieš JAV ir sie
kia Korėją padaryti komunistine 
valstybe.

kos? Jis tik pateikia pačius įvykius, 
o išvadas liepia pasidaryti patiems 
klausytojams.

Kalbėdamas apie Vengriją, jis nu
rodo, kad šį rudenį rugsėjo mėn. 
Vengrijoje turės įvykti nauji parla
mento rinkimai. Praėjusius rinkimus 
laimėjo naujai po karo susikūrus! 
vadinamoji smulkiųjų ūkininkų par
tija. Praėję rinkimai buvo tikrai 
laisvi ir demokratiški. Naujiems rin
kimams besiruošiant, faktinieji Ven
grijos valdovai, Sov. S-gos kariuo
menė, apkaltino eilę smulkiųjų ūki
ninkų partijos narių antidemokra
tiniu nusistatymu ir tuo pretekstu 
areštavo eilę šios partijos narių, su 
generallu sekretoriumi Kovadž 
priešakyje. Po to, susidarius sunkiai 
vidaus politinei situacijai, Vengrijos 
mln. pirm. Nagy išvyko J Šveicariją 
atostogų, ir daugiau iš jų nebegrįžo, 
įvyko ministerių kabineto krtžė ir, 
Sov. S-gai spaudžiant, buvo sudary
tas naujas mirilsterlų kabinetas, ku
ris yra visiškoje Sov. S-gos įtakoje, 
nežiūrint, kad jis yra sudarytas Iš 
tos pačios smulkiųjų ūkininkų par
tijos narių. Laikraštis „N. Y. Ti
mes“, rašydamas dėl įvykių Vengri
joje, nurodo, kad čia pasikartojo va
dinamosios Trumano doktrinos infil
tracijos politika. Toliau laikraštis 
pažymi, kad buv. kabinetas mėgino 
[vairiais būdais spirtis prieš sovietų 
reikalavimus Ir norėjo pasukt! Va
karų kryptimi, galvodamas, kad šioji 
politika greičiau prives prie Vengri
jos ekonominio atkutimo. Tai ma
tydami, sovietai sudarė tokias sąly
gas, kurios privedė prie dabartinės 
krizės. Naujai sudalytas kabinetas, 
kaip mes į jį nežiūrėtume, yra gry
nai Sov. S-gos įtakoj ir jis nieko ne
siskiria nuo Bulgarijos, Rumunijos

ir Jugoslavijos kabinetų.
Toliau minėtasis politinis radijo 

komentatorius nurodo, jog JAV yra 
nusistačiusios įsivesti 6 mėnesių pri
valomą karo tarnybą jaunuoliams 
nuo 18 m. amžiaus, motyvuodamos, 
kad šis karinis apmokymas yra gy- 
pranešla, kad laikoma būtinai rei
kalinga tuč tuojau visuose didžiuo
siuose JAV miestuose paruošti prieš
uose JAV miestuose paruošti prieš
lėktuvines slėptuves ir visą svarbiąją 
karinę pramonę perkelti į požemį.

Pereidamas prie Indijos įvykių, 
tas pats komentatorius pažymi, kad 
neramumai Indijoje privedė prie to, 
jog anglų vyriausybė yra nutarusi, 
nieko nelaukiant, patenkinti kon
greso partijos, muzulmonų, ir Sikstų 
sambūrio reikalavimus, įkuriant In
dijoje tokią santvarką, kuri atitiktų 
šių partijų nusistatymus. Šios iš
vados anglai priėjo matydami ir 
rimtai vertindami dabar susidariusią 
sunkią politinę padėtį.

Pereidamas prie Kinijos, komen
tatorius nurodo, jog paskelbimas 
Nankine išimties stovio rodo, kad 
pilietinis karas, vietoj sumažėjimo, 
dar daugiau išsiplėtė. Kalbėdamas 
apie Japonijos įvykius, jis pažymėjo, 
jog naujai sudarytasis Japonijos ka
binetas savo deklaracijoje pažymėjo, 
kad dabartinė Japonijos vyriausybė 
yra griežtai antikomunistinė ir ji ve
sianti prieškomunistinę politiką. 
Kaip žinome, dabartinę Japonijos 
vyriausybę sudarė socialdemokratai.

Baigdamas korespondentas klau
sia, ar šie suminėti pasaulio įvykiai, 
tik vienos savaitės būvyje, gali nu
raminti visuomenę ir ar jie tikrai 
veda prie taip visų išsiilgtos, pasto
vios ir teisingos talkos. ML

Vėl sušvis Lietuvos aureolė
RAŠO Dr. W. ELMER EKBLAW, CLARK UNIVERSITY

—

Penkeri metai be Jono Vileišio

Lietuva bus visuomet. Nors šiuo 
metu užtemdinta, kaip Estija ir 
Latvija, ji negali būti ir nebus su
naikinta. Aureolė, kuri Lietuvą 
gaubė per šimtmečius, negali būti 
aptemdinta. Ji vėl sušvis, — ta 
šviesa tautos, praeityje vaidinusios 
tokį žymų vaidmenį Europos pa
žangoje į kultūrą ir aukštesnį meno, 
mokslo ir filosofijos lygi Ji vėl švy
tės, kai teisė, taika ir brolybė vieš
pataus tarp žmonių, bendradarbiau
jančių tai garbingai dienai pasiekti.

Kančios, kurias Lietuva Iškentė 
per visą rašytąją Europos Istoriją, 
— tiek daug invazijų, priespaudos ir 
tironiško despotizmo — niekuomet 
dar nebuvo tokios skausmingos kaip 
dabar, negirdėtai žiaurioje rusų im
perializmo ir teritorijų grobimo

- (1872. L 3/15 — 1942. VL 1)
. Jonas Vileišis savo darbais yra 

garsus įvairiose mūsų tautos ir vals
tybės srityse. Sukankant penke- 
riems metams nuo jo mirimo die
nos, pravartu atskleisti keletą mūsų 
praeities lapų, kuriuose labai ryš
kiai matomas Jono Vileišio vardas. 
Mūsų tautinio atgimimo darbe pir
moje vietoje išryškėjo Jono vyres
nysis brolis Petras Vileišis. Jis yra 
mūsų periodinės spaudos pionierius. 
Jis rašė populiarias knygeles, jis 
daug lėšų ir pastangų padėjo, kad 
1904 m. atgavome spaudos laisvę, 
jis buvo pirmojo mūsų dienraščio 
„Vilniaus Žinių“ leidėjas.

■ Jonas Vileišis — vienas iš pro
duktyviausių mūsų spaudos darbuo
tojų, šių dienų kalba tariant, žurna
listų. Bestudentaudamas savo raš- 
tąis įsijungė į varpininkus, ėjo per 
Lietuvių Demokratų partijai stovėjo 
ir ligi mirties pasiliko liaudininkų 
eilėse.

Baigės teisių mokslus, Jonas Vi
leišis apsigyvena Vilniuje, verčiasi 
advokatūra ir visomis savo jėgomis 
įsitraukia į Vilniuje verdantį poli
tinį, kultūrinį ir bendrai visuo
meninį darbą. Suriku būtų buvę 
rasti platesnio mąsto lietuvių or
ganizaciją, kurioje nebūtų Jono Vi
leišio. Ir vis jis pirmininkas, vice
pirmininkas. arba valdybos narys. 
Jonas Vileišis visur sumanus, pasta
bus, pozityvus ir realus. Visur da
lyvauja ne tuščiai, bet praktiškai, 
veikliai ir sumaniai. Pilnas suma
nymų, pilnas energijos, pilnas jėgų 
ir pasiryžymo sumanymams vyk
dyti. Dėl to, kad jis vis keldavo 
problemas ir klausimus spaudoje, 
susirinkimuose, posėdžiuose ir kitur, 
Vilniuje Jonas Vileišis buvo vadi
namas JProjektovič*'.

Daugiausia jis rašė Varpe, Lietu
vos Ūkininke, Vilniaus Žiniose, vė
liau Lietuvos Žiniose. Ne kartą jis 
buvo tų laikraščių redakcijai nariu 
airtia redaktorium.

Užėjus Pirmajam Pasauliniam ka
rui , Jonas Vileišis pasilieka Vil
niuje. Vokiečių okupacijos metais 
dar labiau įsitraukia į tautinį ir po
litini darbą. Vokiečiai randa jį esant 
pavojingu ir jis, berods, 8 mėn. už
daromas į belaisvių stovyklą Ber
lyne. Paleistas įeina į Lietuvos Vals
tybė? Tarybą. 1918 m. Vasario 16 d. 
pasirašo Nėpiklausomybės paskel
bimo aktą.

Pradėjus funkcionuoti mūsų vals
tybės aparatui. Jonas Vileišis, 1919 
m. pradžioje, Mykolo Sleževičiaus 
kabinete, finansų ministeris. Sunki 
buvo krašto finansinė būklė. Ta
čiau Jonas Vileišis . gražiai suge
bėjo finansus organizuoti. Garsieji 
laisvės paskolos bonai su šūkiais 
„Pirk bonus — bus duonos" išplaukė 
iš Jono Vileišio rankų.

Netrukus Jonas Vileišis paskiria
mas Lietuvos astovu į Vašingtoną. Čia 
jis atliko epodmės reikšmės darbus. 
Jeigu anksčiau Jonas Šliūpas Ame
rikos lietuvius išjudino, prikėlė, su
organizavo. įkvėpė tautinės dvasios 
jėgų, kuriomis ligi šiolei Amerikos 
lietuviai didžiuojasi, tai Jonas Vi
leišis buvo lietuvių centras Ir žmo
gus, kuris .Amerikos lietuvių tarpe 
iškėlė Lietuvos Valstybės idėją, jos 
principus, Jos gyvybines jėgas sava
rankiam tvarkymuisl.

Per tautiniai sąmoningus lietuvius 
Ir jų organizacijas Jonas Vileišis už 
kelis milijonus dolerių išplatino 
Lietuvos laisvės paskolos lakštų, o, 
kas svarbiausia, lietuvių ir ameri
kiečių tarpe surinko per milijoną 
parašų, kad JAV Lietuvos Valstybę 
pripažintų de jure. Tai buvo ne vel
tui darbas, nes JAV, iš tiesų, viena 
Iš pirmųjų valstybių tai padarė. Sis 
JAV žygis paskatino daugeli kitų 
mažesnių valstybių, kurios viena po 
kitos pasekė Pirmąjį Pasaulinį karą 
nulėmusios valstybės keliu.

įvykdęs ' didžiąją valstybės misiją 
Amerikoj, Jonas Vileišis grįžta į 
Lietuvą. Jis 1921 m. išrenkamas 
Kauno miesto burmistru. Cla jo

energijai ir sumanumui atsirado 
nauja ir dėkinga dirva. Jis tą dir
vą sugebėjo gražiai purenti ir gau
sius vaisius rinkti. Iš apiplyšusio ir 
visai primityvaus miesto, Kaunas, 
laikinoji Lietuvos sostinė, Vileišio 
rankose kyla ir pasiekia modernaus 
europinio miesto lygį.

Miestas gauna vandentiekį, kana
lizaciją, gatvės nuklojamos lygiu as
faltu, auga mokyklos, sutvarkoma 
socialinė globa, sveikatingumas, 
auga mūrai, gėlynai ir t t. Ilgai bu
vęs advokatas, žurnalistas, politi
nės partijos šulas, ministeris ir di
plomatas, visur paskui savęs pali
kęs gausybę didžiųjų darbų, dabar 
pasirodė esąs ir primaeilis adminis
tratorius.

Visai skirtingais, politiniais pagrin
dais pertvarkius savivaldybes, iš
buvęs 10 m. Kauno burmistru, Jo
nas Vileišis turėjo pasitraukti. Jis 
vėl grįžta į advokatūrą. Kiek vėliau 
jis paskiriamas į Valstybės Tarybą, 
įstatymų projektams ruošti. Jonas 
Vileišis čia irgi buvo didesnių už
simojimų žmogus. Jonas Pikšilingis, 
Kauno miesto viceburmistras, pas
kutinį kartą atsisveikindamas Kau
no miesto vardu su velioniu Jonu 
Vileišiu, prie jo kapo Vilniaus Ra
sų kapuose pasakė, jog Valstybės 
Taryba, nepaklausydama Jono Vi
leišio, padariusi didelę klaidą, V. 
Tarybai buvo pavesta paruošti Tei
syną. Ji niekaip negalėjusi surasti 
pagrindo. Vieni siūlė šveicarų, kiti 
rusų, treti kitokius. Jonas Vileišis 
neatstojęs nuo minties, kad Lietu
vos Teisyno pagrindan turi būti 
paimtas senovės Lietuvos Statu-: 
tas. P. Pikšillngio nuomone, kad 
akyvaizdoje šių baisiųjų mūsų 
tautai ir valstybei katastrofų, jei 
būtų buvęs atkurtas Lietuvos Sta
tutas, tai mūsų teisinėje srityje 
būtų palikęs milžiniškos reikšmės 
paminklą, kuris,- vėl atgavus laisvę, 
būtų lengvai atrastas.

Užėję bolševikai Joną Vileišį iš
metė iš buto ir įgrūdo į rūsį. Oku-

padjų metu, jis uolus rezistencijos 
dalyvis. Ir vis su projektais ir nau
jais sumanymais.

Dešimt dienų prieš mirtį, Joną Vi
leišį susitikau Putvinskio gatvėje. 
Jis išsiėmė iš portfelio platų memo
randumą to meto vokiečių general- 
komišarui. kurį ūkininkų vardu 
ruošėsi įteikti, dėl vokiečių darbų, 
naikinančių Lietuvos žemės ūkį. 
Ilgai dėl to tarėmės ir svarstėme. 
Deja, greit jis atsigulė į mirties pa
talą ir nebesikėlė.

Jonas Vileišis išaugino gražią lie
tuvišką šeimą. Jo žmona buvo jo di
delių darbų artimiausioji pagelbi- 
ninkė ir nekartą įkvėpėja. Jo vaikai 
išblaškyti: jų yra J'Sibirą išvežtų, 
yra čia tremtyje, o daugiausia 
drauge su motina laimingai vėl 
pasiekė JAV. Jie ten veiklūs. 
Dažnai randame jų pavardes, t y. 
diplomato dr, Petro Vileišio ir p. A. 
Vileišytės-Devenienės, kurie labai 
plačiai yra įsijungę Amerikos lietu
vių visuomeniniame gyvenime.

Jonas Vileišis buvo guvus, tole
rantingas ir plataus pasaulinio 
masto žmogus. Jis uolus dalyvis 
tarptautinių organizacijų, jis valdy
bos narys lietuvių-latvių, lietuvlų- 
estų, lietuvių-amerikiečių ir kitų or
ganizacijų. Jis gilus demokratas, aiš
kus principuose, nusistovėjęs pasau
lėžiūroje. Žmogus, su kuriuo kiek
vienas ir jis su kiekvienu randa 
kalbą. Jis ne tik pažadės, bet jei 
pažadės, tai ir padarys. Paskutinei 
jo kelionei iš Kauno į Vilnių iš Karo 
Muziejaus, kuriame buvo pašarvotas 
ir Kauno visuomenės gausiai atlan
kytas. Buvo palydėtas didelio būrio 
kauniečių. Bet tik iš vietos. I Vilnių 
nedaug kas jį tepaiydėjo, nes okupa
cijos metu mažai tebuvo susi
siekimo priemonių. Vilniaus visuo
menė, ne tik lietuvių, bet ir lenkų, 
labai gausiai ir iškilmingai sutiko ir 
didžiam mūsų tautos vyrui atidavė 
tinkamą pagarbą.

Jo darbai laukia platesnio įverti
nimą.

valdžioje. Jos vadai, nepaisant jų 
turėtų pareigų dorumo, buvo likvi
duoti arba ištremti. Jos ūkininkai 
pavieniui ir masiniai išplėšti iš gim
tosios žemės ir deportuoti darbams 
iki mirties į Sibiro taigas. Jos žmo
nės žiauriai išvyti iš savo namų, pa
laužti kūnu ir dvasia ir paversti ver
gais. Jokie Rusijos apologai negali 
pateisinti sovietų elgesio su Lietuva 
ir Lietuvos žmonėmis. Niekuomet 
Uranijos, apgaulės ir godumo civili
zacijos scenoje nebuvo šiurpesnės 
dramos, už dabartinę Lietuvos tra
gediją.

