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IRO santykiai su tremtiniais Susikaupkime
PARUOŠIAMOSIOS KOMISIJOS PROTOKOLAS UŽTIKRINA 4 LAISVES

IRO paruošiamosios komisijos po
sėdžiuose buvo plačiai nagrinėti ir 
šios kuriamosios organizacijos busi
mieji santykiai su tremtinių bei sa
vanoriškomis jų šalpos organizacijo
mis. Iš paruošiamosios komisijos 
protokolo Nr. 63 aiškėja, kad šiems 
santykiams numatomos tokios gairės:

1. Galimai greičiau turi būti 
užmegstas ryšis tarp IRO ir „ne
priklausomųjų pabėgėlių organizaci
jų“. Šis bendradarbiavimas negali 
būti politinio pobūdžio. Jo turinį su
darytų abipusiškas informavimas, 
ypač iš IRO pusės, nuolat pranešinė- 
jant apie naujausius nutarimus ir 
instrukcijas, išeinančias iš IRO įstai
gų. Pabėgėlių organizacijos, iš savo 
pusės, gali pasiūlyti personalą ir rei
kalingas žinias.

Savo pasiūlymus IRO pateikia 
šioms, pabėgėliais besirūpinančioms 
organizacijoms: a) Latvių organiza
cijų atstovybei, b) „Bendrajam Lie
tuvių Šalpos Fondui“, c) „Kanados 
Pabaltiečių Šalpos Komitetui“, d) 
Lenkų sąjungai Vokietijoje, e) Len
kų pabėgėlių perkeldinimo tarybai, 
f) „Lenkijai Šelpti Sąjungai“, g) 
„Centriniam Ukrainiečių Šalpos 
Biurui“.

Sis bendradarbiavimas turėtų reikš
tis visuose sluoksniuose, o pabėgėlių 
organizacijų atstovai santykiuose su 
IRO užimtų „Patariamųjų Komitetų“ 
(Advisory Committees) vietą.

Paruošiamosios komisijos nuomone, 
bendradarbiavimas šia kryptimi pri
sidėtų prie kuriamosios IRO organi
zacijos uždavinių vykdymo, nes tada 
ji galėtų juos atlikti su didesniu

Vokietijoje nelil
Latvių savaitraštis „Latviešu Zi- 

aas“ (Esslingen) 35 Nr. praneša, kad 
Neustadte (britų zonoje) vykstančius 
DP stovyklų komendantų kursus ap
lankė viena olandų tautybės IRO 
atstovė, kuri pareiškė:

„... IRO, liepos 1 d. perėmusi 
UNRRA-os darbą, turės tris pagrin
dinius uždavinius: repatriaciją, emi
graciją ir paruošimą emigracijai tų

Patrulių veikla 
Graikijos pasie

niuose
Atėnai, VI. 17 (Dena-Reuter) — 

Graikų telegramų agentūros pra
nešimu, Graikijos-Jugoslavijos sieną 
perskrido 3 jugoslavų lėktuvai, kurie 
keletą valandų manevravo Graikijos 
teritorijoje.

Belgrad (Dena-Reuter) — Jugosla-

;konomiškumu, greitumu ir pasise
kimu.

2. Antrajame protokolo paragrasfe 
komisija pabrėžia: „Atsižvelgiant į 
tai, kad pabėgėliai galėtų naudotis 
Jungtinių Valstybių prezidento Frank
lin D. Roosevelto paskelbtomis ketu
riomis pagrindinėmis laisvėmis ir 
kad bendradarbiavimas tarp IRO, 
nepriklausomųjų pabėgėlių organi
zacijų ir savanoriškų sąjungų tikrai 
būtų efektingas, yra būtina, kad IRO 
galėtų pabėgėliams ir jų šeimoms 
užtikrinti tokias pagrindines teises, 
kaip susirinkti išblaškytoms šei
moms, laisvai pasirinkti darbą, ati
tinkantį asmens išsilavinimą ir ga
bumus, visų rūšių nuosavybės teisę 
ir tt. Ypač turi būti stengiamasi su-4, 
teikti pabėgėliams galimybių laisvai 
keliauti ir, teikti ypatingų palengvi
nimų bei transporto priemonių kva
lifikuotiems pabėgėlių organizacijų 
atstovams.“

3. Paruošiamoji IRO komisija, at
sižvelgdama į tai, kad kai kurie DP 
nori grįžti į savo kraštus, o tuo tar
pu kiti atsisako nuo repatriavimo, 
pageidauja, kad kiekviena kategorija 
būtų administruojama atskirų IRO 
departamentų.

Ta proga nustatoma, kad štabams, 
sudaromiems iš pabėgėlių, norinčių 
grįžti į savo kilmės arba gyvenamo 
sios vietos kraštus, nebūtų paveda
mos tokios pareigos, kurios turi ry
šio su tais, kurie to nenori, ir at
virkščiai.

Komisija pabrėžia: „Su dideliu rū
pestingumu turi būti atkreipiamas 
dėmesys į tai, kad pirmajai katego-

ts nė vieno DP
DP, kurie yra nepasiruošę arba ne
pajėgūs emigruoti.

Čia galvoje turima tuos asmenis, 
kurių specialybės emgracijoje negali 
būti panaudotos ir kurių sveikata 
neleidžia dlbti fizinio darbo. IRO 
numato Europoje nepalikti nė vieno 
DP. Atsižvelgiant į sąlygas, DP 
problemos išsprendimas gali už
trukti nuo pusantrų iki dvejų metų. 
IRO globos tik tuos asmenis, kurie 
įrodys, kad tėvynėn grįžti negali 
dėl politinių priežasčių. Naujo patik
rinimo nebus. DP klasifikacija bus 
pravesta pagal UNRRA-os surink
tus duomenis. IRO nenumato DP 
padaryti savo tarnautojais, tačiau 
įie galėsią ir toliau, kaip iki šiol 
iirbti stovyklų administraciniame 
aparate.

Kursų vedėjas Dr. Steinadler ta 
proga pareiškė, kad daugumo DP 
laukiamoji emigracija prasidėsianti 
greičiau, negu laukiama.“

vijos sieną perskridę 2 graikų lėktu
vai, kurie kulkosvaidžių ugnimi nu
žudę 1 pasienio apsaugos karininką 
ir 2 kareivius.

Tirana, VI. 17. (Dena) — Albanų 
telegramų agentūra praneša, kad 
graikų pasienio sargybos ties Jan- 
juar vietove kulkosvaidžių ugnimi 
užpuolę vieną albanų pasienio pa
trulių grupę ir įsiveržę į Albanijos 
teritoriją. Be to, kitoje vietoje du 
graikų lėktuvai buvę įskridę į Alba
nijos teritoriją.

MONGOLAI IS KINIJOS 
PASITRAUK®

Nanking, VI. 16 (Dena) — Kinie
čių žinių agentūros pranešimu, mon
golų Haliniai, kurie Sinkiango į>ro- 
vincijoje buvo prasiveržę iki Paita- 
šan, po keturias dienas trukusių 
kautynių asitraukė atgal. — Mas
kvos radijas paskelbė, kad Tolimoji 
Mongolija žinias apie mongolų įsi
veržimą į Kiniją dementavo, tvirtin
dama, jog įvykę atvirkščiai, t. y., ki
niečių daliniai pažeidę Mongolijos 
suverenumą, ir dėlto Kinijai esanti 
įteikta nota, reikalaujant padengti 
nuostolius. TASSas paneigė prane
šimus apie sovietų lėktuvų dalyva
vimą šiame žygyje. — Kinijos vy
riausybė praneša, kad ji iki šiol jo
kio Tolimosios Mongolijos protesto 
nėra gavusi.

Rašytojų suvažia
vimas

L. T. Rašytojų Draugijos suvažia
vimas įvyks liepos mėn. 11 ir 12 d. d. 
Suvažiavimo vieta bus kiekvienam 
dalyviui asmeniškai pranešta, 

Berlin, (AP) — Iš patikimų šalti
nių patiriama, kad atleistieji sovie
tų armijos kareiviai perkeliami į Vo
kietijos rusų zoną ir čia apmokomi 
fabrikuose. Pirmoje eilėje jie, gru
pėmis po 12 ir daugiau vyrų, ski
riami į mašinų ir optikos pramonės 
fabrikus — Sovietų okupacinės 
įstaigos pradėjo vykdyti naują 18— 
45 m amž. darbininkų registraciją.

Mūnchen, (RNZ) — Žinios apie 
naują vokiečių civilių ypač buv. ka
reivių registraciją smarkiai padidi
no nelegalią infiltraciją iš sovietų 
zonos. Vien tik birželio 5—10 d. kon
statuota 2000 nelegalių perbėgimų į 
Bavariją. Faktinas skaičius, žinoma, 
turi būti žymiai didesnis. Iš perbė
gėlių pareiškimų aiškėja, jog jie no-

Acheson a
Connecticut, VI. 15 (UP) — JAV 

ouv. užs. reik. min. pavaduotojas Dean 
Acheson pranašauja, kad sekantieji 
metai Europai atneš sunkią finan
sinę ir ekonominę krizę, nes Europa 
alinasi finansiškai Aštriais žodžiais 
lis plakė rusų politiką, kuri dezorga
nizuoja, izoliuoja ir alina Rytų 
Europą. Veiksmai Vengrijoje esą ci
niškas ir viešas sąmokslas. Sovietų 
Sąjunga griaunanti sąjungininkų 
vieningumą. Jos politika Rytų Euro
poje reiškia Jaltos sutarties sulau- 
tymą. Tolimuosiuose Rytuose rusai 
demontuoja Mandžurijos pramonę, 
griauna politinį ir ekonominį Kore
an vientisumą ir atsisako pildyti

rijai neatsirastų kliūčių repatrijuoti, 
ir iš antros pusės, kad nebūtų pa
naudota jokių spaudimų antrajai ka
tegorijai, t. y., ji neverčiama prieš 
savo norą grįžti.“

4. Ketrvirtajame protokolo para
grafe komisija konstatuoja, kad tuo 
metu, kai daugelyje valstybių trūks
ta darbo jėgos, DP stovyklose Vo
kietijoje, Austrijoje ir kitur laikomi 
pabėgėliai patenka į nuolatinio dy- 
kaduoniavimo pavojų. Iš šiuo metu 
turimų duomenų aiškėja, jog darbi
ninkų trūkumas net perviršija DP 
skaičių. Komisijai atrodo, kad iki 
šiol nėra jokio DP perkeldinimo pla
no ir atitinkamų organizacijų, kurios 
praktiškai galėtų tokį planą įvykdyti.

Todėl Komisija, siekdama raciona
laus DP perkeldinimo, pageidauja, 
kad anksčiau minėtieji „Patariamieji 
Komitetai“ ateitų IRO organizacijai 
pagalbon, sukurdami specialią tech
niškųjų ekspertų sekciją.

Rio de Janeiro, (UP) — Brazilijos 
prezidentas Dutra priėmė JAV pa
siuntinio William Pawlez pasiūlymą, 
pagal kurį Brazilija priimtų 700.000 
DP. Priimdamas šį pasiūlymą, Dutra 
pareiškė vienintelę sąlygą, būtent, 
kad Brazilijos įstaigoms būtų leista 
pačioms pasirinkti imigrantus.

Trumano pareiški
mas

Princeton, VI. 17, (Dena-Reuter) — 
Jungtinės yalstybės turi ir toliau 
likti stiprios, kitaip mažosios tautos 
pradės bijotis, kad Amerika netenka 
vadovaujančios rolės, — pareiškė 
prez. Trumanas Princetono univer
sitete, kur jam buvo suteiktas gar
bės daktaro titulas. Tolimesnėje sa
vo kalboje jis reikalavo, kad auklė
jimo įstaigos įsivestų bendrojo ka
rinio apmokymo programas. Jis ape
liavo į studentus, kad šie, baigę stu
dijas, gausiau įsilietu į administra
cinį aparatą. Paskutinysis karas pa
likęs daug milžiniškų uždavinių, ku
rių svarbiausias yra iš ūkinio ir so
cialinio chaoso sukurti naują ir tei
singą pasaulį.

Didžioji Britanija ir Prancūzija 
pasirašė sutartį, pagal kurią pasta
roji galės verbuoti darbininkus anglų 
zonų Vokietijoje ir Austrijoje DP 
stovyklose. Sutartis liečia slavų ir 
vokiečių kilmės DP.

Prancūzų misijos neseniai išvyko 
į britų ir amerikiečių zonas pradėti 
DP verbavimo darbams į Prancūziją 
akciją. (Reuter) 

Sovietų atsarginiai vokiečių fabrikuose
rėję pabėgti nuo mobilizacijos į 
aviaciją laivyną ir urano kasyklas.

Budapest, VI. 17. (Dena-INS) — 
Vengrijos teisingumo ministeris Ries 
pareiškė, kad prieš atsistatydinusį 
ministerį pirmininką Ferenc Nagy, 
kuris šiūo metu randasi Amerikoje, 
ir buv. Vengrijos parlamento pir
mininką Varga, kuris taip pat yra 
pabėgęs iš Vengrijos, užvesta byla 
dėl tariamo jų sąmokslo prieš Ven
grijos respubliką. Jie abu bus tei
siami už akių.

Washington (Dena-Reuter) — JAV 
užs. reik, ministerija buv. Vengrijos 
premjerui Nagy, kuris su savo 
šeima atvyko į Ameriką, pripažino 
diplomato statusą.

pie padėtį
tavo įsipareigojimus Daireno uosto 
atžvilgiu.

Viduriniuose Rytuose rusai skati
na riaušes ir šiaurinių Persijos pro
vincijų okupavimu bando šias sritis 
atkirsti nuo Persijos. Vidurinėje 
Europoje rusai trukdo ūkiškai su
jungti Vokietiją. Rusų laikysena 
Austrijos atžvilgiu neleidžia Europai 
atsikurti. Ši krizė nėra vien tik 
“utopinio masto. JAV šiandien par
duoda dvigubai daugiau prekių, ne
gu jos prekybos partneriai gali at
silyginti. Šių iš Europos krizės iš
plaukiančių rinkų nuostoliai ir Ame
rikai atneš skaudžių pasėkų.

Giliu susikaupimu ir skausminga 
rimtimi paminėjome mūsų tautai 
tragiškąsias birželio mėn. dienas. 
Mūsų Tėvynės didžiosios nelaimės, 
ir begalinės Lietuvos žmonių kančios 
mums tremtiniams giliai įsmigo šir
din. Jos jaudinančiai priminė pra
žūtyje, totalizmo terore skęstančią 
gimtąją šalį ir mūsų artimųjų bai
sųjį, niekam nepavydėtiną likimą.

Šiomis dienomis mes ryžomės dar 
nuoširdžiau suprasti ir atjausti Lie
tuvos ir visų jos1'kenčiančių žmonių 
likimą, ryžomės tremties kasdieny
bėje būti geresni, doresni, gražiau 
susigyvenę ir jausti nuolatinį susi
kaupimą. O susikaupti, kaip matome, 
yra dėl ko.

Audroti pastarųjų savaičių ir die
nų didžiųjų pasaulio galybių reiški
niai mus verčia juos sekti didžiausiu 
susikaupimu, rimtumu ir, žinoma, 
šaltu protu. Bet kurios dar užslli- 
kusios teisės ir žmoniškumo likučių 
griovimas ir totalizmo siautėjimas 
Balkanuose bei Rytų Europos vals
tybėse artinasi prie aukščiausio 
laipsnio. Ir nenuostabu, kad kai kur 
teroro ir desperacijos pagautos ma
sės atviru pasipriešinimu stengiasi 
prieiti vienokią ar kitokią pabaigą. 
Kai jau žmonėms nelieka jokių vil
čių spindulėlio, geriau pasirenka 
garbingą fizinę mirtį, negu nuolatinį 
dvasios merdėjimą teroro siaube ir 
totaliniam persekiojime.

Ir vėl fatališkasis birželis lietuvių 
tautai. Baisios žinios atplasnoja per 
pasaulį ir iš mūsų pavergtos Tėvy
nės. Birželio mėn. pirmąją savaitę 
vėl prasidėjusios masinės deporta
cijos, baisus teroras ir komunistinio 
totalizmo beribis siautėjimas visame 
krašte. Atrodo, kad lietuvių tautos 
galutinis naikinimo ir išblaškymo 
darbas varomas didele sparta ir vi
somis Jėgomis. Nepalieka neįtraukti 
ir keli anie didieji lietuvių tautos iš
davikai bei raudonojo totalizmo 
tikriausieji kolaborantai, kurių žy
giai gaivališkai šaukiasi dangaus 
keršto.

Asmuo, kuris radijo bangomis ir 
kitokiais atsišaukimais dažnai mus 
tremtinius judošiškai kviečia grįžti 
arba isteriškai grąso ir baugina atsi- 
skaitysiąs, štai, šiomis dienomis vie
šai skelbia, kad atėjęs laikas tarybi
nei respublikai galutinai apsivalyti 
nuo bent kur užsilikusio „smetoninio 
raugo“... Vadinas, Lietuva vėl skęs
ta ašarose, kančiose ir kraujuje, vėl 
tenai birželio dies irae . . .

Štai kas verčia mus tremtinius gy
venti nuolatiniam susikaupime, 
skausme ir visiems nuolatos kovoti 
dėl kiekvieno lietuvio garbės, su vi
somis pasireiškiančiomis blogybėmis 
ir negalavimais.

Nors šios mintys ir pastangos jau 
visiems įkyrėjusios iki gyvo kaulo, 
tačiau, baisios realybės akivaizdoje, 
jokio būdu negalime pakęsti ir tylėti, 
kada stovyklose ant pirštų suskaito

mi nusikaltėliai ar provokatoriai 
skaudžiai teršia visos bendruomenės 
vardą tiek mūsų globėjų, tiek vietos 
gyventojų akyse. Teršia ir ignoruoja 
pačių skaudžiausiuoju mūsų Tėvynei 
ir mums momentu: Tėvynė išgyvena 
baisias dienas, o mes tremtiniai sto
vime likiminio sprendimo akivaiz
doje — kur toliau gyvensime, ką ir 
kaip dirbsime.

Kaip jau anksčiau esame rašę, kad 
įvairūs triukšmadariai ir provoka
toriai patys savo nenaudai pasieks 
liepto galą, šiandien tai jau pildosi 
gyvenime. Vienas, antras norinčių 
vykti darbams į kitus kraštus, verk
dami prašo stovyklos vadovybės pa
žymėjimų ir, žinoma, jų negauna, 
nes buvę nuolatiniai daboklės gy
ventojai už savo nusikaltimus. Taigi, 
pats laikas ką galima sudrausti ir 
išgelbeti, o nepataisomus — išskirti 
galutinam pasmerkimui. Bet kuris 
tolimesnis minkštumas ar neviklu- 
mas lai krenta ant stovyklų vado
vybių pečių. Tačiau bent jau mūsų 
tremties spauda šia prasme atsako
mybės nejaus, nes pakankamai ji 
šiuo reikalu yra pasisakiusi ir vi
siems įgrisusi.