Siauroje valstybių ir tautų zonoje, 
kuri tęsiasi nuo Baltijos jūros iki 
Juodosios, tarp pusiasalio, kurs mai
tino Vakarų Europos civilizaciją, ir 
Azijos žemyno, kuriame glaudėsi 
per šimtmečius Maskvos ir jos mon- 
goloidų bendrininkų barbarizmas ir 
despotizmas, Pabaltijo valstybės, 
ypač Lietuva, sudarė labiausiai'pa
žeidžiamą bloką. Būdama drauge su 
Lenkija ir Čekoslovakija bei kitomis 
tautomis, nelemtoje buferinės zonos 
padėtyje tarp dviejų labai skirtingų 
žmonijos progreso laipsnių, tarp 
dviejų diametraliai skirtingų ūkio 
sistemų ir valdžios formų, tarp dvie
jų tiek pat toli išsiskyrusių gyveni
mo filosofijų ir socialinių institucijų, 
Lietuva visuomet turėjo skaitytis 
su problemomis, kaip išlaikyti savo 
autonomiją, apsaugoti savitąs kul
tūrines institucijas ir apginti savo 
teises į nepriklausomybę ir laisvo 
lygiateisio tautų šeimos nario egzis
tenciją.

Ir šiais baisiais bandymų ir kan
čių laikais amerikiečių tautos sim
patijos siekia lietuvius, kaip ir suo
mius, estus, latvius bei kitas per
sekiojamas tautas toje dalinėje zo
noje, toje buferinėje juostoje. Ta
čiau, jei Atlanto Charta būtų bu
vusi Įgyvendinta ir jos principai ap
ginti, būtų buvę išvengta- tų tautų 
ir valstybių, esančių tarp Baltijos 
ir Juodosios jūrų, tragedijos, ir 
laisvė, laimėta joms Versalio sutar
timi, būtų buvusi išsaugota šiame 
lemiamame ir kritiškame istorijos lai
kotarpyje. Tačiau visoms laisvę my
linčioms ir laisvės siekiančioms pa
saulio tautoms, kurios su tokiu giliu 
pasibaisėjimu ir skausmu seka tokį 
nešvarų visų Vidurio Europos tautų 
pavergimą, Lietuva bus visuomet, ir 
Lietuvos aureolė tikrai vėl sušvitęs.

(„The Baltic Review", Nr. 6, 1946)

» 1 v ' -Rašytoju suvažiavimas 
atidėtas

Lietuvių Rašytojų Tremtinių Drau
gijos Pirmininkas praneša, kad dėl 
susidėjusių ir ne nuo LRTD priklau
sančių aplinkybių numatytasis bir
želio 13—14 d. d. rašytojų suvažia
vimas Kirchhelme neįvyks. Apie su
važiavimo laiką ir vietą bus pra-

J. Audėnas nešta vėliau.
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Martynas Mažvydas
ir Vaclovo Biržiškos samprotavimai

Vokiečių kritikas 
apie op. sol. Ant. 

Dambrauskaitę
Išspausdinu* Tėviškės 

62—65 mano straipsnį 
Mažvydas, jo raštai ir 
tuojau redakcijai parašiau, lead ji 
nevisai gerai pasielgė tą mano 
straipsnį spausdindama bę mano 
žinios ir, be to, ne spaudai paruoštą, 
su daugybe perrašymo klaidų, net iš
tisų sakinių praleidimu ir kt. Tada 
tuojau redakcija atsiprašė pasitei
sindama, kad ji tai padariusi be blo
gos valios, norėdama vien „tik pla
čiau paskleisti žinių apie Mažvydą 
ir tuo būdu daugeliui palengvinti 
šiemet sukankantį mūsų 400 metų 
spaudos minėjimą. Gavęs tokį atsa
kymą, aš buvau beketinąs tame pa
čiame laikraštyje paskelbti visą eilę 
atitaisymų, bet paskui apsigalvojau, 
tad šiuo metu neverta būti perdaug 
smulkmeniškam, ir todėl palikau į 
tai nereagavęs. Bet dabar, Vaclovui 
Biržiškai parašius ilgoką straipsnį 
apie Martyną Mažvydą bei jo bend
radarbius šių metų Lietuvių Žo
džio Nr. 16—20 ir ten savotiška for
ma jam pilietusĄ kaikuriuos mano 
pasisakymus, aš noriu čia trumpai 
atvaizduoti tikrąją padėtį ir pa
reikšti savo nuomonę dėl kaikurių 
Vaclovo Biržiškos sprendimų. Tai 
yra buvę šitaip.

Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugijos valdybos iniciatyva, buvo 
sudarytas Vyriausias Komitetas 400 
metų Spaudės sukaktuvėms minėti, 
kurio prašomas Vaclovas Biržišką 
buvo apsiėmęs tam reikalui parašyti 
bent tris straipsnius, vieną iš jų apie 
Mažvydo biografiją, dar 1946 m., o 
aš buvau pasižadėjęs parašyti apie 
Martyno Mažvydo kalbą. Tai buvo 
savo ląiku pranešta ir to Komiteto 
atsišaukime. Bet vėliau visi reikalai 
susimaišė; susijaudinęs dėl savo ne
laimingos polemikos su Tremtinių 
Mokykla ir vėliau dėl Lietuvių rašy
tojų kalendoriaus recenzijos .Min
tyje", Vaclovas Biržiška savo duo
tojo pažado 1946 metais neištesėjo, 
ir todėl Lietuvių Rašytojų Draugijos 
Valdybos pirmininko p. St. Santvaro 
primygtinai prašomas, aš sutikau 
skubomis | parašyti kiek platesnį 
straipsnį apie M. Mažvydą, kad at
skiri sukaktuvių minėjimo komitetai 
turėtų tam bent kiek medžiagos. Gy
vendamas tolimoj provincijoj ir to
liau nuo šaltinių, aš skubomis trum
pai surašiau tai, kas nian buvo po 
ranka, nei kiek nepretenduodamas 
duoti išsamių žinių. Tai dariau 
gelbėdamas padėti ■ ir nenorėdamas 
apvilti kelių dešimčių prašytojų, 
kurie laiškais buvo kreipęsi į Vy
riausiąjį Minėjimo Komitetą. Tačiau 
iš anksto .suprasdamas viso tokio 
darbo nenormalumą, aš to savo gry
nai medžiaginio straipsnio visai ne
siryžau spausdinti, ir todėl jis Liet. 
Rašytojų D-jos valdybos rūpesčiu 
tebuvo multiplikuotas, bet, deja, la
bai nevykusiai. Ir štai vienas iš to
kių multiplikuotų egzempliorių be 
mano žinios ir neištaisytas pateko į 
spaudą. Ir dėl to dabar tenka kal
bėti su tuo pačiu Vaclovu Biržiška, 
kuris savo duoto pažado laiku nėra 
ištesėjęs.

Visų pirma Vaclovas Biržiška iš
našoje sako, kad aš sekdamas J. Ge
ruliu, kartojęs jo nesąmonę (!) dėl

Garso Nr. 
„‘Martynas 

kalba“, aš
PR. SKARDŽIUS

i M. Mažvydo parašo savo katekizme, 
nors, čia pat aš pateikęs „fotokopiją 

i pilno Mažvydo parašo, paslėptai 
knygoje išspausdinto“. Dėl to štai 
kas pasakytina: minėtąją fotokopiją 
yra Tėviškės Garso redakcija įdėjusi, 
ne aš; Martynas Mažvydas nei savo 
katekizmo tituliniame puslapyje, nei 
jo prakalbos, nei katekizmo gale 
nėra pasirašęs kaip autorius arba 
vertėjas; pirmasis visai aiškiai 
katekizmo autoriumi Mažvydą yra 
pranešęs jo pusbrolis Baltramiejus Vi
lentas savo Evangelijų bei Epistolų 
lotyniškoje prakalboje. Tad kur čia 
yra kokia nesąmonė? J. Gerulis, ku
rio darbai sudaro žymiausią pagrin
dą M. Mažvydo studijoms lengvai 
nėra nesąmonių daręs, ir todėl aš, 
tuos faktus pažymėdamas, nedaug 
tesu prasilenkęs su tikrenybe. J. Sa- 
tarewicz’iaus 1938 m. pastebėtasis 
Martyno Mažvydo paslėptas pa
sirašymas lietuviškos katekizmo pra
kalbos pradžioje nieko daugiau ne
pasako nei apie katek’zmo autorių, 
nei apie jo vertėją. Iš to vieno 
akrostinio pasirašymo būtų galima 
manyti, kad M. Mažvydas tėra tik 
tos prakalbos autorius, kaip to pat 
katekizmo lotyniškosios prakalbos 
autoriumi yra buvęs Karaliaučiaus 
universiteto rektorius Fridericus 
Staph y lūs. Visai aiškiai sako Vi
lentas, kad jo pusbrolis Martynas 
Mažvydas pirmasis yra parodęs bū
dą rašyti gimtąja kalba (rationcm 
scribendi linguam patriam primuš 
ostendit) ir išspausdinęs katekizmą 
bei šventąsias giesmes (elementą 
quaedam catechetica . . ■. cantilenas 
quoaue sa-ras typis edidit).

Toliau kitoje išnašoje Vaclovas 
Biržiška sako, kad aš drauge su J. 
Geruliu M. Mažvydą numarinęs 1562 
metais, o tuo tarpti J. Bertoleičiui 
pavykę Karaliaučiaus archyve surasti 
tikslesnę jo mirties datą, būtent 
1563 m. gegužės 21 d Tai rašyda
mas, aš J. Bertoleičio (Bertulaičio) 
knygos apie reformaciją Maž. Lie
tuvoj neturėjau savo'rankose ir to
dėl tą datą buvau primiršęs; bet 
kas mano toliau yra parašyta apie 
Mažvydo mirties datą ryšium su jo 
giesmyno pasirodymu, yra tokia pat 
aiški „matematinė“ klaida, kaip kad 
pagal Vaclovą Birž'šką hercogas 
Albrechtas Virha”aus miesto sklypus 
yra dalijęs 1961 metais!

Iš kitų Vaclovo Biržiškos pasisaky
mų ypač yra išskirtinas jo sampro
tavimas apie Abraomą Kulviškį. 
Pačiame Msžvydo giesmyne yra pa
sakyta, kad Liuterio ' giesmė „Gott 
sey gelobet vnd gebenedeiet“ ęsanti 
išversta „per Daktarą Abrahamą 
Kulwiski“. Dėl to Vaclovas Biržiška 
Pėdsakų I 7 psl. rašo: „Lotyniškai ir 
vokiškai ir pats jis rašėsi, ir kiti jį 
vadino Cuivensis arba tiesiog vardu 
— Abrahamas. Mažvydo giesmyne 
1570 m. jis vad’namas lietuviška 
forma, Kulviškiu; čia matyti, ar pats 
Mažvydas, ar jo giesmyno leidėjas 
Vilentas pats sulietuvino jo lotyni- 
zuotą pavardę. Jo visi giminaičiai 
savo pavardę rašė sulenkintoj for
moj — Kulviec, o gudiškuose doku
mentuose — Kulviet . . .“ Toliau jis

dar priduria, kad prof. K. Jablonskis 
įtikinamai įrodęs, jog „forma Kul- 
viškis, nežiūrint kad ją lyg ir autoriza
vo Mažvydo giesmynas, tenka priskirti 
Kulviškio artimiems kaimynams — 
Kulvinskiams, nors šie ir bandė save 
vadinti Kulviečiais Tuo reikalu 
dviejų šeimų ginčas dėl teisės va
dintis taip, o ne kitaip buvo savo 
laiku pasiekęs ir Lietuvos teismus, 
ir tie klausimą išsprendė Kulvinskių 
nenaudai“. Dėl šito aš savo laiku 
buvau pastebėjęs, ■ kad Kulviškio 
nėra jokio reikalo versti iš lot. Cui
vensis, nes jis galėjo būti tiesiogiai 
Mažvydo ar Vilento pavadintas ir 
nuo jo gimtosios vietos Kulvos. Dėl 
to Vaclovas Biržiška, lyg ir kiek 
ironizuodamas, Lietuvių Žodžio Nr. 
19 vienoje išnašoje rašo: „Gaila, kad 
teismas negavo susipažinti su pasiro
džiusiais po 400 metų p. Skardžiaus 
kalbiniais išvedžiojimais—gal tuomet 
būtų savo sprendimą pakeitęs Pr. 
Skardžiaus pageidaujama prasme". 
Čia visų pirma yra skirtini du daly
kai: tei^ninė byla dėl Kulviečio ar 
Kulvinskio pavardės ir „lotynizuo- 
tos“ Cuivensis pravardės sulietuvi
nimas Mažvydo giesmyne. Nepasisa- 
kydamas dėl K. Jablonskio nuomo
nės 
dės

apie Abraomo Kulviškio pa$ar- 
atsiradimą, aš tiesioginiai esu

paminėjęs Vaclovo Biržiškos teigimą 
ir nurodęs, kad nėra būtino^ reikalo 
Kulviškį lietuvintj iš „lotynizuoto“ 
Cuivensis, nes, viena, -iškis tuomet, 
kaip ir dabar, buvo dar ne nuola
tinė pavardinę, bet bendrinė vietos 
kilmės žymimoji priesaga; antra, 
nei anų metų teismai, nei K. Jab
lonskis nesprendė sporadinio Kul
viškio pavardės susidarymo galimy
bės. O tuo tarpu kalbos faktai tai 
aiškiai rodo; pavz.Ponto Pilotas 
arba Pilotas iš Ponto loty
niškai buvo vadinamas Pontius 
P i 1 a t u s, kurį mūsiškiai rašytojai 
iš pradžios buvo pavertę į P o n - 
eitis Pilotas^arba Ponskas 
Pilotas. Bet M. Daukša, mokė
damas daugiau už kitus lietuviškai, 
savo postilėje jį pavadino P on t iš
kis Pilotas. Taip pat vienoje vie
toje ir Martynas Mažvydas dar pasirašo 
Vaitkūnas, tuo norėdamas pažymėti 
ne savo, pavardę, bet tik patronimi- 
nę priklausomybę, t v. Vaitkaus 
sūnus. Visai panašiai Simonas Vaiš
noras savo Margaritos Pheologicos 
vertime d ievo aim i žymi tik Dievo 
sūnų, ne kokią nors pavardę, kaip 
dabar mes darome Taigi apie „loty- 
nizuotos“ Kulviškiopavardės sulie
tuvinimą visai netenka kalbėti, nes 
ji mūsų kalboje visuomet galėjo at
sirasti ir be lotynų kalbos. (B. d.)

Prieš kiek laiko Mūndiene buvo 
suruoštas Kauno Valst. Operos soL 
Antaninos Dambrauskaitės dainų ir 
arijų vakaras. Akomponavo žino
mas pianistas Hans Altmann.

Mūnchene išeinančio „Siiddeutsche 
Zeitung“ gegužės 16 d. numeryje 
grafas Kalckreuth apie minėtą va
karą rašo: „Gausiai susirinkusiai 
nuotaikingai tautiečių publikai lie
tuvių primadona padainavo vokiškų 
ir- lietuviškų dainų, prancūziškų, bo
hemiškų ir itališkų arijų, kurios, 
dėka visada budraus ir akompona- > 
vimo mene gerai įsijaučiančio padė
jėjo Hans Altmann Vedė j pasi
sekimą. Tai ne pavasarinis sopra
nas (tremolo), jos šiltas tembras pil
nas jausminio žavesio, subtilus piano 
ir žemosiose natose Ramiai kanti- 
lenai kartais trūksta pilno atsikvė
pimo. Be abejo, gimtąja kalba iš
pildytos dainos jai pavyko geriau
siai. Taigi, ne sensacija, bet džiugi
nantis reiškinys — muzikiniai sko
ninga ir kaip žmogus labai simpa
tiška dainininkė — viena iš tų, ku
rioms dainavimas įgimtas“.

A. Dambrauskaitė dabar dainuoja 
pirmąsias partijas Augsburgo miesto 
vokiečių operoje. Pr.K.

„Viengungiai" Bambergo scenoje
GRAŽUS KRUOPŠTAUS MENININKŲ DARBO VAISIAI

Gegužės 31 d. Bambergo Lietu
vių Mėgėjų Teatras scenoje pasirodė 
su nauja, J. Jagėlos režisuota prem
jera, dviejų veiksmų operete „Vien
gungiai“. Operetės libretto auto
rius nežinomas, jis pasislėpęs po 
Inicialais „ B. S.“. Muzik B. And
rulio.

Veikalo fabula visai nesudėtinga, 
galima sakyti, net apytiistė. Ji ne- 
sprendžianti jokios rimtesnės \pro
blemos. Tačiau turint galvoje’^ jos 
operetinį muz. B. Andrulio apipavi
dalinimą ir dainų gyvą, gražų 
ir harmoningą skambesį, operetė 
žiūrovams vra itin patrauklus kū
rinys ir pra skaidrinąs liūdnas trem
tinių nuotaikas.