Tad kova su nepataisomais trem
ties bendruomenės kenkėjais turėtų 
pagaliau įgyti konkrečias praktiškas 
formas, kurios paliestų visus to ele
mento globėjus ir bendrininkus.

Antras būdingas ir visiškai supran
tamas reiškinys — mūsų nervuotu- 
mas, irzlumas. Savaime aišku, kad 
tremties gyvenimas suėdė mūsų va
lios ir nervų likučius. Tačiau, vėl 
gi, šaltai pasvarstę mūsų Tėvynės ir 
viso pasaulio būklę, prieisime išva
dos, kad mes dar vis,, dėlto turėtume 
kantriai susivaldyti, sugyventi ir ne
sipykti dėl mažmožių, ar bent ne 
pagrindinės svarbos dalykų. Tas 
mūsų kartais liguistas nervuotumas 
pasireiškia tiek pilkoje kasdienybėje, 
tiek platesniuose visuomeninio bei 
kultūrinio gyvenimo sluoksniuose.

Ak, kaip kartais ir mūsų kultūri
ninkai bei spaudos žmonės dėl ne
reikšmingų smulkmenų, dėl vieno 
antro žodžio ar įpintų asmeniškumų 
išplečia ilgiausias diskusijas ir iš
vedžiojimus. Kaip įsižiūri, tai yra 
tik paprasčiausias perdėto nervuo- 
tumo, irzlumo ir iš tikrųjų nežinia 
ko ieškojimo reiškinys.

Tad visi kiek galėdami valdyki- 
mės, aiškinkimės kultūringai, kūry
biškai ir gražiai, broliškai sugyven
kime. Visi juk dirbame vienam di
džiam mūsų Tėvynės, mūsų trem
tinių ir mūsų busimųjų kartų labui.

Taigi birželio 15-ją išreikštą rimtį 
ir gilų susikaupimą nuolatos nešio
kime savo širdyse, tikėdami, kad sa
vo kruopščiu darbu, vargais ir gar
bingu elgesiu būsime verti teisybės, 
žmoniškumo ir nepriklausomo gyve
nimo, nes dėl tų idealų šiandien le
miančiai stoja prieš tamsiąsias tota
lines jėgas visas demokratinis, krikš
čioniškas, kultūringasis pasaulis.
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Politinė apžvalga

Paskutinė Europos viltis išsigelbėti
ALT delegacija 

Valstybės Depar
tamente

DIDYSIS MARSHALLIO ATSTATYMO PLANAS SO V. S-GAI NEPRIIMTINAS. EUROPA TURES APSISPRĘSTI
Reaguodamos dėl pasikeitusios po

litinės padėties Vengrijoje, JAV ir 
Anglija įteikė protesto notas Sov. 
S-gai ir Vengrijos vyriausybei. Savo 
notose Vakarų valstybės apkaltino 
Sov. S-gą sulaužius Jaltos susitari
mus, kartu nurodydamos, jog sovie
tai kišasi į Vengrijos vidaus reika
lus. Sov. S-ga minėtąsias notas at
metė, nurodymą, jog ne sovietai 
kišasi į Vengrijos vidaus reikalus, o 
priešingai, JAV ir Anglija, reikalau
damos sudaryti trijų komisiją Ven
grijos įvykiams tirti, su kuo sovietai 
jokiu būdu negali sutikti. Toliau so
vietų atsakyme nurodoma kad nau
joji Vengrijos vyriausybė gavusi 
parlamento pilną pasitikėjimą.

Vienas Londono radijo komenta
torius nurodo, jog iš viso Vengrijos 
parlamentas, susirinkęs pirmo po
sėdžio, po naujos vyriausybės suda
rymo, jokio nutarimo vyriausybės 
klausimu nepadarė, kadangi, kilus 
triukšmui parlamente, pastarasis jo
kio nutarimo nepriėmęs išsiskirstė, 
o vyriausybė nutarė kurį laiką tvar
kytis be parlamento pritarimo. To
liau korespondentas nurodo, kad ši
toks faktų iškraipymas turėsiąs rim
tų pasėkų Sov. S-gai. Kaip ten be
būtų, faktas, kad Balkanuose padė
tis komplikuojasi.

Šių įvykių akivaizdoje JAV užs. 
reik. min. Marshallis ir pasiūlė Eu
ropos atkūrimo planą. Sis planas 
nuo kitų skiriasi tuo, kad pačios 
Europos valstybės turi imtis inicia
tyvos šį planą įgyvendinti. Iš Mar
shallio kalbos paaiškėjo, kad JAV 
yra nusistačiusios per 3—4 metus 
suteikti Europos valstybėms paskolą 
Iki 24 milijardų dolerių.

Pirmoji reakcija dėl šio plano yra 
labai palanki. Anglijos užs. reik, 
min. Bevinas atvyksta J Paryžių, 
kur su Prancūzijos vyriausybe iš
siaiškins šio plano detales. Kartu 
bus apsvarstytas ir Sov. S-gos nusi
statymas šio plano atžvilgiu, nes 
Prancūzijos vyriausybė užklausė 
Sov. S-gą, ar ji prisidės prie šio 
Marshallio plano. Anglų laikraštis 
„News Cronical“ rašo, jog JAV davė 
paskutinę ir didelę galimybę Euro
pai atsistoti ant kojų: Tačiau visas 
reikalas vėl sukasi apie tai, kaip 
apsispręs Sov. S-ga. Laikraštis to
liau nurodo, kad nuo vienokio ar ki
tokio Stalino atsakymo praklausys 
ir pasaulio ateitis.

Kaip į šį planą reagavo Prancūzi
jos komunistų spauda? kompartijos ; 
organas .Humanitė" sekmadienio 1 
numeryje rašo, jog Marshallio pla- ; 
nas yra ne kas kita, kaip Vakarų < 
bloko kūrimas prieš Sov. S-ga. Pir- j 
tnosios kregždės pasirodė ir iš Mas- 1 
kvos. Laikraštis „Pravda“, užsimin- ’ 
damas apie Marshallio planą, nu- i 
rodo, jog dolerinis imperializmas i 
daro spaudimą Europai, ir kad šis i 
planas yra nepriimtinas dėl to, jog i 
čia yra ne kas kita, kaip kišimasis i

į suvereninių valstybių vidaus rei
kalus. Baigdamas laikraštis nurodo, 
kad nei Sov. S-gai. nei kitoms Rytų 
Europos valstybėms šis planas yra 
nepakeliui.

Tuo tarpu Belgija, Olandija ir Lu
xemburg's pilnai šiam planui prita
ria, ir reikia laukti, jog ir eilė kitų 
Europos valstybių šiam planui pri
tars ir į jį įsijungs. Šio Marshallio 
plano išsirutuliojimo reikia laukti 
artimiausių kelių savaičių laikotar
pyje ir tada galutinai paaiškės, ku
rios valsybės jam pritaria, kurios ne.

Pačioje Amerikoje šis planas yra 
labai plačiai komentuojamas tiek 
spaudos, tiek žymiųjų JAV politikų.

Buvęs Marshallio pavaduotojas 
Dean Acheson labai aštriais žodžiais 
kritikavo Sov. S-gos laikyseną da
bartinių politinių problemų atžvil
giu. Savo kalboje jis apkaitino so
vietus sulaužius Jaltos susitarimus. 
Dėl Vengrijos įvykių jis pareiškė, 
kad tai esąs vienas iš ciniškausių 
Sov. S-gos veiksmų, padarytų po 
karo. Toliau jis nurodė, jog Sov. 
S-ga Lenkijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje įvedė mažumos komunistų 
viešpatavimą, kuris remiasi teroru. 
Toliau jis pareiškė, jog sovietai sie
kia ekonomiškai pavergti ir nus
kurdinti Europą, kad galėtų pasiekti 
savo tikslų. Kaipo vienintelę išeitį 
jis nurodė, jog tik Truniano dokri- 
na, kuri remiasi ekonomine parama

kovojančioms valstybėms prieš tota- 
lizmą, gali išgelbėti Europą.

Ypač yra būdingas pareiškimas 
Stasseno, respublikonų kandidato į 
JAV prezidentus Jis pareiškė, jog 
nėra reikalo laukti, kol Europos 
valstybės nuspręsiančios, ar joms 
reikalinga pagalba, ar ne. Toliau jis 
nurodė, kad tas laukimas gali duoti 
fatališkų reiškinių pasaulio taikos 
atstatyme. Baigdamas jis nurodė, 
kad planas turįs būti nedelsiant įgy
vendintas, nes nėra reikalo ir laiko 
sudėjus rankas sėdėti ir nieko ne
veikti.

Taigi, kaip matome iš šių pareiš
kimų, visi yra nuomonės, kad pla
nas turi būti įgyvendintas, nes tai 
yra vienintelis kelias stabilizuoti 
susidariusią sunkią pasaulio padėtį.

JAV spauda, kaip „N. Y. Times“ 
ir „N. Y. H. Tribune", taip pat pri
taria šiam planui. Ji ypač atkreipia 
dėmesį į senatoriaus Vandenbergo 
pareiškimus, pagal kuriuos šio plano 
įgyvendinimui reikia visos JAV tau
tos bendradarbiavimo. Tam reika
lui Vandenbergas siūlo skirti iš 
abiejų partijų' apolitinę komisiją, 
kuri užsiimtų šio piano įgyven
dinimu.

Sis Vandenbergo pasiūlymas, at
rodo, kaip tik yra vietoje ir pilnai 
pramatytas, nes, prez. Trumanui 
vetavus kongreso priimtą įstatymą 
dėl biudžeto sumažinimo, įtempimas

vidaus reikaluose tarp respublikonų 
ir demokratų gali padidėti, o ne
politinis Europos atstatymo komi
tetas galėtų ramiai sau dirbti, turė
damas visos JAV

Prez. Trumanas. 
džeto sumažinimą, 
nurodė, kad JAV . _ 
jimus pasauliui. tun atlikti, o biu
džeto apkarpymas yra stabdis JAV 
projektams pasaulyje įgyvendinti. 
Be to, turint galvoje prasidėjusį 
Amerikoje milžinišką jūrininkų 
streiką, reikia skaitytis su galimybe 
dar didesnio įtempimo ne tik eko
nominėje, bet ir politinėje srityje.

Iš bėgamų pesaulio įvykių matyti 
jog stovime prieš didelius įvykius, 
nuo kurių vienokios ar kitokios 
linkmės priklausys ir pasaulio atei
tis.

Šis Marshallio pasiūlytasis Euro
pos atkūrimo planas, kaip atrodo, 
yra paskutinioji Europos viltis išsi
gelbėti nuo totalizmo. Ne veltui kai 
kurie JAV radijo kalbėtojai nurodė, 
kad jeigu Europos tautos jį atmes
tų, tai JAV neliktų nieko kito, kaip 
palikti Europai pačiai spręsti savo 
likimą. O kuriuo keliu tuo atveju 
reikalai rutuliotus!, turime gyvų ir 
nesenų pavyzdžių Balkanuose. Rei
kia laukti, kad ateinančios savaitės 
išryškins kontūrus, kuriuose kursis 
laisvos Europos tautos.

tautos pritarimą, 
vetuodamas biu- 
savo motyvuose 
savo įsipareigo-

Mi

Pabaltijo kraštuose

Amerikos Lietuvių Taryba, visada 
stropiai budinti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo sargyboje ir se
kanti visą pasaulinę politiką, kiek
viena pasitaikiusia proga žodžiu ir 
raštu beldžiasi į Jungtinių Amerikos 
Valstybių vyriausybės duris, pabrėž
dama Lietuvos reikalą.

Gegužės 28 d. Amerikos Lietuvių 
Tarybos vykdomasis komitetas vėl 
lankėsi Washingtone ir Valstybės De- 
partaments turėjo pasikalbėjimą su 
gen. maj. Hilldring, kurio žinioje yra 
visų okupuotų sričių administracija 
ir politika. Amerikos Lietuvių Tary
bos vykdomasis komitetas paprašė 
Valstybės Departamento aukšąjį pa
reigūną pasakyti JAV nusistatymą 
Pabaltijo kraštų atžvilgiu. Hilldring, 
pareiškė, kad JAV nusistatymas Pa
baltijo kraštų atžvilgiu palieka ne
pasikeitęs, bet naujo pareiškimo tuo 
klausimu daryti nemato reikalo.

Toliau Hilldring pareiškė, jog 
Valstybės Departamentas yra numa
tęs, kad pasaulinėje paštų konferen
cijoje Maskva stengsis Pabaltijo kraš
tus pravesti Pasaulinės Paštų Unijos 
nariais. Valstybės Departamentas 
Jungt. Amerikos Valstybių delegaci
jai davęs aiškią instrukciją. tam 
griežtai pasipriešinti.

Pasikalbėjimo pabaigoje Amerikos 
Lietuvių Tarybos vykdomasis komi
tetas prašė perduoti Marshallui pa
geidavimą, kad Pabaltijo tautų klau
simas būtų keliamas tarptautiniame 
forume ir paverstas aktualia proble
ma, kuriant pasaulinę pastovią taiką. 
Hilldring išreikštus pageidavimus 
pažadėjo tuojau perduoti užs. reik, 
mln. Marshalliui.

Vokiečių savaitraštis ūkio ir peli
kes klausimams „Epoche“ paskelbė 
1947 m. briželio 8 d. Nr. straipsnį 
apie padėtį Pabaltijo valstybėse. 
Ten sakoma:

„Tur būt ne 
kraštu Vakarai 
kaip su trimis 
mis. Ten nėra 
misijų, jokių užienių korespondentų, 
o susižinojimas laiškais yra suvar
žytas iki minimumo. Vienintelis 
žinių šaltinis yra Maskvos radijo 
žinios, rusų laikraščiai ir keli atsa
kymai į laiškus į užsienius."

Nušvietęs tų kraštų paskutines 
tris okupacijas, laikraštis rašo:

„Dar prieš rusams grįžtant J Pa
baltijo valstybes, iš ten pabėgo 
30 000 pabaltiečių į Švediją, o virš 
300 000 gyvena kaip tremtiniai Vo
kietijos Vakarų zonose, arba Austri
joje. Dalis sveikų laikomi dar Rau
donosios Armijos daliniuose, o dau
gelis vyrų ir moterų, kurių nega
lima tiksliau apibūdinti, randasi So
vietų Rusijos gilumoje ir varomi 
į darbus. (1945 m. paskutiniais mė
nesiais, Maskvos radijo žiniomis, 
vien iš Lietuvos buvo išvežta 83 000 
savanorių darbininkų.) Tas milži
niškas žmonių nuostolis buvo atpil-

su vienu Europos 
neturi mažiau ryšių 
Pabaltijo valstybė- 
jokių diplomatinių

domas proteguojama rusų imigraci
ja, ypač valdininkų technikų ir dar
bininkų. Vilniuje esą apsigyvenę 
30 000, Kaune 70 000 naujų piliečių, 
kai tuo tarpu Talline, kur gyveno 
140 000 gyventojų, jau rusų gimi
mai susilygina su estų gimimų skai
čiais.

Tarybų Sąjunga neišsižada savo 
gyventojų auklėti komunistinėje 
dvasioje. Gyventojų perauklėjimas 
varomas visomis priemonėmis, ne
žiūrint į tai, kad tos pastangos suke
lia maža entuziazmo. Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos politinis kursas 
buvo demokratiškas Vakarų prasme. 
Šiandien komunistų partija yra vie
nintelė legali partija, kuri unifor- 
muoja visą gyvenimą."

Paminėjus pramonės ir žemės 
ūkio nacionalizavima, Pabaltijo eko
nominis gyvenimas apibūdinamas:

„Sostinių prekybos gatvių krautu-

vįų vitrinos yra tuščios, nes Pabal
tijo kraštai kaip ir nebeimportuoja. 
Kadaise tų kraštų (įskaitant ir Suo
miją) užsienių prekyba buvo dides
nė, negu visos Tarybų Sąjungos. 
Bendrai visas gyvenimas pasidarė 
paprastesnis ir mažiau malonus.

Tik nedaugelis pabaltiečių besi
tiki, kad jų padėtis galėtų pasikeisti, 
išskyrus kai kurias partizanų gru
pes. prieš kurias vedama griežta 
kova.“

Baigdamas laikraštis aprašo pas
kutines diskusijas anglų parlamente 
Pabaltijo valstybių reikalu ir klau
siat

„Ar Pabaltijo valstybių statusas, 
kuris iki šiol nepriklausė prie Va
karų valstybių aršiai ginamų rū
pesčių, jau iškilo į diskusijų šviesą, 
ar kieta faktų kalba ir įvykių eiga 
ši klausimą tebelaiko už bet kuriu 
diskusijų ribų?“

BALFas gina trem 
tinių reikalus

Kovos pietryčiu Lenkijoje

Tolimieji rytai verda
Sąryšyje su paskutiniaisiais 

įvykiais Kinijoje pateikiame 
keletą vieno šveicarų laikraš
čio „Die Tat“ straipsnio, ku
riame apžvelgiama politinė pa
dėtis Tolimuosiuose Rytuose, 

• ištraukų. /
JAV vyriausybė vis labiau ir la

biau perima vadovavimą vienai koa
licijai, kas nepatinka Sovietų Sąjun
gai. Iš tikrųjų, yra tuo sprendžia
ma, kuri mūsų žemės dalis turi būti 
perleista komunistiniam sektoriui ir 
kuri, nežiūrint visko, norima išlai
kyti už jo ribų.

Kinijoje ir Mandžūrijoje pilnu 
tempu vyksta pilietinis karas; ūkinė 
padėtis čia katastrofiška. Korėja 
perskelta į dvi zonas, tarp kurių, ne
pasisekus Maskvos planui patikėtinio 
teisėmis jas administruoti bendrai, 
kyla vis didesni nesutarimai ir įtem
pimas auga. Pietinėje Korėjoje siau
čia politiniai sąmyšiai, kurių rezul
tatų dar negalima pramatyti. Ame
rikiečiai kaltina rusus, kad šiauri
nėje zonoje šie padėję komunistams 
užgrobti valdžią ir suorganizuoti 
500.000 vyrų armiją, o rusai priekaiš
tauja amerikiečiams, kad šie viso
kiais būdais trukdą 1945 m. užs. reik, 
min. konferencijoje Maskvoje numa
tytai „provizorinei demokratinei Ko
rėjos vyriausybei“, administracinį 
aparatą vienašališkai apsodindami 

• buv. koloborantais, kapitalistais ir 
antirusiškų elementu.