Pirmasis Operetės veiksmas vyksta 
turtingo miestelėno Balandos namų 
salone, kuriame pradžioje tarnaitė 
Onutė dainuodama tvarko ant stalų 
gėles, nes Balandos dukters Irenos 
vardadienis

Vėliau salone atsiranda Irenos 
jaunikis studentas Daugėla, pati 
Irena, jos tėvas ir susirenka svei
kinti atvykę trys pretendentai į 
Irenos ranką, senberniai — Zikaras, 
Paukštelis 
Serbentą, 
neatsinešė, 
prašo tėvą 
sako, kad
Įeisiąs tekėti tik už turtingo, kad ir 
vyresnio amžiaus. Jis pasisako už 
praktiškų sumetimų vedybas. Be- 
sierzinant jaunikiams, tėvas pa
kviečia visus į valgomąjį ir tuo bai
giasi pirmas veiksmas. .

ir turtingasis šykštuolis 
kuris net jokios gėlės 

Daugėla ir senberniai 
Irenos rankos, bet tėvas 
ji dar per jauna ir ją

Antras veiksmas vyksta puoš
niame restorane, kur kaukių ba
liuje, Daugėla iškrečia Balandai 
pokštą ir laimi Irenos ranką.

Visas teatro kolektyvas parodė 
kai kurio įgudimo ir su „Viengun
giais“ susidorojo tinkamai. Pravar
tu įvertinti dar. ir atskirus aktorius.

J. Raudonis (bosas) turtingo, rim
to miestelėno Balandos rolėje jau
tėsi savas ir įtikinantis. Kaukių 
baliuje, iš rimtumu dvelkusio naš
lio, taipogi j.o neblogai buvo pereita 
į įsimylėjusio senio vaidmenį.

Jo bosas skambėjo gerai, tik gal 
vietomis jautėsi ritmo sulėtinimas.

O. Šarkauskaitė (sopranas) rim
tos, išauklėtos ir savimi pasitikin
čios miestietės ’ mergaitės Irenos 
vaidmenį suvaidino be priekaištų. 
Jos rolė buvo atlikta su pilnu iš
gyvenimu, grakščia vaidyba ir švel
nia laikysena.

J. Moniuška 
jusio studento 
tiekė publikai 
scenoj j autėsi 
kiek daugoka! 
binio rafinuotumo ir šiek tiek sto
kojo natūralumo. Dainų partijos at
liktos vykusiai.

V. Cibulskis (tenoraš) senbernio 
Zikaro rolėj buvo tinkamas ir rolę 
išgyveno kaip reikiant, tik jautėsi 
prikimimas.

A. Kalūza (baritonas) Senbernį 
Paukštelį suvaidino itin gerai. Ypa
tingai žiūrovus juokino jo karščia
vimasis dėl žadamo senbernių apdė-

(baritonas) jsimylė- 
Daugėlos vaizdą pa- 

visai priimtiną ir 
gerai. Pas jį gal 

buvo perdėto vaidy-

jįmo mokesčiais ir vyrų importo be 
muito iš užsienio.

Vokallškai jis buvo silpnokas ne 
tiek techniškai, kiek dėl silpnesnė* 
balsinės medžiagos.

B. Redikis (bosas) senbernio Ser- 
bentos rolėj gal buvo kiek silpnes
nis už kitus savo kolegas senberniu* 
vaidybos ir žodžio atžvilgiai?. Ta
čiau jo balsas buvo apvaldyta* 
gerai.

O. Kalūzienė (mezzosopranas). Kai
mietės tarnaitės Onutės vaidmenyje 
buvo įtikinanti, ir jos kaimietiška* 
naivumas buvo puikiai interpretuo
tas. Deja, jos silpnokas balsas, nors 
jį valdė neblogai.

Dėl šio veikalo pastatymo ir prem
jeros pasisekimo, neabejotinai di
deli nuopelnai priklauso režisieriui 
J. Jagėlai, kuris, nežiūrint, kad nė- ' 
gyvena Bamberge, su dideliu pasi
šventimu važinėjo iš Augsburgo ir 
čia viską kūrė, tašė iš žalios me
džiagos iš jaunų, neprityrusių mė
gėjiškų aktorių. Kostiumai buvo 
puikūs. Juos taipogi gavo pasisko
linti tas pats režisierius Jagėla i| 
Mūncheno vokiečių valstybinio teat, 
so. Grimas taip pat gulė aut re
žisieriaus pečių, kuris buvo visai 
geras. V. Vasiliausko scenovaizdis 
neblogai derinosi prie veikalo pasta
tymo. Solistinius aktorius ir visą 
nemažą chorą scenai paruošė Ka- 
bašinskas. Akomponavo Kundrc- 
tienė. Muzikinės dalies, choro ir 
pavienių aktorių apdorojimo nuo
pelnai, žinoma, tenka Kabašinskui 
ir Kundrotienei. Pranye Alanas
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VILTIS UŽMEGZTI RYSI
Vienas šarvuočių dalinys, prasiver

žęs į centrinę gatvę, sustojo pamatęs 
abiejose gatvės pusėse prie namų 
langų baltais raiščiais pririštus tuš
čius alaus butelius.

Krašto armijos dalinys, įsitvirtinęs 
vienos aukštyn kylančios gatvės ga
lutiniam name, išsitempė’ to namo 
rūsyje rastas tuščias statines ir nu
dažė jas ryškiomis spalvomis. Naktį, 
pradėjus vokiečių tankams pulti, tas 
tuščias statines jie parideno gatve 
žemyn. Tankai tuojau pat sustojo ir 
savo ugnį sukoncentravo į šluos pa
vojingus daiktus, riedančius ir šo
kinėjančius per gatvės grindinį ar
tyn prie jų.

Vienas 12 metų berniukas pasidarė 
rekordistas. Didžiulis tigro tipo tan
kas, šaudydamas visais savo kulko
svaidžiais, artėjo prie barikados. Pri
siglaudęs prie sienos, berniukas lau
kė, kol tankas visiškai prie jo pri
artės. Ir kai tankas tebuvo tik tris 
metrus nutolęs nuo jo, jis sviedė į 
jį buteli gazolino. Tigras tuojau pa
skendo liepsnoje. Jo įgula iššoko iš
keltomis rankomis ir pasidavė į ne
laisvę. Entuziazmo pagauta minia 
šį berniuką tuojau „pakrikštijo", 
„Tigru“ ir nešiojo jį ant rankų. Ta
čiau berniukas vienais tais aplodis
mentais nebuvo patenkintas: jis no
rėjo konkretesnio atlyginimo, būtent 
— kareiviško metalinio šalmo. Tai 
buvo nemažas mums rūpestis, n« 
tokio šalmo mes neturėjom. Laimei

GEN. BOR - KOMOROVVSKI

allmkp .
SU RAUDONĄJA ARMIJA
kažkas kaimynystėj turėjo seną 
prancūzišką šalmą, likusį dar iš ano 
karo. Šis šalmas ir buvo iškilmingai 
jam padovanotas. Vėliau, dėvėda
mas šį šalmą, mūsų mažasis „Tigriu
kas“ sunaikino dar du vokiečių tan
kus. ■ Jis buvo pakeltas į seržantus.

Du mūsų iš vokiečių atimtieji tan
kai jau buvo suremontuoti ir abu 
juos paleidom prieš priešo pozicijas 
senajam ghette. Čia vokiečiai buvo 
izoliuoti jau nuo pirmosios kovų 
nakties. Pamatę du prie jų' artėjan
čius tankus, jie pradėjo džiaugsmin
gai šūkauti, manydami, kad pagaliau 
susilaukia pagalbos. Tačiau, kai jie 
pamatė, kad šiuose tankuose sėdi 
lenkiškos įgulos, tas juos taip pa
veikė ir galutinai sudemoralizavo, 
kad mūsų daliniai užėmė jų pozi
cijas, neprarasdami nė vieno žmo
gaus.

Vis dėlto mūsų padėtis Voloj 
kaskart darėsi vis sunkesnė. Kasdien 
nuo pačio ankstyvo' ryto aviacija 
bombarduodavo šį rajoną. Dabar 
bombonešiai jau atskrisdavo ne
besaugomi naikintuvų Bombas jie 
numesdavo iš labai žemo aukščio, 
kartais iš neaukščiau kaip 30 metrų. 
Visą šį rajoną dengė tirštas dūmų 
sluoksnis. Žmonės masiniai bėgo iš 
degančių pastatų, nešdamiesi, ką tik 
galėjo pakelti, ir bandė ieškoti kitur 
saugesnės vietos.

Iki šiolei dar nė viena rusu radiio 
stotis nepaminėjo apie mūsų kova'

Varšuvoje, taip pat iš anapus Vislos 
nebebuvo girdėti jokio kovų ženklo, 
o danguje nebesirodė nė vienas so
vietų lėktuvas. Pastarasis dalykas 
mums buvo sunkiausiai supranta
mas, nes ir vienas kitas sovietų nai
kintojas lengvai galėjo numušti nai
kintojų nesaugomus vokiečių bom
bonešius.

* ♦ *
Rugpiūčio 5 d. vienas įvykis atrodė 

padės užmegsti mums ryšius su 
raud. armija. Prieš porą dienų cen
triniam sektoriuje mūsų daliniai su
ėmė vieną svetimą žmogų į Mūsų 
žvalgybos tarnybos klausinėjamas, 
jis pasisakė esąs kapitonas Konstan
tinas Kaluginas, sovietų karininkas 
iš maršalo Rokosovskio armijos. Jis 
neturėjo jokių kitų dokumentų tik 
asmens pažymėjimą, kuris rodė, kad 
kpt. Konst. Kaluginas yra raud. ar
mijos karininkas, palaikąs kontaktą 
su Garnio grupė, sovietinių partiza
nų daliniu, veikiančiu už vokiečių 
linijų.

Jis papasakojo, kad jis ir dar vie
nas jo draugas liepos 15 d. parašiu
tais nusileidę į pietryčius nuo Var
šuvos. Jų uždavinys buvęs užmegsti 
kontaktą su sukilėlių organizacijos 
vadu Varšuvoj. Rugpiūčio 1 d. at
vykę į Varšuvą, jie pasimetė vienas 
nuo kito tame Krašto armijos pra
dėtojo sukilimo sąmyšy. Kadangi 
radio siųstuvėlis ir kodo šifras buvo 
pas jo draugą, tai jis dabar esąs li
kęs be jokių priemonių ir negalįs 
susisiekti su savo vadovybe. Jis 
prašė leidimo per mūsų radiją pa
siųsti jo raportą į maršalo Rokosov
skio štabą. Aiškiai pabrėžęs, kad 
sovietų armija, turėdama didžiulę 
r-rj-.-arą,' tikriausiai artimiausiomis

dienomis jau bus Varšuvoj, jis pa
prašė mūsų nubrėžti jam dabartinę 
situaciją Varšuvoj ir po.to prikalbi
nėjo pik. Monterą leisti jam pasiųsti 
tuo reikalu pranešimą pačiam mar
šalui Stalinui.

Nors aš neturėjau abejonių kad 
ministeris pirmininkas Mikolaičikas 
nuolatos informuoja maršalą Staliną 
apie Varšuvos kovų eigą, bet supra
tau, kad tos žinios bus dar vertin
gesnės, jei jos bus patvirtintos so
vietų karininko čia vietoj. Todėl 
pik. Monterui įsakiau duoti kpt Ka- 
luginui visas informacijas apie vo
kiečių ir mūsų pozicijas ir persiųsti 
tą jo pranešimą

Kpt. Kaluginas šį savo raportą 
Stalinui siuntė per Londoną. Jame 
jis prašė, kad tam tikrose nurody
tose vietose būtų numesti ginklai, 
kad būtų iš oro nušluoti vokiečių 
koncentracijos punktai Varšuvoje, ir 
kad tam tikri vokiečių aerodromai 
būtų bombarduojami. „Narsūs Var
šuvos gyventojai tikisi, kad jūs su
teiksite jiems kuo pozityviausią pa
galbą kuo artimiausioj ateityje. Pra
šau sudaryti man ryšį su maršalu 
Rokosovskiu.“ Tą raportą jis pasi
rašė: „Kapitonas Konst. Kaluginas 
iš Carnio grupės. Varšuva.“ Pik. 
Monteras taip pat pasiuntė į Lon
doną kitą kpt. Kalugino raportą su 
prašymu, kad jis per Maskvą būtų 
persiųstas maršalui Rokosovskiui į 
frontą Tačiau iš sovietų nebuvo 
gauta jokio atsakymo.

Rugpiūčio 6 d. gautuose raportuo
se buvo pirmą kartą paminėti susir
gimai . dezinterija. Aš pats nuo jos 
kentėjau, kaip ir kiti mano štabo 
nariai. Žinoma, buvo visai negalima 
palaikyti dietą

Padėtis Voloj darėsi vis blogesnė.

Vokiečiai dabar desperatiškai kovo
jo, stengdamiesi atverti savo keliui 
per Varšuvą vakarinius vartus. Jų 
puolimo metodas buvo paprastas. 
Prieš pradedant jų pėstininkams pul
ti kurią nors gatvę, aviacija rūpes
tingai ją subombarduodavo. Tą 
bombardavimą dar paremdavo ar
tilerija, kulkosvaidžiai, tankų pa- 
t rankelės ir padegamosios granato*. 
Gaisrų ugnis, susijusi su tolimes
niais bombardavimais ir apšaudy
mais, išstumdavo mūsų vyrus iš ba
rikadų ir namų. Tuomet pirmyn 
puldavo tankų daliniai ir pėstinin
kai.

Tokiu būdu vokiečiai į mūsų pozi
cijas įvarė keletą kylių. Tačiau toki 
jų kovos metodas. vis dėlto buvo 
trumparegiškas. Gaisrų ugnis grei
tai plėtėsi, dažnai pačius vokiečiu* 
apsupdama degančiuose skersgat
viuose. Vokiečiams ten nuo dūmų 
ir karščio dūstant, mūsų daliniai tu
rėdavo progos atsiimti savo pirmykš
tes pozicijas ir dabar jie jau įsitvir
tindavo griuvėsiuose, kur jiems jau 
nebereikdavo bijoti ugnies.

• * *
Volą buvo nepaprastai sunku gin

ti, nes iš visų pusių ją supo atviri 
plotai: sugriautojo ghetto rajonas ir 
žydų bei protestantų kapinės. Rug
piūčio 6 d. mūsų daliniai kietoj ko
voj, buvo išstumti iš kapinių, ir 
priešo tankai jėga užėmė Kercelio 
aikštę, apie 500 m. nuo mūsų gene
ralinio štabo. Tup būdu mūsų štaba* 
atsidūrė fronto linijoj ir mums dirb
ti čia pasidarė beveik neįmanoma. 
Mergaitės pasiuntinės niekuomet ne
vėlavo. bet vis tiek palaikyti ryšį su 
pik. Monteru darėsi vis sunkiau ir 
sunkiau. (B. d.) Vertė B. Aim.
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LTB Vyr. Komite
tas sveikino USFET

JAV armijos žuvusiųjų pagerbimo

Lietuviai krepšininkai prie Viduržemio jūros
Mūsiškiai laimėjo tarptautines žaidynes Monaco

dienos proga, LTB Vyr. Komitetas 
pasiuntė USFET sveikinimo telegra
mą šio turinio: „Sveikiname didvy
rišką US armiją, džiaugiamės jos 
laimėjimais, nešančiais laisvę ir tai
ką pasauliui, liūdime dėl kovose žu
vusių karių, tikėdami, kad JAV pa
stangos suteiks laisvę visoms pa
vergtoms tautoms.“
KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS 

DEMARS A S KRAŠTO VYRIAUSY
BES ĮSTAIGOSE

Kanados Lietuvių Taryba Mon^ 
trealyje savo gegužės 8 d. laišku 
pranešė LTB Vyr. Komitetui, kad ji 
gegužės 1 d. buvo nuvykusi į Ottawą 
ir kalbėjosi su atitinkamais organais 
dėl lietuvių tremtinių įsileidimo į 
Kanadą. Taip pat yra prašiusi ne
leisti sovietų politrukams lankytis 
pabaltiečių stovyklose. Į pirmąjį Ta
rybos prašymą buvo pažadėta atsi
žvelgti, o į antrąjį — pažadėta pro
testų nuorašus pasiųsti amerikiečių 
ir anglų zonų karinėms valdžioms.
LTB VYR. KOMITETO MEMORAN

DUMAI USFET IR IGCR
Birželio 30 d. UNRRA-i baigiant 

savo darbą, LTB Vyr. Komitetas 
svarsto ryšium su tuo iškylančias 
naujas problemas ir ruošiasi tinka
mai sutikti naujai susidarysiančias 
sąlygas.