Ir Formozos saloje buvo kilę 
smarkių riaušių; tvarkai atstatyti 
Cangkaišekas turėjo pasiųsti kariuo
menės dalinius. Formozos sala turi 
didelės strateginės reikšmės, nes ji 
tėra tik 400 km atstu nuo šiaurinės 
Filipinų salos Luzono. t

Čia dar prisideda ir kitos proble- 
i mos. Amerikiečiai su dideliu nepa

sitikėjimu stebi permainas Petropav
lovske, Kamčatkos pusiasalio sosti-

nėję, aviacijos ir laivyno bazėje, kuri 
yra 800 km atstume nuo amerikiečių 
pozicijų Attu; iš savo pusės ameri
kiečiai Aliaskoje stato pirmos eilės 
įsitvirtinimus.

Siaurinėje Aliaskoje turi būti la
bai reikšmingi naftos šaltiniai, ir to
dėl Sovietų Sąjunga carų Įvykdytą 
Aliaskos pardavimą už ca. 7 mil. do
lerių laiko nelegaliu.

Pagaliau reikia paminėti ir „pa
saulio širdį“, — SInkiangą, ant kurio, 
pagal amerikiečių pranešimus, rusai 
nuleidę geležinę uždangą ir pavertę 
„liaudies respublika“. Tai yra viena 
iš turtingiausių Kinijos pasienio pro
vincijų. kurią rusai stengiasi įtraukti 
į savo įtakos sferą. Tiesa, Umruči. 
„Rytų Turkestano liaudies respubli
kos“ sostinėje, yra amerikiečių kon
sulatas, tačiau visą eksportą yra 
monopolizavę rusai. Jie taip pat 
kontroliuoja policiją ir apmoko liau
dies kariuomenę.

Ir SInkiange, į vakarus nuo Um
ruči, yra turtingi naftos šaltiniai. 
Siaurinė provincijos dalis, kuri tę
siasi Sovietų Sąjungos ir Tolimosios 
Mongolijos pasieniu, yra užtvindyta 
marksistine propaganda. Taigi, yra 
duomenų, kad rusai čia siekia už
sitikrinti politines ir ūkines pozici
jas. Beveik vienų mahometonų ap
gyventa provincija, kuri savo plotu 
sudaro beveik % Amerikos ploto su 
12 milijonų gyventojų, vieną dieną 
gali virsti antrąja Tolimąja Mongo
lija. Daug Sinkiange apgyvendintų 
Kirgizijos kazokų turi drauge Kini
jos ir Sovietų Sąjungos pilietybes.

Kova dėl Sinkiango yra daugiau 
negu carų bandymas pralaužti nra- 
siveržti pro Kiniją, nes Sinkiangas 
juk susisiekia su Indija ir Afsga- 
nistanu. Amerikiečiai į šį atvejį taip 
pat atkreipę dėmesį. Jų veikla vis 
daugiau pasireiškia Afganistane, kur 
jie palaipsniui pakeičia anglus.

Warszawa (DPD-Reuter). — Len
kijos vyriausybės pranešimu, pietry
čių Lenkijos srityse įvestas visiškas 
civilinių gyventojų judėjimo suvar
žymas, nes ten lenkų saugumo par
tija (?). sustiprinta lenkų kariuome
nės daliniais, vykdo operacijas prieš 
ukrainiečių nacionalistus. Ukrainie
čiai šiuo metu dar tebesilaiko savo 
pozicijose, tačiau lenkų įstaigos ma
no, kad jos greit galėsiančios ukrai
niečių pasipriešinimą palaužti. Vie
nas Lenkijos vyriausybės kalbėtojas 
pareiškė, kad „pažymėtinas“ ukrai
niečių nacionalistų, atsisakiusių iš
vykti į sovietinę Ukrainą, skaičius iš 
Rzeszowo provincijos pergabentas I 
Allensteino provinciją. Sis masinis 
perkeldinimas palietęs maždaug 
10.000 asmenų.

nė prapaganda, bet yra ištiso krašto 
kova prieš pamintą sąžinės laisvę.

Viena iš svarbiausiųjų priežasčių 
buvo toji, kad milijonams Vakarinės 
Ukrainos žmonių buvo varu atimtas 
rytų apeigų katalikų tikėjimas. Ten 
vyksta ukrainiečių tautos kova už 
teisę be baimės gyventi savo že
mėje. Tą kovą iššaukė nuolatinių 
areštų ir trėmimų baimė, nuolatinė 
visagalinčios slaptosios policijos 
kontrolė kiekvieno paskiro žmogaus 
ir viso gyvenimo. Ten vedama kova 
už išlaikymą ukrainiečių tautos: 
savo gyvybės, savo tikėjimo, savo 
kultūros, savo tautinių savumų.“

Balandžio mėn. viduryje buvo pa
skelbtai amerikiečių okupacinės ka
riuomenės viršininko generolo Clay 
atsišaukimas į tremtinius, kuriuo bu
vo jie raginami grįžti į namus, ir 
grįžtantiesiems žadamas dviejų mė
nesių maisto davinys.

Si žinia rodė galimą pavojų trem
tiniams; todėl BALFo pirm. kun. dr. 
J. B. Končius tuojau nusiuntė tele
gramą prez. Trumanūi, prašydamas 
paaiškinimo ir užtikrinimo, kad jo
kia prievarta nebus taikoma lietu
viams tremtiniams, atsisakantiems ' 
grįžti į pavergtą Lietuvą.

Gegužės 5 d. gautas Valstybės De
partamento (užs. reik, ministerijos) 
laiškas, kuriame i BALFo pirminin
ko telegramą buvo atsakyta:

„Tamstą užtikriname, kad gen. 
Clay atsišaukimas nepakeičia Jung
tinių Valstybių politikos repatriaci
jos atžvilgiu. Kaip Tamstai žinoma, 
Jungtinių Valstybių vyriausybė yra 
priešinga priverstinei repatriacijai, ir 
ji pastoviai šio nusistatymo laiky
sis. Tačiau, tuo pačiu metu Jung
tinių Valstybių vyriausybė skatina ir 
kiekvienu atveju pritaria savanoriš
kai repatriacijai; savanoriškos repa
triacijos prasme paskelbtas ir gen. 
Clay atsišaukimas. Čia neturima jo
kios intencijos panaudoti pabėgė
liams kokią nors „priespaudą“, kad 
jie prieš savo norą grįžtų namo.“

„Vienybė“, 1947. V. 16

Sovietu propaganda Abesinijoje
„Šveicarų laikraštis „Tribune de 

Geneve" paskelbė telegramų agen
tūros žinią: Lenkų saugumo policija 
ir kariuomenė tęsia kovą su ukrai
niečių sukilėliais partizanais. Karinė 
akcija pradėta ne tik prifeš pačius 
partizanus, bet ir prieš visas ukrai
niečių pogrindžio organizacijas. Ka
rinėje akcijoje taip pat dalyvauja 
rusai, vadovaujami pietvakarių Len
kijos ir Slovakijos pasienio kariuo
menės viršininkų.“

Savaitę vėliau Paryžiaus radijo 
paskelbė, kad mūšiai su ukrainiečių 
sukilėliais vyksta Serniko apylin
kėse (prie Rogatino), kur sukilė
liams pavykę sulikviduoti lenkų ka
riuomenės būrį, kurį sudarę jauni 
lenkai. Ištisą savaitę prancūzų ki
nai demonstravę ukrainiečių kovos 
su jų krašto okupantais apžvalgas. 
Buvusios demonstruotos Varšuvoje 
pagamintos trumpos filmų_ juostos. 
Kai ekrane buvę parodyti nelaisvėn 
paimtieji ukrainiečiai partizanai, 
publika sukėlusi jiems ovacijas."

Vykstančių Vakarinės Ukrainos 
srityse ' . _ ZZ.
būna“ savo vedamajame straipsnyje 
rašo:

„Ar . _ ______
tajam pasauliui aiškinti, jog kova, 
kuri dabar vyksta Ukrainoje, nėra 
joks „kruvinas banditizmas, tarp
tautinių avantiūristų sukeltas“, kaip 
tatai stengiasi atvaizduoti totaMtari-

kovų proga „Ukrainska Tri-

yra reikalo visam dvilizuo-

Rusija rodo reikšmingą susidomė
jimą Abesinija. Ji pradėjo didelę 
propagandos kampaniją. Sovietų pa
siuntinybėje Addis Abeboje dirba 
skaičiumi žymiai didesnis, negu kitų 
diplomatinių misijų, tarnautojų, ku
rie yra nuolat keičiami, štabas.

Addis Abebos centre išnuomuotas 
didžiulis pastatas nuolatinei sovietų 
parodai. Joje išstatyta visa eilė pa
veikslų, kurių 80% yra karinėm^ 
temomis. Kai kurie iš jų yra sukurti, 
siekiant įrodyti, kad rusai pergalėje 
prieš ašies valstybės suvaidinę di
desnį vaidmenį už visus kitus sąjun
gininkus. Tačiau iš propagandos 
kampanijos aiškiai galima pastebėti, 
kad ji pradėta paskubomis, neprisi
taikant prie vietos gyventojų men
taliteto. Didžioji propagandinės me
džiagos dalis yra pasenusi ir anks
čiau matyta kituose Europos kraš
tuose.

Be to. daroma žygių nuolat de
monstruoti rusiškas filmas. Tam 
tikslui perimtas vienas iš keturių 
kinų. Tačiau šis planas dabar suiro, 
greičiausiai dėlto, kad turima per- 
mažas kiekis filmų, kurios tiktų 
Abesinijos gyventojams.

Kitas būdingas reklaminis triukas 
yra ligoninė, kuri dabar rengiama 
Addis Abeboje. Maršalas Stalinas at
siuntė negusui Haile Selassie asme
ninę kabeliogramą, kurioje jis rašė, 
kad, reikšdamas savo susižavėjimą 
Abesinijos kova su fašistiniais už
puolikais, jis | Abesiniją pasinnčiąs

grupę gydytojų. Gydytojai ir seserys 
netrukus atvyko. Kadangi Abeboje 
nebuvo jokios ligoninės, vyriausybė 
pasiūlė užbaigti vienos italų trans
porto bendrovės paliktą nebaigtą 
statyti trobesį. Tuojau atsirado so
vietų prekybos agentas. Nors tuoj 
pat buvo pareikšta, kad cemento 
siunta esanti pakeliui į Džibuti uostą, 
tačiau iki šiol negauta jokio tos rū
šies transporto. »

Stebėtojai mano, kad rusų susido
mėjimas Abesinija yra politinio po
būdžio ir greičiausiai esą planuojama 
Abesiniją paversti tolimesniam rusų 
įtakos plėtimui į rytų Afriką baze.

Rusų pasiuntinys Abesinijoje Ti- 
mošenko neseniai lankėsi Eritrėjoje. 
Ten jis aplankė Raudonosios jūros 
uostus ir apžiūrėjo išmontuotą jūros 
atsparos punktą Massaua, kurio li
kimą turės nuspręsti Jungtinės Tau
tos. „Daily Telegraph“, 1947. V. 13

STALINO LAUREATAI
Maskva, (DPD) — Tarp 436 as

menų, kurie atžymėti 1946 m. Sta
lino premijomis, yra Ir užs. reik, 
min. pavaduotojas Vyšinskis. Jis 
gavo pirmąją plemiją 200.000 Rb. 
dydžio. Taip pat Stalino premija 
atžymėtas ir dramaturgas Konstan
tin Simonov, prieš amerikiečius nu
kreipto pamfleto „Rusų klausimas" 
autorių*
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Ar nėra priemonių 
atstatyti pamintą 

teisybę?

Lietuvos likimas istorijos posūkiuose 1939—1947 m.

(5) Lietuvos Nepriklausomybės panaikinimas
Įtakingas publicistas, Kanados 

universiteto profesorius Thomas 
Greenwood, Ottavoje leidžiamame 
žurnale ,jje Droit“ paskelbė jautrų 
straipsni apie Pabaltijo kraštų liki
mą, kuriame, tarp kita ko, sakoma:

„Pabaltijo tautų kryžiaus keliai 
prasidėjo 1940 m„ kai rusų patran
kos Maskvos — Berlyno sutarties 
pasėkoje privertė jas tapti Sovietų 
Sąjungos dalimi.

Nejaugi taikos sutartys pripažins 
šią neteisybę? Rusai apie tai ne
kalba, tarytum reikalas butų jau 
baigtas. Pasaulis pastatytas prieš 
įvykusį faktą (fait accompli), nors 
Kremliaus surežisuoti plebiscitai, sie
kiant pasauliui parodyti, kad Pabal
tijo tautos neverčiamos atsisakė sa
vo nepriklausomybių, negalėjo nieko 
įtikinti. O vis dėlto, jei valstybių 
kanceliarijas ir viešąją opiniją ner
vina kai kurių kraštų, virtusių 
Maskvos teritorinių apetitų auko
mis, likimas, tai oficialiai dar nieko 
nepareikšta dėl Pabaltijo kraštų 
likimo.

Tuo tarpu Vakarų valstybės turė
jo normalius diplomatinius santy
kius su tais Pabaltijo kraštais iki 
pat karo. Ir tautų šeima buvo juos 
priėmusi į visas tarptautines or
ganizacijas Ženevoje.

Sprendžiant ne tik iš pabaltiečių 
pogrindžio sąjūdžių pranešimų bei 
tose zonose neseniai keliavusių žmo
nių pareiškimų, bet ir iš asmeniškų 
pasikalbėjimų su tremtyje esančiais 
pabaltiečių katalikais (straipsnio au
torius yra pasaulinio vardo kata
likų veikėjas. Red.) — jų kraštus 
rusai pavertė tikromis koncentraci
jos stovyklomis.

Sibiro baimė ten yra visų širdyse. 
Laisvą džiaugsmą, kurio tiek daug 
turėjo tos laisvos tautos, šiandien 
pakeitė melancholija, neviltis ir gal 
rezignacija. O vis dėl to kieta re
zistencija prieš okupantą nesiliauja, 
tautinė ugnis dega ir ateičiai iš
tverti gaivina.

Didžiosios demokratijos užmiršo 
tas tautas ir toleruoja baisią netei
sybę. Su giliu apgailestavimu sa
kome tai, auštant naujojo pasaulio, 
kylančio iš žiauraus pasaulio griu
vėsių, aušrai. Ar nėra priemonių 
sušvelninti tų tautų likimą ir atsta
tyti pamintą teisybę? Pasaulio opi
nijos ir diplomatijos pareiga susi
rūpinti Pabaltijo kraštų likimu.
. Dar nieko nėra padaryta Pabaltijo 
kraštų juridiniam statusui tautų 
šeimoje nustatyti. Pasaulis anuomet 
iškilmingais ir oficialiais aktais pri
pažino jų nepriklausomybę. Lygiai 
tokiais aktais turėtų apspręsti jų li
kimą plačiuose tarptautinio teisin
gumo rėmuose.“

Sibire mirė adv. A. Endziulaitis
Sunkioje Sibiro tremtyje yra mi

ręs adv. Antanas Endziulaitis, ne
priklausomoje Lietuvoje buvęs vi
daus reikalu ministeris.

Kas vyko Lietuvoje, Sovietams ją 
okupavus, tebuvo tik Maskvos direk
tyvų vykdymas. Pati „liaudies vy
riausybė“, A. Merkio, kaip į užsie
nius pabėgusiojo Respublikos Prezi
dento pavaduotojo, sudarytoji, buvo 
parinkta iš tų asmenų, kuriuos nu
rodė iš Maskvos atvykęs Sovietų 
užsien. reik, liaud. komisaro pava
duotojas Dekanozovas ir Sovietų pa
siuntinys Lietuvai Pozdniakovas. Be 
šių dviejų Maskvos patikėtinių 
„liaudies vyriausybė“ neišleido nė 
vieno valstybės akto ir įstatymą 
Rinkimai į „liaudies seimą“ buvo 
pravesti nepaprastai greit, ir kandi
datus į seimą, išstatė tie patys 
Maskvos patikėtiniai, pasikvietę tal
kon legalizuotąją Lietuvoje negau
sią komunistų partiją. Lietuvių 
tauta buvo verčiama atlikti tik for
malų balsavimą už svetimųjų oku
pantų pastatytus kandidatus, o ne
balsuojantieji buvo apšaukti liau
dies priešais ir jiems buvo nedvi
prasmiškai grąsinama represijomis. 
Išrinktasis „liaudies seimas“ priėmė 
nutarimus, kurie Maskvos buvo su
redaguoti ir seimui patiekti. Jų tar
pe nutarimą Lietuvai prisijungti 
prie Sovietų Sąjungos, kaip Tary
binei Sovietų Respublikai. Tokiam 
svarbiam aktui „išrinktieji" į seimą 
jokių Lietuvos piliečių įgaliojimų 
neturėjo, ir lietuvių tauta jiemš'to- 
kių įgaliojimų nesuteikė. Tuos įga
liojimus jiems davė tik Maskva, ku
riai vienai šis klausimas svarbiausia 
ir terūpėjo. Po priverstino Lietuvos 
prie Sovietų Sąjungos prijungimo, 
visame krašte buvo pradėtas vyk
dyti smarkus sovietizacijos procesas 
su visomis represijomis, persekio
jimais ir išvežimais, bet jis jau 
išeina iš užsibrėžtos temos ribų.

PASAULIO REAKCIJA DEL LIE
TUVOS PRIJUNGIMO PRIE 

SOVIETŲ SĄJUNGOS

„Liaudies seimui“ nutarus pri
jungti Lietuvą prie Sovietų Sąjun
gos ir Maskvai tą nutarimą forma
liai sankcionavus, pasaulis buvo 
pastatytas prieš faktą, kuriam so
vietai visą laiką ieškojo ir tebeieško 
pripažinimo. Savaime aišku, kad to
kia valstybė, kaip Vokietija, anuo
met Sovietų bičiulė, Lietuvos pri
jungimo prie Sovietų Sąjungos 
faktą pripažino ir, uždarydama 
mūsų atstovybę Berlyne ir konsula
tus, jų turtą perdavė sovietams. Ne
trukus Lietuvos aneksijos faktą 
pripažino taip pat ir Švedija, kurios 
pripažinimas lietuvių tautą ypač 
skaudžiai užgavo, nes to iš Švedijos, 
kaip iš neutralios valstybės, nebuvo 
tikėtasi. Vokiečių okupuotosios Pran
cūzijos Vichy vyriausybė taip pat 
turėjo derintis prie Vokietijos diplo
matijos, ir mūsų atstovas prie jos 
oficialiai nebebuvo pripažįstamas, 
nors šiaip jau Prancūzijos viešoji 
nuomonė buvo mūsų pusėje, bet ji ne
buvo laisva pasisakyti. Už tat didžio

sios Vakarų demokratijos, kaip D. Bri-1 
tanija ir JAV, o su jomis visos D. 
Britanijos dominijos, visos Ameri
kos kontinento valstybės Sovietų 
agresijos nepripažino, leido mūsų 
diplomatinėms atstovybėms ir toliau 
savo kraštuose veikti kaip suvere
ninės Lietuvos atstovams, nors efek
tyviai mūsų bylai padėti negalėjo. 
Didieji pasaulio sprendimai dar ne
buvo atėję, dar nebuvo galutinai 
susiskirsčiusios pasaulio jėgos, o čia 
buvo svarbus kiekvienas galimumas, 
čia mes tebuvome menkas šapelis 
tarp didžiųjų politinių kombinacijų, 
kurios turėjo spręsti ne vien mūsų 
lietuvių tautos, bet visos žmonijos 
likimą.