Ryšium su tuo Vyr. Komiteto at
stovai lankėsi USFET-e ir IGCR, 
įteikdami mefnorandumus, kuriuose, 
be kitko, motyvuotai išdėstytos pro
pozicijos — pradėjus veikti IRO, 
praplėsti tremtinių savivaldos tei
ses; bendradarbiauti su Vyr. Komi
tetu; į IRO centrą ir stovyklų admi
nistravimą daugiau įsileisti pačių 
tremtinių, nes jų tarpe yra pakanka
mai mokslų ir stažu pasiruošusių 
žmonių; stovyklas grupuoti tautybė
mis; emigracijos ir kitais klausimais 
glaudžiai bendradarbiauti.su DP ko
mitetais.

Per pasikalbėjimus čia keliamiems 
klausimams buvo pasiekta pritari
mo.
TEKINTIEMS GIMINIŲ AFFIDAVI
TS IŠ ARGENTINOS ŽINOTINA

Praėjusią savaitę Hanau lietuvių 
DP stovykloje buvo atsilankę Ar
gentinos ambasadorius specialiems 
klausimams Lutti, kurio misija šiuo 
metu yra tirti DP reikalus, ir kon
sulas Barsanti. Ten jie padarė pra
nešimą, kuriame pabrėžė, kad visi 
lietuviai, kurie turi , iš Argentinoje 
esančių giminių afidavitus, registruo- 
tųsi savo vietos komitetuose, o pa
starieji šią medžiagą perduotų LTB

Nesulaukdami nieko pozityvaus iš 
LT sporto ir fizinio auklėjimo or
ganizacinio komiteto: mūsų žaidikai 
prade »o veikti grynai savo inicia
tyva. O toji individualinė iniciatyva 
pasirodė esanti sėkminga ir štai, jau 
dabar galime pasveikinti mūsų krep
šininkus, kurie prieš savaitę grįžo 
iš Viduržemio jūros pakrančių, 
laimėję tarptautines žaidynes ir pui
kiai pasitarnavę lievuvių krepšinio 
propagandai. Ši, mūsų krepšininkų 
išvyka praėjo be didesnės reklamos 
vietoje, apie šį faktą žinojo tik ne
daugelis, o dabar, kai žygis atlik- 
liktas, galime gražiais to žygio vai
siais pradžiuginti visuomenę.

O viso to istorij^ nėra sudėtinga. 
Vienam prancūzų kariuomenės dali
ny užkliuvo keletas lietuvių, kurie 
išmanė apie krepšinį ir žaidė to 
dalinio komandoje. Dalinys pradėjo 
sėkmingai rungtyniauti, ir tie lietu
viai pasikvietė į talką porą iškiles
nių žaidikų Sustiprinta dalinio 
komanda įstengė nugalėti stipriau
sią prancūzų karių komandą l’Ecole 
des Cadres ir taip tapo stipriausiu 
kariuomenės krepšinio vienetu. Lie
tuviai tuoj pat užmezgė santykius 
su Ruzgiu, ir Ruzgys užgirdęs apie 
per Sekmines Monaco ruošiamas 
tarptautines žaidynes, padarė žygių, 
kad tose žaidynėse galėtų dalyvauti 
ir minėtas dalinys. Norėdami žaidy
nėse tinkamai pademonstruoti lie
tuviško krepšinio lygį, daliny esan
tieji lietuviai sugalvojo pasikviesti 
į talką dar keletą iškilesnių žaidikų. 
Tai nebuvo sunku padaryti, nes da
liny 5uvo karininkų, kurie krepšiniu 
labai domėjosi ir padarė viską, kad 
tas projektas būtų kaip galima 
sklandžiau realizuotas. Tuo būdu 
dalinio komandoj atsidūrė Bagdo
nas, Duliūnas, anksčiau jau buvo 
atvykę broliai Andruliai, Varkala, 
ir taip buvo sukomplektuotas aukšto 
lygio penketukas. Anksčiau tam 
daliny jau žaidė Katilius, Johanso- 
nas, o viso to pradininkas buvo 
Lapienis.

Šeštadienį prieš Sekmines šie visi 
vyrai jau vaikštinėjo prie Vidur
žemio jūros ir stebėjo, kaip gyvena 
Europos turtingieji piliečiai. Tą pat 
dieną ir prasidėjo pačios žaidynės. 
Iš viso dalyvavo keturios komandos. 
Paryžių atstovavo Stade Francais, 
viena iš pačių pajėgiausių Prancū

(SPECIALIAI „TĖVIŠKES GARSUI“)
zijos komandų. Stade Francais su
dėty pirmuoju smuiku groja mūsiš
kis Ruzgys. Iš Šveicarijos buvo at
vykusi AS Lugano, be to, daly
vavo AS Monaco ir minėtas pran
cūzų kariuomenės dalinys, kur iš 
dešimties žaidikų aštuoni buvo 
lietuviai. Pačios žaidynės buvo ne
eilinis įvykis ir žiūrovų patogumui 
aikštelė buvo įrengta prie pat jū
ros kranto, savotiškam amfiteatre. 
Buvo žaidžiama vėlai vakare ir 
prie prožektorių šviesos.

Priežaismyje susitiko dvi uni
versitetinės moterų komandos — 
Monaco ir Nica. Po gana aukštos 
klasės dvikovės laimėjo monakie- 
tės. Iš viso moterų žaidimo lygis 
yra pažangesnis, nei vyrų. Didi 
sparta, geri mėtymai. Po to žaidė 
AS Lugano prieš AS Monaco. .Iš 
pradžių geriau pasirodė šveicarai ir 
pirmą kėlinį baigė savo naudai 
19-11. Po pertraukos daugiau pasi
reiškė šeimininkai ir rungtynes lai
mėjo 27-24. Antrose žaidynių rung
tynėse į aikštę išėjo Stade" Fran
cais ir lietuvai. Ruzgys prieš rung
tynes į mūsiškių sugebėjimus žiū
rėjo gana skeptiškai ir patarė pa
naudoti zoninį dengimą, kuris jo 
komapdai nėra malonuj dalykas. 
Ruzgys galvojo, kad jaunieji mū
siškiai, jam asmeniškai nepažįs
tami, vargu ar sugebės įtinkinačiai 
pasipriešinti išprususiai Stade Fran
cais komandai. T’k pradėjus rung
tynes Ruzgys buvo maloniai nuste
bintas, nes nepatikimi jaunikliai 
užpleškino tokį žaidimą kurio Mo
naco teritorijoj dar niekas nebuvo 
matęs. Pirmam kėliny lietuviai su
kalė didelį taškų kapitalą ir pa
sekmė iššoko iki 29~8. Antram kė
liny dėl didelių karščių lietuviai 
kiek atleido, ir prancūzai pajėgė 
skirtumą gerokai apmažinti. Dau
giausia čia žibėjo Ruzgys, kuriam 
vykusiai talkininkavo internacio
nalas Fabriksnt. Galutinė pasekmė 
liko 38-29. Labiausiai pasekme bu
vo patenkintas pats Ruzgys, nors 
jo omanda pralaimėjo. Ruzgio žo
džiais tai buvo pats maloniausias 
pralaimėjimas, kurį jis kada nors 
buvo patyręs. Jau per žaidimą Ruz
gys prabėgdamas pro mūsiškius, 
dažnai sakydavo: „Gerai, vyrai, ge-

rą!H‘ Jei prieš šias rungtynes mū
siškis* buvo tik pilki kariai, tai po 
žaidimo i juos visi pradėjo žiūrėti 
su didele pagarba

Antrą dieną iš pat ryto mūsiškiai 
autokaru apvažinėjo apylinkes, ap
lankė muziejus ir kt., be to, buvo 
pakviesti pas Monaco burmistrą. 
Ten visi gavo prisiminimui ženk
liukus, ir kiekviena komanda pasi
reikšdavo ar tai originaliais šūkiais 
ar pan. Ruzgys visą laiką sėdėjo 
su lietuviais ir prie savo paryžie- 
tiškos komandos per tas dienas 
visiškai nesiderinb. Beviešint pas 
burmistrą, Ruzgys pravedė lietuviš
kas dainas. Pasigirdo „Siuntė mane 
motinėlė“, „Buvo gera gaspadinė“ 
ir >t. t Įdomu, kad Ruzgys moka 
daug lietuviškų dainų ir labai entu
ziastingai demonstravo savo meni
nius sugebėjimus.

Vakare buvo tęsiamos žaidynės. 
Dėl 3—4 vietų žaidė Stade Francais 
su AS Lugano. Po permainingo žai
dimo Ruzgio komanda laimėjo 
32-30. Lemiamus taškus pasiekė 
pats Ruzgys, parodęs daug techniš
kų deimančnuku. Apskritai, Ruz
gys žaidžia puikiai, tik visa bėda, 
kad Stade Francais komandoje jam 
stinga išmaningų talkininkų. Baig
mėje susikibo mūsiškiai^ su AS ^Mo
naco. Monakiečiai prieš lietuvius 
sukovojo labai ambicingai, juos ly
dėjo sėkmė ir jie padarė nuostabių 
metimų. Pirmam kėliny buvo žai
džiama amerikietišku kamuoliu ir 
čia neginčijamai pirmavo mūsiškiai. 
Po. pertraukos buvo paimtas men
kesnis kamuolys, kuris mūsiškiams 
buvo ne taip lengvai apvaldomas, 
ir lietuvių pradinis kapitalas pra
dėjo dilti. Vis dėlto mūsiškiai at
laikė spaudimą ir rungtynes baigė 
41-39.

Laimėję žaidynes mūsiškiai gavo 
puikią sidabrinę taurę su Monaco 
kunigaikščio herbu, kuris įbrėžia- 
mąs tik retais atsitikimais. Dėl to 
taurėje ir nebuvo galima išgravi
ruoti jokių užrašų — reikėjo pasi
tenkinti taip branginamu kunigaikš
čio herbu. Gavę dovaną, lietuviai 
krepšininkai šūktelėjo „Sveiks, va
lio“, ir tas šūkis bene pirmą kartą 
nuskambėjo šiam prabanginės Eu
ropos kampely.

Pavasario šventė Niirtingene
ĮSPŪDINGA PARODA. LIETUVIŲ TREMTINIŲ OPEROS SPEKTAKLIAI SPORTO VARŽY'BOS

Vyr. Komitetui. Tai turėtų būti da
roma tikslu sužinoti, kiek viso yra 
lietuvių, turinčių tokius affidavitus. 
Kadangi šie praktiškai neturi gali
mybės emigruoti, neparuošę savo 
reikiamų dokumentų vizai gauti Pa
ryžiuje, Briuselyje, ar kur kitur už
sienyje, Argentinos vyriausybė pri
sius pareigūną, kuris vietoje išspręs 
visus tuos klausimus.
IŠVYKDAMI TAUSOKIME SAVO 

TURTĄ!
Išvykdami į kitus kraštus, mūsų 

tautiečiai dažniausiai lengva ranka 
nusikratė viso savo turto, pasiimda
mi galimai mažiau reikalingų daik
tų. Kaip praktika rodo, užsienyje 
bet kokį daiktą įsigyti — reikia mo
kėti brangiu pinigu, kurį nelengva 
uždirbti. Tad patariame tautiečiams, 
važiuojant į kitus kraštus, pasiimti 
kuo daugiausia daiktų, nors ir ma
žesnės vertės jie būtų Nuvykus į 
vietą, viskas pravers.

Kultūrinės , „ 
— naujienos

— Leon Noel, buvęs Prancūzijos 
ambasadorius Lenkijoj, išleido poli
tinę knygą „L'agression Allemande 
centre la Pologne“, kurioj yra palie
čiami ir mūsų 1938/1939 m. politiniai 
reikalai. Knyga labai objektyvi ir 
atidengia mums įdomaus kampo tra
giškas situacijas ir užkulisines intri
gas politikoj.

— Garsusis šveicarų rašytojas C. 
F. Ramuz mirė. Vienas iš garsiausių 
jo darbų yra „Die Geschichte vom 
Soldaten“. Le Monde jo darbus ly
gina su Pegny, Claudel kūryba.

— Biliete Šcheneberg, garsioji Pa
ryžiaus operos dainininkė, koncer
tavo Baden-Badeno radiofone, atlik- 
ėįąma solistės partiją naujame W. 
Egk kūriny „šv. Antano gundymas“.

— Paul Lesourd pasirodo su nauju 
romanu „Monselgneur de Forbin — 
Janson", Andre Bėry — su romanu 
„La Puceau vagabond“, ir Rene Bra- 
gard — su „La grande legende" ro- 
ifianu.

— Paryžiuje mirė garsioji artistė 
turtuole Marine Čhrnal, palikusi di
dėlius turtus, tarp kitų ir 22 karatų 
brilliants 30 milijonų frankų vertės, 
ksffiįg s^nfdlgęi&nęąi dingęs ir po-

Nūrtingene apskr. stovyklose gy
venantieji lietuviai tremtiniai Sek
minių. proga suruošė Pavasario 
Šventę, kuri truko keturias dienas.

Gegužės 24 d. įvyko iškilmingas 
parodos ir Pavasario Šventės ati
darymas Nūrtingeno lietuvių gim
nazijos rūmuose. Atvyko aukštieji 
UNRRA-os pareigūnai, JAV armijos 
atstovai, vadovaujantieji lietuvių 
asmenys ir daugybė svečių. Nūr- 
tingeno apskr. -UNRRA-os dir. V. 
Šalčiūnas trumpa kalba atidarą pa
rodą. Svečiai pasklido -po erdvias 
parodos patalpas ir su susidomėji
mu stebėjo, ką sunkiose tremties są
lygose darbšti lietuvio ranka ir pro-, 
tas sugeba padaryti. Kitataučiai 
ypač gėrėjosi mūsų tautodailės 
eksponatais, mūsų tautiniais raštais, 
marginiais, mūsų kaimo staklėse 
lanksčių lietuvaičių pirštų išaustais 
audiniais. Gintaro skyrius buvo visų 
susidomėjimo centre.

Įvairių amatų -kursų lankytojai 
gražiai reprezentavosi su savo dir
biniais: čia ir skoningai pasiūtos 
moteriškos suknelės, čia ir radijo 
aparatai, mezginiai, iš metalo ište
kinti žiebtuvėliai, peleninės, darbo 
įrankiai, medžiui tekinti staklės ir 
daugybė kitokių darbų. Aukštesn. 
Technikos Mokyklos klausytojai iš
statė savo braižinių ir modelių pa
vyzdžius. Gimnazija, mokyklos ir 
vaikų darželiai pasirodė su savo 
darbeliais ir piešiniais. Gražiai savo: 
skyrių sutvarkė skautai. Atskiro 
paminėjimo verti medžio dirbinių 
dirbtuvės „Nida“ (Nurtingen) ir V. 
Liaukaus rankų darbo eksponatai: 
lietuviškieji kryžiai, koplytėlės, kop
lytstulpiai, skrynelės, lėkštės ir kt. 
Tenka pastebėti, kad prie šių dro
žinių dirba niekad anksčiau jų ne
dirbę kitos srities specialistai: agro
nomas, buhalteris, ūkininkas ir pan.

Spaudos skyriuje buvo parodyta 
visos tremtyje išleistos knygos, Maž
vydo katekizmas ir kiti senieji mūsų 
leidiniai, be to, atskirus poskyrius 
sudarė Nūrtingeno apskr. lietuvių 
stovyklose išleisti leidiniai (knygos, 
laikraščiai, informaciniai biulete
niai, atvirukai ir. kt.) bei šiose sto
vyklose gyvenančių rašytojų rank
raščiuose esantieji kūriniai. Taip, 
pav., matėme prof. dr. A. Maceinos 
„Kultūros filosofiją“, „Žmogaus eg
zistenciją", „Kultūrinius lietuvių 
tautos laimėjimus“ ir „Paskaitas“ 
kaitytas tremtyje); P. Jurkaus 
[„Septynias legendas" ir poezijos rin

kinį „N^mų ugnis“; kun. St. Ylos 
„Mąstymus“, „Pamišusią meilę" ir 
„Lietuvių psichologijos bruožus“; 
prof. dr. Z. Ivinskio „Lietuvos sienų 
klausimu", „Lietuvių tautos valsty
binę sąmonę“; dr. Cerškaus „Įva
dą į chirurgiją“; J. Alnos „Sutryp
tam kely"; Vyt. Alanto dramas 
„Aukštadvari“ ir „Buhalterijos klai
dą“; Alb. Valentino feljetonus 
„Tremtinio Mikės kelionės“; B. Rut- 
kūno noveles „Vasaros išnaktose“ 
ir kt *

Turtingas buvo dailės skyrius, 
kuriame savo kūrinius išstatė žy
miausi, tremtyje esantieji, daili
ninkai: prof. Adomas Galdikas, Vy
tautą . K. Jonynas, Vytautas Kasiu
lis, Viktoras Petravičius, Adolfas 
Valeška; be šių, parodoje su savo 
darbais dalyvavo ir Nūrtingeno 
apskr. stovyklose gyvenantieji daili
ninkai: Gražina Butauskaitė-Firi- 
nauskjenė, Juozas Firinauskas, Ka
zys Žilinskas, Povilas Osmolskis, 
Teofilis Petraitis, Kazys Varnelis ir 
Liudas Vaitkus.

Atskirą skyrių parodoje turėjo 
ukrainiėčiai, be to, su savo darbais 
pasirodė ir latvių skautai. Parodą 
aplankė keli tūkstančiai žmonių, jų 
tarpe nemaža kitataučių.

Didelio susidomėjimo sukėlė iš 
Detmotto atkviesta lietuviškoji ope
ra, kuri Pavasario Šventės svečiams 
davė du G. Rossini „Sevilijos kir
pėjo“ spektaklius. Dirigavo A. Ra
čiūnas, grojo Stuttgarto radiofono 
orkestras. Operos pasižiūrėti suva
žiavo daug lietuvių ir iš tolimų 
stovyklų. Abu spektakliai praėjo 
su didžiu pasisekimu, Ir tai buvo

Lietuvių Tremti]
Bibliography of Lithuanian

Popiežiaus Pijaus XII vainikavimo 
sukakčiai pastoracinė instrukcija 
Nr. 8 (14a) Kirchheim-Teck, III Po
piežiaus misija, Tautinis delegatas 
lietuviam Vokietijoje ’ir Austrijoje, 
sp. nepž. 1947. II. 15. 4 nnm. 
216X308 mm (253/1947] 54).

SKVIRECKAS, Juozapas Arkivys
kupas. J. E. Arkivyskupo Juozapo 
Skvirecko laiškas moksleiviams atei
tininkams. (13b) Augsburg, sp. Ha 
& Cie. 7 + lp. 149X210 mm (267:282/ 
1947. 55).

284 Evangelikų bažnyčios — Pro
testantism
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puiki lietuviškojo meno demon
stracija.

Vieną koncertą šventės svečiams 
davė ir žymusis ukrainiečių tau
tinis ansamblis „Bandūra“, kurį at
sikvietė Nūrtingeno apskr. sto
vyklų ukrainiečiai.

Atskirą šventės dalį sudarė sporto 
varžybos, kuriose dalyvavo tik Nūr- 
t’ingeno apskr. stovyklų sportinin
kai. Nežiūrint susitarimo, ukrainie
čiai pasikvietė savąją amerikiečių 
zonos futbolo rinktinę, kuri prieš 
mūsiškius laimėjo „sausai" 6-0 (4-0). 
Krepšinio nugalėtoju tapo Nūrtin
geno gimnazija,, vyrų tinklinio — 
Nūrtingeno Šarūnas, moterų tink
linio — Oberlenningeno .Gintaras.

Pavasario Šventė pavyko tikrai 
gražiai, ir užtarnauti' nuopelnai 
priklauso rengimo komitetui, kurį 
sudarė: dipl. inž. A. Gargasas — 
pirm., gyd. Z. Danilevičius — vice- 
pirm., dr. med. J. Aglinskienė — 
sekr., J. Andrius — ūkio reik., dipl. 
ekon. K. Pažemėnas — finansų reik. 
Atskirus parodos syrius organizavo: 
tautodailės — B. Rutkūnienė, namų 
pramonės — V. Liaukus, dailės — 
K. Varnelis, spaudos — J. Sodaitis 
mokyklų ir . jaunimo darbų — dr. 
J. Grinius. Meniniams šventės pa
rengimams vadovavo rež. A. Škėma, 
sporto varžyboms — M Pakalniš
kis. Vyr. parodos tvarkytoju buvo 
dail. K. Varnelis, gi jam uoliai tal
kininkavo dailininkai Gr. ir J. Fi- 
rlnauskai.

Pavasario Šventės proga buvo iš
leistas gausiai Iliustruotas vienkar
tinis leidinys „Sekminių Vainikas“.

J. Žilvinas

liij Bibliografija
Refugees (3. biuletenis)

Ev. giesmės. (Wunsiedel, Buch- 
dručkerei Erhard) 1947 vasario 16. 
2 nnm. p. 150X206 mm (245:284/1947. 
56).

300 SOCIALNIAI MOKSLAI—SO
CIAL SCIENCES

MINGAILA,, Stasys Neapkenčia
mo žmogaus užrašai. Rankraščio 
teisėmis išleista V. Europoje, litogri 
(1947). Virš., 119 + 1 nnm. p. 146X212 
mm RM. 10.00 (325. 2/1947. 57).

(Lietuvių kalbos tarmių žemėla
pis). (21ą) Greven, litogr. (1947) 1 la
pas. 300X257 mm (49L 927/1947.58).

Lietuviai krepšininkai savo už
duotį atliko ir daug pasitarnavo 
lietuviško sporto propagandai. Vie
tos ir kiti laikraščiai apibėrė juos 
sultingais komplimentais ir nepa
gailėjo pagyrų, visur iškeldami kad 
tai buv. Europos krepšinio meiste
rio atstovai, dar ir dabar Europoje - 
nenugalimi. Labai šiltai apie lietu
vių žaidimą atsiliepė dienraštis „Nice 
— Matin“ (Monaco laida), pirmau
jantis visame Viduržemio pajūry. 
Žaidynių plakatuose taip pat buvo 
pažymėta, kad už tą prancūzų ka
riuomenės dalinį žaidžia buv. Euro
pos meisteriai. Mūsiškių žaidikų 
pavardės buvo linksniuojamos daug 
kartų, patys žaidikai susirado daug 
prietelių ir gerbėjų. Lietuviško krep
šinio atstovai dar kartą Vakarų 
Europai pareiškė savo teises, ir lie
tuvių vardas plačiai nuskambėjo vi- 
so j e jr ancūzij o j e.

O’dabar? Dabar šie žaidikai, su
kėlę tokį entuziastingą triukšmą Ri
vieroje, grįžo atgal. Jie -patenkinti 
savo kelione, patenkinti, kad bent 
taip prisidėjo prie lietuvių vardo iš- - 
garsinimo. Kuklūs, simpatingi vyrai, 
vengia perdėtos didybės klystkelių 
ir tuo pačiu artimi, mieli mums vi- . 
Šiems. Visas mūsų sportinis jauni
mas turi teisę'jais didžiuotis, jais, 
kurie savo ryžtu pralaužė ledus ir 
daug ką nuveikė mūsų visų labui. 
Broliai Andruliai, Bagdonas, 'Duliū
nas, Varkala — penki mūsų krepši
nio didvyriai ir jų žygio mes ilgai 
nepamiršime. Lygiai mes negeftime 
■pamiršti ir tų pradininkų, kurie pa
sikvietė tuos mūsų iškiliuosius žai- 
dikus į talką. Jie visi verti, kad mes 
juos pagerbtumėni ir jais didžiuo- 
tumėms. Kęstutis Cerkeliunas 

LTB Šviet. V-bos
pareiškimas

Spaudoje yra paskelbta piktų pra
simanymų, ,kurie skaudžiai pažei
džia mūsų švietimo įstaigų gerą 
vardą ir provokuoja universitetų 
nėpasitikėjimą mūsų gimnazijų duo
damais brandos atestatais.

Yra pavojaus, kad tie pašaliniais 
sumetimais skelbiami nedori prasi- i 
manymai gali pakenkti mūsų abitu
rientams ir studentams.

Lietuvių Bendruomenės Švietimo 
Valdyba, kuriai yra pavesta pareiga 
rūpintis lietuvių tremtinių švietimo 
reikalais, protestuoja prieš tokį mū
sų gimnazijų vardo žeminimą ir 
brandos atestatams nepasitikėjimo 
provokavimą.

Švietimo Valdyba pareiškia —
1. Nė vienai lietuvių gimnazijai 

niekuomet nevadovavo ir šiuo metu 
nevadovauja joks direktorius, kuris 
nebūtų akademinio išsimokslinimo. 
Gimnazijų ir kitų švietimo įstaigų, 
tremtyje mokomasis personalas pri
valo mokslo cenzo tokio pat, koks 
buvo privalomas valstybinių mo
kyklų mokytojams Lietuvoje.

2. Gimnazijų direktoriai, kaip 
LTB Švietimo Valdybos patikėtiniai, 
žino savo atsakomybę už. gimnazi
jos darbą ir tvarką. Tiek gimnazi
jų vadovybės, tiek mokytojai sten
giasi išlaikyti gimnazijų mokslo 
lygį, kad paruoštų jaunimą aukšta
jam mokslui eiti. To pat siekia ir 
Švietimo Valdybos inspektoriai, da
lykų specialistai — pedagogai, kurie 
gimnazijas aplanko ir joms savo 
patarimais padeda.

Mūsų gimnazijos Išleidžia abitu
rientus, kurie savo pasirengimu yra 
verti jiems duodamų brandos ates
tatų.

3. Lietuvių gimnazijos ir kitos 
švietimo įstaigos tremtyje tvarkomos 
pagal Lietuvos Respublikos įstaty- 
rrius ir taisykles. Mokslas einamas 
pagal Lietuvos Respublikos Švietimo 
Ministerijos patvirtintas programas, 
veikusias valstybinėse mokyklose 
Lietuvoje. Nuo šių mokslo metų 
pradžios mūsų gimnazijose yra 
įvesta ir specialinių dalykų mokslas.

4. ‘'Visas lietuvių bendruomenės 
švietimas yra centralizuotas, visos 
švietimo įstaigos yra Lietuvių Bend-' 
ruomenės Švietimo Valdybos atsa
kingoje žinioje.

Švietimo Valdyba 'glaudžiai bend
radarbiauja su mokyklų darbuoto
jais ir su visuomene per LTB Vyr. 
Komitetą,. Apygardų bei Apylinkių 
Komitetus' ir kitas visuomenines or
ganizacijas.

Mūsų visuomenė ir mokytojai 
žino apie musų švietimo padėtį.

Šyietimo Valdyba kviečia ir mūsų 
spaudą, kurios ^formacija ■ naudo
jasi ir svetimieji, kad ji objektyviai 
ir nuoširdžiai informuotų apie mūsų 
šyietimo padėtį, paremtų mūsų švie
timo darbuotojus, mokyklų vadovus 
ir mokytojus, keltų mokyklų gerą 
vardą ir stiprintų tremtinių studentų 
teises.

Piktos valios žmonėms, lygiai kaip 
ir nenusimanėliams, kurie savo 
straipsniais gali pakenkti viešajam 
reikalui, spaudoje viettiš neturėtų 
būti.* LTB Švietimo Valdyba

Kassel-Mattenberg, 1947. V. 31
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Tarėsi pabaltiečių Vyr 
Komitetų atstovai

Gegužės 27 d. didžiausioje estų 
stovykloje Gefsslingene įvyko 'pa- 
balliečių Vyr. Komitetų atstovų eili
nis pasitarimas. Buvo apsvarstyta: 
1) emigracijos klausimas. Konsta
tuota visų trijų komitetų šiuo klau
simu pažiūrų vienodumas. Įsikurdi- 
r'mas Anglijoje nelaikomas emigra
vimu, o darbo prievolės atlikimu 
Anglijoje. 2) Likviduojantis UNRRA 
-ai, stovyklas perima administruoti 
patys tremtiniai. Tačiau čia įvyksta 
daug nesklandumų, kai viehos ku
rios tautybės žmonės užima visas 
vadovaujamas vietas. Pasitarimas 
rado reikąl’nga užakcentuoti, kad 
būsimos stovyklų .vadovybės būtų

sudaromos, kiek sąlygos leidžia, pro- 
porcionaliai, o kur to principo nega
lima išlaikyti (nesant kompetentingų 
asmenų), kompensuoti kitose srityse, 
pvz.: ligoninėse, amatų dirbtuvėse ir 
p. 3) Esant dideliam skaičiui norin
čių vykti į Kanadą, sudarant išvyks
tančiųjų sąrašus, laikytis proporcijos 
principo. 4) Ryšium su IRO veiklos 
pradžia, įteikti memorandumą ati
tinkamiems organams, iškeliant savo 
pageidąvimus. 5) Latvių ir Estų Vyr. 
Komitetai nutarė prisidėti prie 
Tarptautinio Pabėgėlių ir DP Biuro, 
veikiančio Augsburge. Lietuviai ja
me , dalyvauja nuo įsikūrimo pra
džios.

Iš griuvėsių išaugo ligoninė
Hanau, viena didžiausių tremtinių 

stovyk'ų, virto lietuviškos veiklos 
centru, nes ten pradėjo burtis kul
tūrinės ir visuomeninės pajėgos ir 
formuotis mūsų organizacijos. Ten 
įvyko reikšmingiausi suvažiavimai, 
pav. tremtinių įgaliotinių, teisinin- 
kų» žemės ūkio darbuotojų, gydyto
jų, laikraštininkų, darbininkų ir ki
tų. Tuo Hanau išgarsėjo, kaip ir 
savo svetingumu, nes stovykla, ’ * 
galėjo, priglaudė visus.

1946 m. Hanau stovykla buvo 
skelbta dirbančiųjų stovykla, ir 
darbingieji turėjo įsijungti į darbą. 
Dalis dirba stovyklos administra
cijoje, švietimo įstaigose ir stovyk
los dirbtuvėse, o didžioji dalis —

kol

pa- 
visi

S v. Sosto Delegatas Hanau stovykloje
Hanau DP stovykloje lankėsi apaš

tališkasis vizitatorius ir III misijos 
šefas, amerikietis vyskupas Aloyzas 
Munch. Iki šio laiko jis dar nebuvo 
vizitavęs jokios DP stovyklos ir savo 
pirmam vizitui pasirinko Hahau lie
tuvių. stovyklą. Svečias buvo iškil
mingai. sutiktas. Stovyklos komitetas 
įteikė jam memorandumą, kur buvo 
išdėstyta lietuvių padėtis Sov. S-goje 
ir tremtyje. LTB Vyr. Komitetas

Nauji vadovėliai
’j. Paškevičius, Vokiečių kalbos 

vadovėlis, mokyklai ir pačiam mo
kytis, paruoštas pagal įvairius auto
rius ir papildytas. Mūnchenas, 1947. 
Teksto 176 psl. Viršelis dail. A. Vai
tiekūno. Kaina 12 RM.

Šis vokiečių kalbos vadovėlis pa
rašytas maždaug pagal Otto Sauėr 
metodą: suskirstytas į 35 pamokas, 
kurių kiekvienoj duota skaitomo 
teksto, daugiausia konversacinio, 
žodžių, pratimų ir trumpų gramati
kos žinių bei įsidėmėtinų posakių. 
Stigtų nebent vertimų į vokiečių 
kalbą ir atitinkamo rakto, kas savi- 
mokai yra būtina. Kažkodėl autorius 
užmiršta pridėti vadovėlio pradžioj 
bent pagrindinių ištarimo taisyklių 
bei pavyzdžių. Tai irgi būtina sa
vininkai. Mokantis gimnazijoj,- žo
džiai prie kiekvieno teksto būtų rei
kalingi nebent pirmoj, antroj klasėj, 
vėliau pats mokinys, pagal jau turi
mus, turėtų naują tekstą išsiversti, 
trūkstamų jau žodyne pasiieškoda
mas, kuris geriausiai būtų pridėti
nės prie šio vadovėlio. J. P.

savo keliu įteikė garbingam svečiui 
pasveikinimą. Be to svečias buvo 
apdovanotas įvairiomis lietuviškomis 
tautinėmis dovanomis: statulėlėmis, 
juostomis ir kt.

Iškilminių pėtjjaldų metu Bažny
čios Delegatas kan. F. Kapočius pa
skaitė apie lietuvių būklę Lietuvoj 
ir tremtyje, o vietos klebonas apie 
Hanau lietuvių stovyklos moralinę 
padėtį. Po pamaldų Hanau teatre 
buvo suruošta akademija, kur tauti
niais drabužiais pasipuošę pradžios 
mokyklų mokiniai pašoko, choras 
išpildė keletą dainų ir buvo atlikti 
įvairūs muzikos dalykai.