VOKIETIJA IR SOVIETU SĄJUNGA 
LAIKO PABALTIJO REIKALUS

BAIGTAIS

Tuo metu, kai Vakarų demokrati
jos pasisakė nepripažįstą Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių aneksijos 
ir jos niekad nepripažinsią, Vokie
tija su savo sąjungininke Italija, įsto
jusia į karą Prancūzijai griūvant, 
buvo karo padėtyje tik su viena Di
džiosios Britanijos imperija. Atrodė, 
jog visa Vakarų Europa gulėjo po 
Berlyno—Romos ašies valstybių le
tena, bijodama pasijudinti, ir kad 
ašis ruošiasi šuoliui, kurio auka tu
rėjo būti Britų salos, anuomet dar 
karui nepasiruošusios ir likusios be 
sąjungininkų; be to, dar vokiečių po
vandeninių laivų beveik užblokuotos. 
Prie Berlyno—Romos ašies prisidėjo 
dar Japonija, ir tuo būdu buvo su
darytas trijulės paktas, kuris turėjo 
lemti D. Britanijai visišką pražūtį.

Bent Hitleris tąja pražūtim tuoj po 
trijulės pakto sudarymo buvo visiškai 
tikras. Lenkijos ir Pabaltijo vals
tybių klausimus jis laikė visiškai 
baigtais ir jų jau jokiose derybose su 
rusais nebekėlė. Jis sprendė anuomet 
kitą problemą, kaip prie Berlyno— 
Romos—Tokio pakto pritraukti dar 
Maskvą. ,1940 m. spalių 19 d. jis per 
Ribbentropą pasiunčia Maskvon laiš
ką, kuriame išdėsto nacių užsienių 
politikos tikslus ir prašo atsiųsti 
Berlynan V. Molotovą esamiems rei- 
Ijąlams aptarti. V. Molotovas atvyko 
į Berlyną lapkričio 13 d., kur tarp jo 
iš vienos pusės ir Hitlerio su Ribben- 
tropu iš kitos įvyko pasikalbėjimas. 
Hitleris pareiškė, esą atėjęs laikas 
pasidalinti D. Britanijos imperiją, 
nes jj tuoj subyrėsianti. Kaip sąlyga 
dalyvauti D. Britanijos dalybose Mo
lotovui pasiūlyta, kad sovietai prisidė
tų prie trijulės pakto ketvirtu part
neriu. Ribbentropas su Molotovu tuoj 
pradėjo derybas ir susitarė. Berlyne 
buvo pasirašyti du slapti protokolai. 
Viename iš jų buvo pasakyta, kad, 
besidalinant Britų imperiją, Vokie
tijai tenka Pietų ir Vidurio Afrika, 
Italijai — Rytų ir Šiaurės Afrika, 
Japonijai — Rytų Azija j pietus nuo 
Japonijos, Rusijai-plotai Azijoje nuo 
jos sienų už Kaspijos jūros, Indijos

į vandenyno kryptimi. Antrame slap
tame protokole Vokietija ir Italija 
pasižadėjo pripažinti Rusijai papildo
mas teises Dardaneluose, bet neleido 
ten rengti karinių įtvirtinimų. Molo
tovas grįžo su tais susitarimais Mas
kvon, kur jie buvo aptarti, o lapkri
čio 25 d. Vokietijos pasiuntiniui von 
Schulenburgui Maskvoje padarytas 
pareiškimas, jog Rusija neprisidės 
prie trijulės pakto, jeigu: 1) pirmasis 
slaptas protokolas nebus papildytas 
pripažinimu rusų interesų į sritis 
pietuose nuo Baku ir Batumo, Persų 
įlankos kryptimi, 2) jei antrame pro
tokole nebus rusams pripažintos tei
sės į žemės ir jūros įtvirtinimus Bos
fore ir Dardaneluose ir 3) jei nebus 
sudarytas trečias protokolas, pripa
žįstąs rusams ypatingas teises Bul
garijoje. Iš pradžių Berlynas nieko 
neatsakė ir tik 1941 m. sausio mėn. 
pasiuntė Maskvai raštą, kuriame bu
vo pasakyta: „Vokietijos vyriausybė 
laikosi pasiūlymų, kuriuos įteikė po
nui Molotovui Berlyne“.

VOKIETIJOS-SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DRAUGYSTES ŽYMĖS LIETUVOJE

1941 metus lietuvių tauta sutiko 
prislėgtomis nuotaikomis. Lietuvos 
sovietizacija ir rusifikacija vyko pil
nu tempu. Kas darėsi aukštuosiuose 
Maskvos ir Berlyno diplomatiniuose 
kuluaruose ir užkulisiuose — lietu
viams buvo nežinoma, nes užsienių 
spauda į Lietuvą jau nebepatek
davo, o klausytis užsienių radijo 
pranešimų buvo pavojinga. Be to, 
ir viso Europos kontinento radijo 
stotys arba buvo nacių kontrolėje, 
arba laikydamosios neutralumo, jo
kių esmingesnių žinių neteikė, o ga) 
nieko apie Maskvos-Berlyno slaptuo
sius susitarimus ir nežinojo. Šiek 
tiek žinių paduodavo Anglijos stotys, 
bet ir jos buvo šykščios ir santūrios.

Tuo tarpu tų metų pradžioje pra
sidėjo Lietuvoje vokiečių, kurie no
rėjo grįžti Reichan. repatriacija. Ji 
turėjo būti baigtą iki kovo mėnesio. 
Vokiečių sunkvežimiai ir lengvosios

Pabaltijo valstybei
Sovietų Sąjungoje išleistas naujas 

istorijos vadovėlis, kurį Kolumbijos 
universiteto prof. D. Conts savo re
cenzijoje taip apibūdino:

„Perskaitęs tą is'torlją savaime 
prieini išvadą, kad sovietų jaunimas 
mokomas keistos, jeigu neišsireikšti 
griežčiau, istorijos. Vadovėlyje sa
koma, esą 1939 metų sovietų-nacių 
paktas buvo sudarytas tam, kad so
vietai galėtų pralaužti Anglijos ir 
Prancūzijos kapitalistinį Sovietų Są
jungos apsupimą. Karas su Suomija 
atvaizduotas kaip sovietų apsigyni
mo aktas, o Suomija nupiešta kaip 
agresorius. Toliau pasakojama, esą 
Sovietų Sąjunga įsiveržusi į Lenkiją 
tikslu apginti ukrainiečių tautą, o 
Pabaltijo užgrobimas pavaizduotas

mašinos su vokiečiais karininkais 
važinėjo Lietuvos plentais ir sostinių 
bei miestų gatvėmis, tvarkydami re
patrijuojamų reikalus. Rusų kari
ninkai kėlė vokiečių karininkams 
Kaune ir Vilniuje priėmimus. Buvo 
sakomos iš abiejų pusių giriančios 
kalbos. Lietuviui tų dviejų kraštų 
draugystė buvo aiški. Pats vokiečių 
iš Lietuvos repatriavimas kėlė mintį, 
jog rusams Lietuva palieka visiems 
laikams, ir todėl vokiečiai savo tau
tiečius stengiasi atsiimti. Nors buvo 
ir tokių minčių keliama, esą galįs 
tarp dviejų susibičiuliavusių per 
svetimos nuosavybės derybas priešų 
kilti karas, ir todėl vokiečiai skuba 
išvežti savo tautiečius, kad tie nenu
kentėtų. Lietuviškos šeimos, kurios 
vienu ar kitu būdu buvo susigimi
niavusios su lietuviškais vokiečiais, 
arba grynai lietuviškos kilmės šei
mos, kurios bijojo dėl savo likimo 
rusams Lietuvoje pasiliekant (o bijo
ti dėl savo likimo kiekvienas turėjo 
pakankamai pagrindo, nes areštai, 
kalinimas ir nekaltų žmonių trėmi
mas vyko visą laiką), ieškojo progos 
išvykti kartu su repatriantais. Taigi, 
kartu su vokiečiais išvyko anuomet 
šiek tiek ir grynų lietuvių, kuriuos 
teko ir anuomet ir dabar laikyti ne 
repatriantais, bet emigrantais, bijo
jusiais bolševikų persekiojimo ir 
gelbėjusiais savo gyvybę. Turto gel
bėti jie negalėjo, nes visas turtas tu
rėjo pasilikti, ir jo niekas jiems nie
kad negražino. (B. d.) H. B.

SIBIRE MIRE AGR. JONAS 
VALATKA

Sibiro ištrėmime kankinio mirti
mi mirė agr. Jonas Valatka. Agr. 
Jonas Valatka gyvai dalyvavo ne
priklausomos Lietuvos ūkiniame gy
venime, ūkiniais klausimais bendra
darbiavo spaudoje ir iki pat pasku
tiniųjų Lietuvos nepriklausomybės 
metų leido ir redagavo savaitraštį 
„ūkininkas“.

Agr. J. Valatka į Sibirą buvo iš
vežtas 1941 m. birželio 14 d.

ir Sovietą istorija
kaip tų kraštų išlaisvinimas.