Nuncijus atsakė dėkodamas ir pa
žymėjo, kad lietuviai yra susipratę 
ir pažadėjo apie tai painformuoti 
Vatikaną ir JAV vyriausybę.

Po arbatėlės gerb. svečias atsisvei
kino. pagirdamas lietuvių organizuo
tumą ir tvarką, pasakydamas iki pa-

simatymo ir tikėdamasis dar su lie
tuviais susitikti. Šimtas tautiniais 
drabužiais apsirengusių stovyklos 
dviratininkų palydėjo garbingą sve
čią per miestą.

„Sietyno“ kone, kariams
Kirchheim-Teck L. M. Kolektyvas 

„Sietynas“ geg. 21-23 d. d. koncertavo 
Frankfurte, kur davė tris koncertus 
amerikiečių kariams Sietyniečiąi 
buvo labai nuoširdžiai priimti ir jų 
pasirodymai praėjo dideliu pasise
kimu. Pažymėtina, kad „Sietynas“ yra 
pasirašęs sutartį su amerikiečių 
armijos atitinkamomis įstaigomis ir 
artimiausiu laiku duos koncertus 
kariuomenei ir kituose mieštuose.

Gegužės 19 d. „Sietynas“ buvo pa
kviestas Stuttgarto radiofonan. kur 
padainavo kelipka lietuvių liaudies 
dainų.

Dainavimo klasė baigė žiemos 
semestrą

padėka
Leidyklos „Patria“ sav. p. Lėnk- 

taičiui ir leidyklos „Atžalynas“ dir. 
p. p. Čepui ir Norvaišai, paauko
jusiems L. R. Kryžiaus Kirchheime 
(tečk) skyriaus loterijai savo leidi
nių fantams, širdingą padėką reiškia

L. R. Kryžiaus Kirchheime-Teck 
Skyriaus Valdyba
SKELBIMAS

Kaipo įgaliotas atstovauti Lietuvos 
Ąhtinacinės Rezistencijos b. Politinių 
Kalinių Centro Sąjungą š. m. gegu
žes 25 d. įvykusiose Flossenbūrgo KZ 
stovykloje paminklo, koplyčios ir ant
kapių pašventinimo bei atidarymo 
iškilmėse, prašau visus tose iškilmė
se dalyvavusius foto-korespondentus 
ir foto mėgėjus atsiųsti man visų 
Jūsų padarytų nuotraukų / po 2 eg- 
zempl.

Nuotraukas siųsti: J. Leskauskas, 
(13a) Bamberg, Herzog-Max-Str. 31/1;

Sį skelbimą maloniai prašau per
spausdinti visus lietuviškus laikraš
čius,

J. Leskauskas
L. A. R. P. K. S-gos Bambergo 

Skyriaus Seniūnas
rrazasEBasasMKazMUMcas"""*"""

Mūsų Draugui
JULIUI LABANAUSKUI

netikėtai mirus, šeimai ir gi
minėms reiškiame giliausią 
užuojautą. •

Įsisteigus Baltijos Universitetui, 
netrukus prie jo buvo įkurta ir Mu
zikos Studija- su. dainavimo klase, 
kurią vesti buvo pakvietas Kauno 
operos sol. VI. Ivanauskas. Dainavimo 
klasės žiemos semestro baigimo pro
ga, jos vadovas papasakojo apie kla
sės darbą ir vargus. Sėkmingai kla
sės darbas, pradėtas Hamburge, bu
vo bent dviem mėnesiams nutrauk
tas, Universitetui persikrausiant 
Pinnebergan, kur, ’ vėl gavus . visai 
pakenčiamas patalpas, dainavimo 
studijos buvo tęsiamos. Pradžioje 
klasėje buvę 18 klausytojų, vėliau 
tas skaičius sumažėjo iki 9 (1 latvis, 
1 estas ir-7 lietuviai).

Kartu su Baltijos Universitetu bai
gusi žiemos semestrą dainavimo kla
sė per Sekmines, dalyvaujant kuk
liam kviestų svečių skaičiui, suruošė 
parodomąją dainavimo studijos pa
moką, kurios metu tenoras A. Bret 
(estas) padainavo Džiardono ariją 
„Caro mio ben“, baritonas A. Snars-

kis — St. Šimkaus „Kas ant žirge
lio".

Ypač daug žadančią ir dėkingą 
medžiagą, anot klasės vadovo, turįs 
V. Vaitiekūnas padainavo ariją iš 
Puccini operos „Tosca“. Jis, be to, 
tūri gana scenišką išvaizdą, tik dai
nuodamas nepakankamai laisvai jau
čiasi. Stipriausias klasės baritonas 
K. Ostrauskas atliko prologą iš Leon
cavallo op. „Pajacai" ir pabaigai V. 
Vaitiekūnas ir Ostrauskas duetą iš 
'Verdi op. „Likimo galia“.

Parodomoji pamoka parodė daina
vimo klasės klausytojų įdėtą darbą, 
o kai kurių ir žymią pažangą, nors 
dainavimo klasėj jie dirba atliekamu 
nuo studijų Universitete laiku. Klasė 
su savo vadovu pasirodymais, be to, 
paįvairindavo dažnas Universiteto 
pramogas.

Šia proga klasės vadovui VI; Iva
nauskui klausytojai įteikė gėlių.

A-is

armijos žinioje. Tokiu būdu dyka
duonių stovykloje nebėra. Kas ne
dirba. tam ir maisto teikiama tik 
tiek, kad, per dienas gulėdamas, ne
numirtų.

Apie visas stovyklos institucijas 
jau buvo daugiau ar mažiau spau
doje pranešta, bet neužsiminta apie 
vieną svarbiausių institucijų, būtent 
ligoninę. Stovyklai įsikūrus, jos — 
buvo. Kiekviena tautybė tu 
savo ambulatoriją, iv to paka 
nes sergančius veždavo į kitas ligo
nines. UNRRA-os sveikatos viršinin
kas, prancūzų tautybės Clemant, su
manė pusiau sugriuvusiame pastate 
įrengti savo ligoninę.. Pradžioje 
buvo įrengti tik keli kambariai, bet 
juose nieko nebuvo — tik paprastos 
lovos. Nei operacinės, nei įrankių, 
nei aparatų. Pradėta rinkti reika
lingiausius daiktus, remontuoti griu
vėsius. Clemant pasitraukus, olan
das gyd. Ysermanas energingai tęsė 
pradėtą darbą, ir praeitų metų pa
baigoje jau buvo išaugusi pilna li
goninė su sekančiais skyriais: 
chiurginis, vadovaujamas gyd. Pet
ro. Strimaičio, vidaus ligų — gyd. 
Kolaczkovskio, ginekologijos — gyd. 
Nolle, gimdymo — gyd. Kesiūnaitės, 
gerklės, ausų ir nosies — prof. Zub- 
kaus, infekcinių ligų — gyd. Janson, 
rentgeno — gyd. Plečkausko, labo
ratorija — dr. Damijonaičio. Vais
tinė — prov. Kokie; šiuo metu bai
giamas įrengti fizio-terapijos kabi
netas (diatermija, kvarco lempos ir 
kit.)

Prie ligoninės dar veikia šios kon
sultacijos: vaikų — dr. Tercijonas, 
dantų — gyd. Švalbonienė, moterų
— Rekstins, akių — dr. Kazakevi
čius, nervų — dr. Bendoravičius, 
plaučių — Janson, odos ir Veneros
— Piirako ir męd. klinikos — gyd. 
Kolaczkovskis. Be to, dar veikia 
kiekvienos tautybės ambulatorija. 
Vidutiniškai per čia išvardintas 
institucijas kas savaitę pereina 1600 
asmenų. Ligoninė turi du namus 
su 155 lovomis, kurios beveik visos 
nuolat būna užimtos. 36 džiovinin
kai gydomi sanatorijose Šiaip jau 
beveik visi ligoniai gydomi vietoje. 
Ypač garsus yra prof. Zubkaus va
dovaujamas ausų, nosies ir gerklės 
ligų skyrius, . nes pacientai renkasi 
iš visų Vokietijos kraštų pas garsųjį 
profesorių ieškoti sveikatos. Dažnai 
tenka pacientams ilgokai palaukti 
eilės, kol pasiliuosuoja lova, nes jos 
nuolat būna užimtos. O skubių ope
racijų negalima atidėti.

• Chirurginis skyrius pradėjo veikti 
1946 m. spalių mėn. Pradžioje ne
buvo kas veikti, bet ligonių skaičius 
greit augo, ir šiuo metu dr. Stri
maitis jau turėjo pasikviesti asisten
tą gyd. Statkų.- Kas savaitę būna 
nemažiau dešimties operacijų, nes 
vietoje atliekamos visos chirurginės 
ir ortopedinės operacijos. Iki šiol 
dar nereikėjo nei vieno ligonio 
siųsti į kitas ligonines. Nesenai buvo 
padaryta Alba — operacija (stuburo 
kaulo plastika). Moteriai, kurios

stuburkaulis jau buvo visiškai sulin
kęs, buvo persodintas kaulo gabalė
lis iš blauzdos į stuburkaulį. Taip 
pat daroma plokščios pėdos plastika.

Nors operacijų salė yri maža, bet 
gerai įrengta ir turi pakankamai 
instrumentų. Dažnai tenka susidurti 
su trūkumais, ypač vaistų atžvilgiu. 
Tačiau ligoninė veikia gerai, ir rei
kia stebėtis, kaip iš griuvėsių išaugo 
moderniškai įrengta ligoninė, ap
tarnaujama vienų tremtinių, tiek 
gydytojų, tiek seselių. Nuo balan
džio 1 d. ligoninei vadovauja gydy
tojai Zebergs ir Ankudavičius. Eta
tinių medicinos darbininkų yra 62, 
bet dirba 107, ir darbo visiems yra 
pakankamai.

Mūsų priešai tvirtina kad tremti
niai nieko neveikia, dykinėja. Ap
sižiūrėję mūsų nuveiktus darbus 
esamose sąlygose, galime drąsiai 
sakyti, kad jie turės gerokai pasi
spirti. kol pasieks tokių laimėjimų.

J. G.

Paieškojimai
Mokyt. Mažeika Juozas, gyv. (13b) 

Gauting b. Mūnchen, DP Sanato
rium, ieško brolio Antano Mažei
kos. (2)

Masiliūnienė Janė ieško Akuli- 
čienės Teresės ir jos vyro, gyy. 
paskutiniu laiku Panevėžio mieste. 
Atsiliepti arba siųsti žinias apie jų 
likimą Kaziui Rapševičlui (24) Lū- 
beck, Meesen Kaseme, BĮ. 7.

Ivanauskas Matas, kilęs iš Kauno, 
Aleksoto ir nuo L927 m. gyv. Sao- 
Paulo rua Cananet^208, Brazil, ieško 
giminių ir pažįstamų.

Rinkevičienė Matilda, gyv. Schwein
furt, Th. Fischer Pl. 4—1, ieško 
Rinkevičiaus Vyto, Viltrakytės Al
donos. Viltrakio Vyto ir Pėčelingal- 
tės Magdalenos. (2)

Petras Mikelaitis, (23) Oldenburg 
(Old.) Amschisstant Barak, ieško 
sūnaus Petro Mikelaičio paskutiniu 
laiku buvusio prie Vienos. Žinan
tieji prašomi pranešti.

Meižys Klemas, iš Alkiškių knų 
Mažeikių apskr., gyv. (23) Olden
burg, Aleksanderstr. 320, ieško duk
ters Meižytės-Jonkienės Aleksan
dros ir žento Jonkaus Antano ii 
Dainavos vnk., Šiaulių apskr.

Lietuvė gyvenanti Kanadoje, ieško 
Prano Judicko, gyvenusio Vilkaviš
kio mieste. Pranešti „Tėviškės Gar
so“ adresu.
PAIEŠKOJIMAI GAUTI iŠ JAV 
LIETUVIŲ

— JAUTI 18 JAV 
PER TARPT. RAUD.
KRYŽIŲ

U/Usonis LIūdas g. 
g. 1920 ir jų tėvas Pe- 
kilę iš Ukmergės. 12/

Vyt. Stelmokas su šeima

L. M- Kolektyvo nariui, Kau
no D. Teatro koncertmeiste
riui

STASIUI KALVAIČIUI,

I
jo mylimai Motutei mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

L. M. Kolektyvas „Sietynas“
re—m—■—aun■—K

Pranešame giminėms ir pa
žįstamiems, kad 1947 m. ge
gužės 21 d. 7 vai. ryto, po ne- 
nutaatytos operacijos, Hanau 
DP ligoninėje mirė vienintelė 
mūsų dukrelė

I
,Danutė Kulikauskaitė, 
gimusi 1930. XI. 13 d.

Palaidota š. m. gegužės 28 d. 
Hanau miesto kapuose.

Skausmo prislėgti tėvai:
Kazė ir Pijus Kulikauskai
T-ictac—s—a——ou—■mubh

SPORTO ŽINIOS

Ieškomi: 
1922, Vladas 
tras g. 1863, . ____ ___
Magdė Vainikonienė-KulinkeviČiūU 
g. 1900 m. Jonučių k., Garliavos 
v., duktė Mato. 13/Ona Vyšniaus
kaitė g. apie 1904 m. Kudžionių k„ 
Kėdanių apskr., ūkio darbininkė. 
14/Matas Žemgulys — apie 50 m. ir 
Marė Žemgulienė — 45 m. iš Vė- 
veržėnų. 15/Žilionial Vytautas, Vla
das (1905), Jonas (1896), Marė Z. — 
Vaitkevičienė (1901), Rožė Z. — 
Urbonienė (1898) — visi iš Simno, 
Alytaus apskr. 16/OIga Mykolai- 
Jcnė-Pamulėnaitė, d. Mykolo, 
1916 m. Biržuose, studentė, 
tanina Aleksonienė, apie 56

STUDENTAI LAIMI PRIES 
VOKIEČIUS

Sekminių metu BU liet, studentai tu
rėjo gražias ir įdomias stalo teniso 
rungtynes su Hamburgo-Bergedorfo 
vokiečių sporto klubu. Lietuviai 
studentai laimėjo 6:1. A-is

ŠACHMATININKŲ RAJONINES 
PIRMENYBES „

Gegužės 31 ir birželio 1—2 d. d. 
Seligenstadte pravestose rajoninėse 
šachmatų pirmenybėse dalyvavo po 
du pajėgesnius žaidikus iš Seligen- 
stadto, Schweinfurto, Scheinfeldo ir 
Wurzburgo lietuvių stovyklų. Pirmą 
vietą laimėjo scheinfeldiškis E. Šilin
gas, surinkęs 6 t., II v. liko Seligen- 
stadto atstovas K. Simonaitis su 5% 
t. ir III v. — V. Vištinis (Schwein- 
furtas) su 414 t.

— Birželio 1 d. Schweinfurte vie
šėjo Seiigenstadto SK Žaibas ir prieš 
vietos Garsą laimėjo: tinklinį 2:0 
(16:14, 15:13) ir krepšinį 31:18 (13:9).

— Birželio 1 d. Bambergą aplankė 
Erlangeno studentų krepšinio ko
mandą Vėtra. Laimėjo ėrlangeniš- 
Bambergo lietuvių krepšininkų ko
manda Vėtra. Laimėjo erlangeniš- 
kiai pasekme 52:43 (27:19).

TRUMPAI IS VISUR
— Amerikiečiai vėl atrado naują 

talentą 800 m bėgime. Tai 22 metų 
negras Pearman, kuris turės pava
duoti Woodruffą. Šiemet 880 jardų 
Pearman prabėgo per 1.51,5. Spe
cialistai teigia, kad netrukus Pear
man 800 m prabėgs per 1.49,0.

— Viešėdami Paryžiuje, Egipto 
krepšininkai be tarpvalstybinių 
Prancūzija - Egiptas (51:36), dar 
sužaidė Farouk YMCA vardu prieš 
naująjį Prancūzijos meisterį PUC.

Egiptiečiai atsiteisė už tarpvalsty
binį pralaimėjimą, nugalėdami Pa
ryžiaus studentus 49:45.

— Tarptautinėse Paryžiąus teniso 
pirmenybėse laimėjo: vyrų vienetą 
Patty (JAV), 2. Destremau (Prancū
zija), moterų vienetą Landry (Pran
cūzija), 2. Rurak (Rumunija), vyrų 
dv. Brown — Patty (Australija, JAV), 
moterų dv. Bogner — Landry (Pran
cūzija), mišrų dv. Landry — Patty 
(Prancūzija, JAV).
. — Prancūzas Gaillot šiemet jau 
spėjo pagerinti vieną savo krašto re
kordą ir 20 km prabėgo per 1:06.00,0 
Senas rekordas buvo 5 sek. prastes
nis. Pasaulio rekordas priklauso 
vengrui Csaplar — 1:03.01,2.

— Suomiai stengiasi, kad 1952 m. 
olimpijada būtų pas juos. Planuo
jama pastatyti olimpinį kaimą, ku
riam skirta 350 milijonų suomiškų 
markių, padidinti olimpinį stadioną, 
įrengti plaukyklą ir pastatyti didelį 
viešbutį.

— Jei pas save anglų futbolinin
kai nenuilstamai pirmauja, tai konti
nente jiems gerokai nesiseka. Štai, 
po rungtynių Didž. Britanija — liku
sioji Europa, Anglijos futbolo vie
nuolikė viešėjo Zūriche ir prie 34.000 
žiūrovų pralaimėjo Šveicarijai 0—1. 
Vienintelį įvartį įkirto Fatton. Po 
vieną įvartį iš abiejų pusių teisėjas 
neužskaitė.
—Visa sparta vykdomos teniso rung

tynės Daviso taurei laimėti. Europos 
zonoje Didž. Britanija nugalėjo Len
kiją 3-2, Naujoji Zelandija įveikė 
Norvegiją taip pat 3-2 ir Čekoslova
kija sukirto Šveicariją 4-1.

— Svetur, pvz. Prancūzijoj, tink
linyje pergalę lemia ne du, bet trys 
laimėti setai. Prancūzijoj tinklinis 
yra gana populiarus. Neseniai Pran
cūzija nugalėjo Italiją. Paryžiuje

intensyviai tinkliniu domisi rusų 
emigrantai. Neseniai baigtos Pran
cūzijos universitetinės pirmenybės. 
Meisteriu tapo Bordeaux teisinin
kai, įveikę Paryžiaus medikus 3:0.

— Nors Anglija šių metų Europos 
krepšinio pirmenybėse nedalyvavo, 
vis dėlto krepšinis ten populiarėja. 
Dr. Chuche rūpinasi krepšinį salyne 
vis daugiau išplėsti. Ypatingas dė
mesys kreipiamas į prieauglį. Tarp
valstybinėse jaunių rungtynėse ang
lai pralaimėjo prancūzams.

— Anglijos futbolo rinktinė, Zū
riche pralaimėjusi Šveicarijai 0—1, 
nuvyko į Lisaboną ir ten reabilita- 
vosi Portugalijos vienuolikei įpylusi 
10—0. Pirmas kėlinys 5—0. 60.000 iš
gyveno portugalų reprezentantų tra
gediją. Pasekmė nuostabi, juo la
biau, kad portugalai paskutiniu lai
kų turi neblogo pajėgumo rinktinę, 
kuri gana sėkmingai žaidė prieš ki
tas vakarų Europos kraštų rinktines.

— Kitose tarpvalstybinėse futbo
lo rungtynėse Prancūzija sausai nu- 
cirto Olandiją 4—0 (Paryžiuje), o 
Luksemburge Škotija nepagailėjo 
pusės tuzino įvarčių šeimininkams 
(6-0)

— Europos plaukymo pirmenybės 
šiemet įvyks rugsėjo 10—14 d. d. 
Iki šiol savo dalyvius įrašė jau 19 
kraštų.

— Budapešto teniso pirmenybėse 
vyrų vienetą laimėjo vengras As- 
both, baigmėje įveikęs italą Del Bel
lo 6—3, 6—3, 6—2. Vyrų dvejetą lai
mėjo Del Bello — Cucelli (abu Ita
lija).

— Pirmąsias dviračių lenktynes 
Paryžius — Londonas laimėjo anglas 
Flemming, sausumos nuotolį prava
žiavęs per 10:14.51,0. Komandiniai 
(po šešius geriausiai pasirodžiusius) 
prancūzai laimėjo prieš anglus maž
daug vienos vai. skirtumu.

g- 
17/An- 

m. am-
žiaus, kilusi nuo Dotnuvos. 18/Ma- 
rija Arbatavičaitė, 29 m., dirbusi 
Linkuvos ZU Kooperatyve. 19/Vik- 
torija Bačienė (1870) ir jos duktė 
Mikalina Kmitienė (1890), gim. 
Kaune. 20/Barbora Balkūnienė-Ju- 
ravičiūtė (1900) kilusi iš Papilės, 
gyv. Tornkaina b/Riga. (B. d.)

Čia išvardintiėji asmenš C/Karto- 
tekai nėra žinomi, todėl ir jų ar
timiesiems į JAV jų adresai ne- 
persiųstl. Jie prašomi per savo sto
vyklas įsirašyti į C/Kartoteką, o jei
gu kurių iš jų mūsų tarpe nesiranda 
— tai turintieji apie jų likimą tik
ras žinias prašomi tai perduoti savo 
stovyklos vadovybei, kuri per savo 
Apyg. Komitetą visa tai perduos 
C/Kartotekai. C/Kartoteka

UNRRA-os Paieškojimų (staiga, 
Aroisen prie Kasselio ieško sekan
čių asmenų: ,

Kikilas Adolfas, 21 metų, gyv. 
Memel;

Kipeilytė Valerija, 23 metų, gyv. 
Kaunas;

Klimaitis Justinas, 27 metų, gyv. 
Barzdai;

Kliknienė Liuda, 41 metų, gyv. 
Jurbarkas;

Knospė Maria, 53 metų, iš Oder- 
bruck;

Kraučiūnas Mykolas, 41 metų, iš 
OstpreuBen^

Kruelskienė Teresė, 45 metų, gyv. 
Zilkaviškis;
Kruelskytė Ona, J3 metų, gyv. 

Vilkaviškis; ,
Krušinskienė Anelė, 33 metų, gyv. 

/ilkaviškis.

' Skelbimų kainos: paieškojimai — 
25 pf. už žodį, kitoki skelbimai ir 
padėkos — 1 RM. už žodį; užuojau
tos — 30 RM. Siunčiant skelbimus, 
siųsti kartu pinigus. Iš anksto ne- 
ipmokėti skelbimai nespausdinami.
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Lietuviai Pax ' 
Romans kongrese
Užuojautos lietuvių atstovams Pax 
Romans kongrese. Sukurtas pasaulinis 
katabkų intelektualų sąjūdis .Pax

Romana"
Balandžio 9—16 d. Romoj buvo 

pirmasis Pax Romana mokslus bai- 
jusiųjų kongresas, palyvavo 17 są
jungų atstovai iš 13 tautų. Iš so
vietų okupuotų kraštų tiesiai buvo 
atvykę delegatai tik iš Čekijos. Lie
tuvių vardu kalbėjo kongrese E. 
Turauskas. Dalyvavo kongrese taip 
pat ir vysk. Brizgys. Kongrese nu
statytos sąjungai vardas — Pasauli
nis katalikų intelektualų sąjūdis 
„Pax Romana'. Priimant sąjūdžio 
statutą komisijoje buvo vienas 
punktas suredaguotas taip, kad į 
sąjūdį negalėtų pakliūti tremtinių 
organizacijos. Tik plenume griežtai 
reagavus Lietuvos atstovui, tas 
punktas buvo atmestas. J vadovybę 
išrinkti — nirmininkas prancūzas 
Roger Millot, vicepirmininkai: italas 
Vittorino Veronese ir amerikietis 
kun. Edward V. Stanford, kiti — 
šveicaras Dr. Heply Hubert, belgas 
Milo del Rue Rose, ispanas prof. V. 
Garcia, anglas Fr. Francis X. Ayl- 
word, ir vienas iš Peru. Viena vieta 
buvo palikta egzilinių organizacijų 
atstovui. Lietuvos atstovo pasiūly
mu, buvo išrinktas lenkas Andrius 
Ruszkowski. Prie lietuvių prisistatė 
italų, meksikiečių, ispanų, belgų, 
lenkų ir kt. tautų atstovai ir reiškė 
savo simpatijas bei užuojautą. Ypa
tingai šiltai lietuvių, atžvilgiu laikėsi 
lenkai. E.

Kuo JT nariai gali padėti Europos
Lace Succes (Reuter). — Tik 12 iš 

55 JT narių (D. Britanija, JAV, Sov. 
S-ga, Prancūzija, Australija, N. Ze
landija, Čekoslovakija. Danija. Nor
vegija, Lenkija, Jugoslavija ir Šve
dija) pareiškė, galinčios padėti para
mos reikalingiems Europos kraštams, 
kai UNRRA baigs savo veiklą. Pas
kutinieji JT pranešimai skelbia, 
kad j ra reikalinga mažiausiai 538 
mik dolerių padėti septyniems Euro
pos kraštams.

JAV kongresas yra aprobavęs 350 
mil. dolerių sumą šiam tikslui, tačiau 
dar* praeis kelios savaitės, kol šis 
reikalas bus pravestas per administra
cines institucijas. D. Britanija skiria 
40.000.000 dol. paramą ir paskolą 
Austrijai. Čekoslovakija duoda cuk
raus ir bulvių. Danija planuoja pa
skirti 1 mil. sv. sterlingų dalinai vai
kų aprūpinimui britų zonoj Vokie
tijoj. Prancūzija prižadėjo fosfatų ir 
vaisių. N. Zelandija žada teikti me
dicinos reikmenų, aprangos, žemės 
ūkio įrankių ir konservuoto maisto. 
Norvegija ruošiasi parduoti žuvų 
taukus vaikams. Lenkija, nurodyda
ma į savame krašte viešpataujančius 
sunkumus, skiria šiek tiek atliekamo 
cukraus. Jugoslavija yra pasiryžusi 
atleisti 1 000.000 dol. vertės statybi
nės medžiagos,, vaistažolių ir vaisių. 
Švedija teiks paramą . vaikams ir 
tremtiniams dovanomis ir kreditais.

Kaip jie šeimininkauja lietu
viškose įmonėse

„Tiesa“ (1947. 4. 23) aliarmuoja dėl 
„socialistinės nuosavybės negerbimo 
Lietuvoje. Vilniaus tarpapskritinės 
bazės direktorius Šocas „pasisavino 
10 tonų mielių“. „Klaipėdos valsty
binės prekybos komercinės užkandi
nės Nr. 3 vedėja Dumova per 3 mėn. 
praėjusių metų pabaigoje išeikvojo 
valstybinio turto už 180 tūkstančių 
rublių..." „Vilniaus miesto Maisto 
prekybos „Rūtos“ krautuvės Nr. 3 
vedėja Korčevskienė... išgrobstė 
prekių daugiau kaip už 100 tūkstan
čių rublių. Į šį musikalstamą darbą 
Korčevskienė įtraukė dar Maisto 
prekybos buhalterį-revizorių Gera- 
simovą, kuris už 7000 rublių kyšį 
darė krautuvės reviziją 7 mėnesius, 
norėdamas nuslėpti krautuvės vedė
jos ir savo nusikaltimą.

Išeikvojimų dažna, nes nėra 
griežtos atskaitomybės ir kontrolės. 
Pavyzdžiui, Lietuvos Vlrtotojų ko
operatyvų sąjungos sistemoje praė
jusiais metais turėjo būti padaryta 
revizijų 30-tyje apskričių koopera
tyvų, o padaryta tik septyniose ap
skrityse. „Rūtos“ krautuvėse turėjo 
būti 1024 revizijos, o tebuvo 288.

Kita priežastis užvilkinamas

Operos solistei
ALEI KALVAITYTEI, 

Eugenijai, Stasiui, Antanui ir 
Brunonui 

KALVA1CIAMS, 
motinai mirus, reiškiame gilią 
užuojautą.

Lietuvių Tautinis Ansamblis

„Tarsi, kitoj planetoj...“
NUVYKĘ l ANGLIJĄ DP STEBISI NAUJU GYVENIMU

Angių zonos savaitraštis „Lietuvių 
Žodis“ 22 nr. skiltyse talpina keletą 
laiškų, gautų iš Anglijon nuvykusių 
tautiečių:

„Mūsų 9-sis transportas, 500 vy
rų", — pradeda kelionės įspūdžius 
vieno laiško autorius J. S., — „bu
vome supaltintį j „Empire Albrecht“ 
laivą, kuris .gali pervežti 1500 žmo
nių. Šį kartą juo vyko tik 1000.

Bendrose kajutėse gyvenome po 
200—300 vyrų, keturių aukštų lovo
se. Kiekvienas keleivis savo lovoje 
rado po 2 antklodes ir gelbėjimosi 
priemones. 18 vai. vokiečių laiku, 
o 17 vai. Anglijos laiku, nes laive 
mes jau laikomi esą britų žemėje, 
laivo valgyklos patalpose gavome 
pietus. Vienoje didelėje metalinėje 
lėkštėje buvo daug skyrelių, į ku
riuos buvo dedamas maistas: baltos 
duonos dvi riekutės, dvi dešrelės 
maždaug 100 g svorio, bulvių, dar
žovių, pudingo ir dar po puoduką 
baltos stiprios arbatos.

Ankstyvą gegužės 12 d. rytmetį 
sutikome jūroje, kuri buvo rami, 
lyg veidrodis. Po sočių pusryčių Dar
bo ministerijos valdininkas išmokėjo 
kiekvienam po 5 šilingus, už kuriuos 
laivo krautuvėje kiekvienas gavo 
pirkti po 40 cigarečių ir šiaip įvairių 
smulkmenų. Maistas laive buvo duo
damas 3 kart per dieną ir gana mais
tingas, bet mūsų kukurūzų, sriubų 
išskalautiems skilviams rodėsi lyg 
ir per maža.

Sekantį rytą išlipę į palubę, pa
matėme, esą jau Kuilio uoste. Anglų 
muitinės vaidininkai kaikuriems pa

kraštams
Australija išdirba 13.000.000 dol. pa
ramos planą.

Sov. S-ga pareiškė, kad ji galinti 
padėti Gudijai ir Ukrainai (abi SS 
respublikos), tačiau negalinti pagel
bėti kitiems kraštams.

PRANCŪZIJA IEŠKO DARBI
NINKŲ

„Die Neue Zeitung“ praneša, kad 
Vokietijos prancūzų zonoje 35.000 DP 
ir pabėgėlių iš Čekoslovakijos, Jugo
slavijos, Bulgarijos, Rumunijos, Len
kijos ir Pabaltijo valstybių laukia, 
kol prancūzų įstaigos juos patikrins 
ir galės perkeldinti į Prancūziją lais
vais darbininkais. Nežiūrint, kad 
šiuo metu jų pragyvenimo sąlygos 
nėra itin blogos — daugelis jų yra 
apgyvendinti pas ūkininkus, arba 
dirba net prancūzų įstaigose, ir tik 
maža dalis gyvena stovyklose — visi 
jie trokšta gauti tvirtas darbo sutar
tis ir pagaliau tapti sėsliais. Pir
miausia ieškoma darbininkų anglių 
kasykloms; pažymėtina, kad kandi
datų šiems darbams skaičius — dėl 
aukštesnių atlyginimų ir didesnių 
maisto bei cigarečių normų — yra 
tikrai didelis. Tačiau darbui at
renkami tik visai sveiki kandidatai;

nusikaltėlių perdavimas atsakomy
bei. Pavyzdžiui, Vilniaus „Rūtos“ 
krautuvėse per 1947 m. sausio ir va
sario mėn. buvo padarytos 49 pre
kių vagystės 377.400 rublių sumai, 
o iki 1947 m. kovo mėn. 5 d. tar
dymo organam buvo atiduotos tik 
5 bylos. v

Trečia priežastis — liberali teismų 
politika eikvotojams. Pvz. Zarasų 
liaudies teismas Ragauską, išeikvo
jusį už 21 tūkst. rb. nubaudė lyg
tinai 4 metams.

Nieko nuostabaus, kad taip dedasi 
lietuviškose įmonėse, kai jose šeimi
ninkauja visokios durnovos, šocai, 
gerasimovai ir į juos panašūs svieto 
perėjūnai ir kai ten įsigali rytietiš
ka „socialitinė“ „gospodarka“! (

Moteris —
Jean Batten yra gimusi 1910 m. 

Naujojoj Zelandijoj. 1929 m. ji atvy
ko į Angliją studijuoti muzikos. Bet 
netrukus ją patraukė skraidymas,, ir 
ji metė muziką. Pradžia jai nebuvo 
sėkminga, bet jaunoji lakūnė nenu
siminė. Iš pradžių ji pamėgino Įveik
ti nuotolį tarp Anglijos ir Naujosios 
Zelandijos. Narsuolė buvo pri
versta nusileisti Beludžistane ir vos 
išsigelbėjo nuo tąsyk pavojingų su
nitų. 1934 m. Batten savo žygį ry
žosi pakartoti ir po 15-kos dienų ji 
laimingai nutupė Australijoj. Šiuo 
savo skridimu Batten sumušė Amy 
Mollison rekordą veik penkiom die
nom. Tuo pačiu Batten tapo popu
liariausia lakūne. Po to. ji atliko 
visą eilę rekordinių sklidimų: Va
karų Afrika — Brazilija, Londonas 

tikrino rankinį bagažą, pasiteiravo, 
kiek vokiškų pinigų turime, ir 
formalumai buvo baigti. Dideli 2-jų 
aukštų autobusai išgabeno visus į 
Hullio priemiestyje esančią perei
namąją stovyklą, vadinamą „Wy- 
mersley Camp“. Stovyklos komen
dantas pasveikino visus Darbo mi
nisterijos ir National Service Hos
tels Corporation vardu. Visi emi
grantai buvo apdovanoti: po rankš
luostį, šakutę, šaukštą ir kviečiami 
laisvai jaustis šiame demokratiškame 
krašte.

Apsigyvenome skardiniuose bara
kuose po 20 žmonių. Visur švaru. 
Skanūs pietūs visus maloniai nutei
kė. Po pietų pasklidome po miestą. 
O Dievuliau! Tarsi, kitoj planetoj 
pasijautėm, pavaikščioję po švarų 
miestą, pažiūrėję pilnus prekių 
krautuvių langus, paragavę skanaus 
alaus. Vaisiai, įvairios daržovės, sal
dainiai, pyragaičiai (kur čia visa su
minėsi!) Krautuvių lentynos lūžta 
nuo prekių. Stovyklos administracija 
kiekvienam davė dar po 15 šilingų, 
ir mes pajutome pinigo vertę.

Pernakvoję vieną naktį šioj sto
vykloj, išvykome į netoli York mies
to esančią Full Sutton stovyklą. Tai 
viena iš 4 pereinamųjų stovyklų, iš 
kur emigrantai bus paskirstyti nuo
latiniam apsigyvenimui. Karo metu 
čionai gyveno aviacijos daliniai, o 
dabar, numatoma, laikinai gyvens 
2000 emigrantų. Stovykla yra tvar
komą 117 nuolatinio personalo, iš 
jų 17 lietuvių.

Į šią stovyklą atvyks Darbo mi

0yz. pastarųjų dienų būvyje iš pa
tikrintų 2000 žmonių buvo priimti 
tik 190. Kiti bus pasiųsti į žemės 
ūkį ir pramonę. Didžiausių sunku
mų, kaip pastebi laikraštis, sukelia 
nedidelio intelektualų skaičiaus per- 
keldinimas. Tačiau tikimasi, kad 
juos būsią galima panaudoti preky
bos įstaigose, ir dedamos visos pa
stangos, Ikad ir jie galėtų pradėti 
normalų gyvenimą. Patikrinimas 
tiek fiziniu tiek moraliniu atžvilgiais 
pravedamas itin sąžiningai, nes esą 
pageidaujami tik visiškai patikimi 
imigrantai. Oficialiai pranešama, 
kad iš '35.000 asmenų apie 10—12% 
būsią neįsileisti.

Sovietų ambasados Vašingtone š. 
m. balandžio 30 d. biuleteny įdėtas 
tariamas Vilniaus arkivyskupo M. 
Reinio pasikalbėjimas su Tasso ko
respondentu:

„Romos Katalikų Bažnyčios pa
dėtį tarybinėje Lietuvoje apibūdino 
The Most Reverend Mgr. Reinys, 
Vilniaus Katalikiškas Arkivyskupas, 
savo neseniai padarytame pareiš
kime: „Katalikų bažnyčios naudojasi 
visiška laisve tarybinėje Lietuvoje. 
Vietiniai valdžios organai mums 
gelbsti atstatyti ir remontuoti vo
kiškų užpuolikų sugriautas bažny
čias ir teikia statybines medžiagas. 
Mūsų dvasininkai aprūpinami viso
kiais reikmenimis.

Šiuo metu yra dvi arkivyskupijos

KADA PASIRODĖ PIRMI REKLA
MINIAI SKELBIMAI?

Ne taip jau lengva atsakyti į šį 
klausimą. Senovės graikai ir romė
nai jau leisdavo skelbimus. Tėbuose 
rastas senovės papyrusas rašytas 
prieš 3.000 metų' turi skelbimą: siū
lomas atlyginimas už pabėgusį ver
gą. Nemaža skelbimų buvo rasta 
ant sienų Pompėjoje ir Herkulanume, 
kuriuos užgriovė Vezuvijus. Tie 
skelbimai buvo nudažyti raudono
mis raidėmis ant juodos sienos. 
Vieni skelbė teatro vaidinimus ir 
gladiatorių grumtynes, kiti buvo 
grynai komercinio pobūdžio — skel

Propaganda Arkiv. Reinio vardu

Įvairenybės

oro didvyrė
— Port Darvin, Londonas — Casa
blanca, Anglija — Brazilija ir kt. 
Batten yra perskridusi pačias pavo
jingiausias pasaulyje vietas ir už sa
vo pasiekimus buvo įvairiai apdova
nota. 1938 m. nuotolį tarp Austra
lijos ir Anglijos ji atpylė per 5 die
nas ir 18 valandų. Po šio skridimo 
ji, kaip pirmoji moteris, gavo tarp
tautinės lakūnų sąjungos aukso me
dalį. Tąsyk lakūnė ėjo 28-sius metus.

Jean Batten, drauge su Amy Mol
lison ir Maryse Bastie, sudaro pa
saulinio garso lakūiiių trejetuką, ir 
jos yra pramintos oro pionierėmis. 
Batten yra pavyzdingas sportininkės 
tipas, pati pirmoji skraidyme ieško
jusi. sportinio pasitenkinimo. Skrai
dymo istorijoj jai atitenka viena iš 
pačių garbingųjų vietų, Ofc.

nisterijos atstovai, kurie kiekvienam 
pagal jo norą.- specialybę ir pareika
lavimą pritaikys darbą. Numatoma 
greitu laiku pradėti ir šeimas ga
benti ir jas galimai arčiau dirban
čiojo apgyvendinti. Taip pat tvar
komas pašto susisiekimas su liku
siais šeimos nariais, yra leidžiama 
siųsti iki 11 svarų maisto (normuoto) 
ir dovanų paketus j Vokietiją.“

Kitas lietuvis, jau ilgesnį laiką iš
gyvenęs Anglijoj, plačiau supažin
dina su tenykščiu gyvenimu:

„Visas gyvenimas vyksta, galima 
sakyti, atvirkščiai, negu esame įpra
tę: judėjimas kairiąja puse, Faren
heito termometras, svarai ir uncijos, 
mylios, jardai ir t. t. Kainos yra la
bai įvairios, priklausomai nuo koky
bės . . . Restoranuose ir valgyklose 
maistas be kortelių — kirsk, kiek 
lenda. ■ Kainas labai sunku surašyti, 
tačiau vidutiniškai dienai gali išleisti 
nuo 4 iki 6 šilingų ir daugiau, jei 
pridėsi gėrimus. Normuotas maistas 
labai pigus, ir visa savaitės norma 
gali kainuoti nuo 5^.iki 15 šilingų

Rūbams ir avalynei duoda apie 30 
kuponų metams. Batai (7—9 kup.), 
25—80 šilingų; marškiniai (5—7 kup.), 
10—100 šil.; kostiumas (21—24 kup.), 
80—200 šil.; kojinės (2 kup.), 2—4šiL; 
kaklaraištis (1 kup.), 2—10 šil. ir 1.1. 
Cigarečių ir tabako kiek nori, nes 
jiems neseniai pabrangus, sumažėjo 
rūkančiųjų skaičius. Kinų daug, o 
barai kiekvienoje kertėje. Alaus bo
kalas nuo 11 pensų iki 1 šlL 2 pensų, 
priklausomai nuo rūšies, whisky 
stikliukas (pusė gurkšnio) 2 Š1I4 ir 
labai mažai kas geria, tuo tarpu, kai 
alaus bokalas daugumai yra kasdie
ninė būtinybė. Kino bilietų kainos
nuo 1 iki 11 šil.

Žmonės gana malonūs ir sukal
bami, be to, įpratę prie svetimšalių, 
reikia geros šeimininkės, kuri 
įstengtų ištekti visai savaitei. Nor
maliai, kaip daugumas daro, pusry
čius ir vakarienę gaminasi namuose, 
kurių yra gana daug. Labai įdomau
jasi, kaip skamba mūsų kalba, kaip 
gyvenome, kur Lietuva randasi, 
kaip patinka rusai ir pan. Kalbėk, 
kaip galvoji ir kas guli ant širdies. 
Kiek man teko susitikti, visuomet 
ifšsiskirdavom geruoju net su ko
munistais (jų labai mažas pocentas), 
nesvarbu, kad neprieidavom bend
ros nuomonės^ Raudonieji šiuo metų 
nėra populiarūs.“

Lietuvoje, — toliau aiškina Mgr. 
Reinys, — būtent, Vilniaus ip Kauna 
Katalikų Bažnyčios organizacija pa
siliko nepakeista. Visos 711 bažny
čių veikia su savo 1.332 kunigų 
štabu. Kauno bažnytinė seminarija, 
vadovaujama žymaus teologo Venc
kaus, kasmet išleidžia dešimtis 
jaunų katalikų kunigų. Tūkstančiai 
tikinčiųjų Vilniuje, Kaune ir kituose 
miestuose bei miesteliuose susi
renka, kaip paprastai, rytinitį ir va
karinių pamaldų. Visos nustatytos 
šventės vra Bažnyčios švenčiamos“.

Is stiliaus jau matyt, kur yra ne 
arkivyskupo sakiniai, o sovietinės 
propagandos redaguoti, -bažnytinio 
hierarcho vardu paskelbti. Įpratus 
klastoti liaudies valią, nesunku klas
toti ir hierarchų valią. E.

bė druską ir vonias . . .• Anglijoje 
pirmas skelbimas pasirodė 1480 m.: 
William Caxton skelbė tikybinio 
turinio knygas, ir tie jo skelbimai 
buvo nutapyti Westminstre ant Rau
dono Stulpo. Pirmasis modemus 
laikraščių skelbimas buvo išspaus
dintas 1647 m. Anglijoje žurnale 
„Perfect Occurrences of Every Day 
Joumall in Parliament ant Other 
Moderate Intelligence“ — „Kiek
vienos dienos įvykių parlamente ir 
kitų žinių žurnalas“. Ir čia pirmu
tinis skelbimas buvo apie malda
knygę.
ŽURNALISTŲ ŽODYNAS TURTIN

GIAUSIAS
Anglų kalboj iš viso skaitoma yra 

iki 400 tūkstančių žodžių. Nėra pa
saulyje žmogaus, kuris galėtų pasi
girti žinąs „visus žodžius.

Vienas anglų žurnalas rašo, kad 
paprastas ūkininkas savo reika
lams vartoja, tik 400 žodžių. 
Dabar, kada ir kaimo gyven
tojai skaito laikraščius, jų žodynas 
kiek padidėjo, bet ir tai neprašoka 
daugiau 1000 žodžių. Kvalifikuotas 
miesto darbininkas, maž daug žino 
5 tūkstančius žodžių. Dvasininkai ir 
juristai žino 10 tūkstančių žodžių.

Bet daugiausia žodžių žino, —pa
sak žurnalo, — tai žurnalistai, nes 
jų darbas juos verčia susidurti su 
įvairiomis profesijomis ir specialy
bėmis, taip pat ir su visais visuo
menės sluoksniais, ’tačiau ir žurna
listai težino ... tik 20 tūkstančių 
žodžių.

P-DLITlNIuĮvyKIUa

-27. V. — D.. Britanija atšaukė 
draudimą parduoti Argentinai 
ginklus ir karo medžiagą. — Al
banijos vyriausybės atstovas pa
neigė gandus, kad albanų karo 
laivas gegužės 22 d. apšaudęs 
Kortu salą. — Paryžiuje paskelbta 
Sov. S-gos nota Prancūzijai dėl 
grąžinimo į tėvynes išvietintųjų 
asmenų, gyvenančių prancūzų 
valdomose Vokietijos ir Austrijos 
zonose. — P. Afrikos min. pirm, 
marš. Smuth pareiškė, kad jei il
giau bus delsiama sukurti taiką, 
tai karas savaime įsiliepsnos.

28. V. — Tarptautinis bankas 
JAV užs. reik. min. Marshalliui 
išmokėjo pirmąją 100 mil. dolerių 
sumą skirtą Graikijai ir Turkijai. 
— Prancūzijos vyriausybė nutarė 
laikinai uždrausti savo ministe- 
riams sakyti viešas kalbas. — J. 
Tautų atominės energijos komisija 
atmetė sovietų pasiūlymą, pavesti 
tarptautinę atom, energijos kon- 
.trolę S. Tarybai. — Aukšč. Sov. 
S-gos Taryba, vietoje pašalinto 
Dekanosovo, nauju užs. reik. min. 
pavaduotoju patvirtino Bogomo- 
lovą. — Sov. S-gos pasiuntinys 
Londone netikėtai išvyko į 
Maskvą.

29. V. D. Britanijos užs. reik, 
min. Bevinas metiniame darbiečių 
partijos suvažiavime pasakė kal
bą apie taupumą, darbo jėgos pa- 
rūpinimą ir okupacinių išlaidų 
sumažinimą. — Šveicarų radijas 
paskelbė žinią, kad Vengrijos 
min. pirm. Nagy atsistadyno ir į 
Vengriją nebegrįš. — Susirėmi
mai tarp indusų ir muzulmonų 
visoje Indijoje, ypač Pandžaro 
provincijoje, kur be pastogės liko 
apie 10.000 žmonių — Graikijos 
sukilėliai, gavę paramos iš užsie
nių, puolė Florinos miestą, netoli 
Bulgarijos sienos.

30. V. — Margete pasibaigė me
tinis anglų darbiečių partijos su
važiavimas. — Vengrijos prezi
dentas Tildy per vengrų pasiun
tinybę gavo min. pirm. Nagy at
sistatydinimo raštą. — JAV užs. 
reik. min. Marshallis pritarė Hoo- 
verio-planui sudaryti provizorines 
taikos sutartis su Vokietija ir Ja
ponija be Sov. S-gos ir pareiškė, 
kad Grenlandija turi būti įtrauk
ta į Vakarų pusrutulio gynimo 
planą. — Amerikiečių karinė mi
sija pasitarimuose su turkais nu
tarė sustiprinti pajūrį nuo Juod. 
jūros iki Vidurž. jūros. — Pasku
tiniame Tarpt. Pabėgėlių Globos 
organizacijos posėdy lenkų atsto
vas pareiškė, kad Lenkija IRO 
nedalyvaus.

31. V. — Kontrolinė Sąjungi
ninkų Taryba Berlyne nutarė 
okupacinių pajėgų atitraukimo iš 
Vokietijos klausimą grąžinti Ke
turių Didžiųjų vyriausybėms. — 
De Gasperi sudarė naują Italijos 
vyriausybę be kairiųjų — Pir
mąją demokratinę Japonijos vy
riausybę sudarė socialistas Ta- 
kayana. — Argentina nutarė su
teikti Italijai 150 mil. dol. pa
skolą.

1. VI. — Buvęs Vengrijos karo 
ministeris sudarė naują Vengrijos 
vyriausybę. — Speciali prez. Tru- 
mano sudaryta komisija pasisakė 
už įvedimą JAV privalomos 6 
mėn. karinės tarnybos. — Pran
cūzų vald. Vokietijos zonoje duo
nos riorma sumažinta iki 150 gra
mų į dieną.

2. VI. — Popiežius Pijus XII 
per Vatikano radiją pasakė kalbą, 
Mesdamas visus valstybių vado
vaujančius vyrus atstatyti tarpu
savio pasitikėjimą ir draugišku
mą. — Indijos vicekaralius adm. 
Mountbatten New Delhy je patiekė 
Indijos pollt. partijų vadam? britų 
planą perduoti Indijos valdžią į 
indų rankas. — Kinijoj generali
nis darbininkų protesto streikas 
prieš pilietinį karą. — JAV vy
riausybė sustabdė paskolos tei- 
Mmą Vengrijai, kol stabilizuosis 
padėtis. — JAV užs. reik. min. 
Marshallis pažadėjo naujajai Ita
lijos vyriausybei visokeriopą ame
rikiečių paramą.

IŠ RYŠKIŲJŲ DP VEIDŲ

Kontrolės Komisijos pirmininkas
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