Vadovėlyje visiškai nutylima apie 
JAV nuomos-paskolos įstatymą, ku
ris įgalino Sovietų Sąjungą karo me
tu gauti paramos už 11 milijardų do
lerių ir atsilaikyti prieš vokiečius. 
Taip pat nė žodžio apie laikotarpį, 
kada Anglija kovojo su Vokietija 
viena, ir, pagaliau, nė žodžio apie 
JAV kovas su Japonija Ramiajame 
Vandenyne. Iš visų sąjungininkų te
paminėta viena Jugoslavija, o vie
nintelis sąjungininkų valstybės vy
ras, kuris plačiau paminėtas, tai 
maršalas Tito. Prezidentas Roose- 
veltas tepaminėtas prabėgomis vado
vėlyje tik vieną kartą, o „draugas“ 
Stalinas kiekviename puslapyje po 
kelis kartus.“
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VARŠUVOS GYNĖJAI SULAUKIA BRITU PARAMOS

Šią rugpiūčio 11 d. nors labai pa
didėjęs vokiečių sunkiųjų ginklų 
spaudimas ir privertė Senojo Miesto 
gynėjus pasitraukti iš kai kurių vie
tų barikadose, tačiau mes vis dar 
savo rankose tebelaikėm svarbiau
sius gynimosi taškus. Elektros sto
tis tebeveikė; mūsų radijo tarnyba 
nebuvo nutraukta. Maskva vis dar 
tebetylėjo, bet šiandien BBC pagrota 
meliodija reiškė „Operacijos šiąnakt“ 
o po to sugrotas „Raudonas dirželis“ 
rodė: „Virš Varšuvos“.

Lėktuvai atskrido vidurnaktį. Vo
kiečių prožektoriai staiga pradėjo 
raižyti dangų, pradėjo veikti vokie
čių priešlėktuvinė ir sunkieji kul
kosvaidžiai, tačiau visa tai nepriver
tė lėktuvų keisti savo liniją. Tuojau 
pat 15 PPS milicijos moterų uždegė 
liktarnas ir sudarė didelį apšviestą 
kryžių. Lėktuvai — mes jų suskai
tėm septynius — nusileido beveik 
iki pat stogų ir numetė savo dėžes. 
Visas miestas siuntė jiems didelę 
padėką — žmonės šaukė, plojo, mel
dėsi ir juokėsi iš džiaugsmo. Jie gi 
į visa tai žiūrėjo negalėdami nieku 
daugiau padėti, kol vienas jų pra
dėjo degti ir paskendęs liepsnose 
nukrito anapus Vislos.

Mieste gi nauju intensyvumu pra
sidėjo kietos kovos, nes kai kurios 
lėktuvų išmestos dėžės nukrito tarp 
mūsų ir priešo pozicijų. Viena jų 
nukrito į sporto aikštę, tik apie 50 
metrų nuo vokiečių. Kovos užvirė 
visame sektoriuje. Aplink tą dėžę 
vokiečiai sutelkė stiprią sunkiųjų 
kulkosvaidžių ugnį. Tik prieš pat 
rytą, po trijų nesėkmingų puolimų, 
mūsų vyrams pagaliau pasisekė ją 
paimti.

Kita dėžė nusileido ant Iv, Alek

Rugpiūčio 11 d. po pietų Krasin-1 
Skio aikštėje išgirdom didelį triukš
mą. Pažvelgęs pro langą, pamačiau 
vokišką tanką su plevėsuojančia len
kiška vėliava.

— Paimtas dar vienas tankas! — 
su pasitenkinimu pagalvojau.

Aplink tanką buvo susirinkę daug 
žmonių. Jis pamažu judėjo pirmyn 
pro džiaugsmingai šūkaujančią mi
nią. Staiga kažkokia stipri jėga 
trenkė mane į sieną: įvyko baisus 
trenksmas. Ant manęs prapliupo ši
pulių ir stiklų lietus. Kai aš atsisto
jau, pamačiau, kad anapus gatvės 
buvo dingę du kampiniai namai.

Kai pagaliau dulkių debesys kiek 
išsisklaidė, mes pamatėm gatvės 
grindinį, visą nusėtą žm'onių kūnais 
ir tų kūnų gabalais. Kai kurie jų 
buvo užmesti net į balkonus arba 
ant stogų. Iš tanko ir jo įgulos ne
bebuvo likę nė pėdsakėlio. Šimtai 
žmonių buvo sužeisti ir daugiau negu 
80 užmušta, tame skaičiuje daugelis 
vaikų Tai buvo pirmasis mūsų su
sipažinimas su vokiečių žabangomis, 
paspęstomis kvailiams. Sis tankas, 
prikrautas sprogstamos medžiagos su 
delsiančiu užtaisu, buvo paliktas ne
saugomas ne per toli nuo mūsų po
zicijų.

Sis sprogimas taip paveikė mano 
sveikatą, kad aš susirgau sinusitu 
(biauri nosies liga). Kartais užeidavo 
tokie stiprūs skausmai, kad valandą 
ar kitą aš negalėdavau nei matyti, 
nei galvoti. Kadangi negalėjo būti 
jokios kalbos apie operaciją, nes pa
reigos man neleido šiuo metu ope
ruotis, o gydytojai nieko kito nega
lėjo man patarti, kaip tik operaciją, 
tai su tokia bloga sveikata aš visą 
feiką Varšuvoje ir gyvenau. 

sandro bažnyčios kupolo, apie 200 
metrų nuo Tautinio ūkio banko, ku
ris buvo paverstas vokiečių tvirtove. 
Keturi drąsūs vyrai užsikorė ten jos 
nuimti. Visi jie žuvo. Kiti vėliau 
pradėjo lipti iš vidaus. Jie praplėšė 
bažnyčios kupolo lubas ir dėžė nu
krito į jų rankas.

Rugpiūčio 12 ir 13 d. naktimis lėk
tuvai numetė daugiau ginklų. Britų, 
Pietų Afrikos ir lenkų lakūnai savo 
uždavinį atliko su nepaprasta drąsa 
ir sumanumu ir tai mumyse sukėlė 
gilų nusistebėjimą. Vienas „libera- 
torius“, priešo ugnies pašautas, nu
krito vos už 50 m. nuo mano štabo. 
Civiliai puolėsi gesinti jo liepsnas. 
Įgula buvo žuvusi, bet žmonėms pa
vyko išgelbėti visai menkai suža
lotą užpakalinį sunkųjį kulkosvaidį. 
Tą pačią naktį vienas mūsų dalinys 
jau naudojo jį pozicijose prieš 
priešą.

Mes pajėgėm surinkti 80% visų 
numestųjų dėžių, ir šioji mūsų są
jungininkų parama pakėlė tiek ka
rių, tiek civilių gyventojų moralę ir 
pasitikėjimą. Kareiviai, kurie per 
pastarąsias dienas kovodami nuolatos 
turėjo bijoti, kad gali netekti šovi
nių, dabar pasijuto žymiai ramesni. 
Be amunicijos, britai mums dar at
siuntė automatų ir nepaprastai mums 
reikalingų, tiesiog neįkainojamų 
prieštankinių pabūklų. Šie siunti
niai mus vėl įgalino ne tik tęsti de- 
fenzyvinę kovą, bet vietinėse opera
cijose kai kur pereiti ir į ofenzyvą.

Per šias dvi dienas mūsų daliniai 
sėkmingai puolė ir likvidavo keletą 
izoliuotų vokiečių punktų; bet mes 
vis dar nebuvom atgavę svarbiųjų 
ofenzyvinių pozicijų. Mūsų žvalgy
bos tarnyba pranešė, kad į Varšuvą 
atvyksta nauji vokiečių kariuomenės 
daliniai. Buvo aiškiai matyti, kad 
nelaimingasis rusų ofenzyvos su
stabdymas leido vokiečiams atitrauk
ti iš kitų vietų savo jėgas ir nu
kreipti jas prieš mus. v.

Pagaliau rugpiūčio 14 d. Maskva 
nutrauk* savo tylėjimą. Abu: ofi

cialusis sovietų radijas ir BBC Lon
done, paskelbė tokį sovietų žinių 
agentūros TASS pranešimą:

„Neseniai įvairiuose užsienių laik
raščiuose pasirodė lenkiškų šaltinių 
informacijos apie sukilimą, kuris 
rugpiūčio 1 d. prasidėjo Varšuvoje 
pagal lenkų emigrantų Londone įsa
kymą. Lenkų spauda ir emigranti
nės vyriausybės radijas Londone 
tvirtina, kad Varšuvos sukilėliai esą 
kontakte su vyriausiąja sovietų ka
rine vadovybe ir kad šioji vadovybė 
neteikianti jiems jokios pagalbos. 
Sis pranešimas yra arba nesusipra
timai arba melas prieš vyr. sovietų 
karinę vadovybę.

TASS turi informacijų, kurios 
rodo, kad lenkų sluoksniai Londone, 
atsakingi už Varšuvos sukilimą, ne
sistengė suderinti akcijos su vyriau
sios sovietų karinės vadovybės 
veikla. Todėl šiose sąlygose vienin
teliai atsakingi už įvykių Varšuvoje 
pasekmes yra lenkų emigrantų 
sluoksniai Londone “

Šio TASS pranešimo padarytasis 
Varšuvoj įspūdis buvo baisus, tie
siog paraližuojąs. Žmonėse jis su
kėlė giliausią baimę, nusivylimą ir 
įtarinėjimus. Juk visų atmintyje 
dar tebebuvo ugningas Maskvos at
sišaukimas: „Varšuvos gyventojai, 
prie ginklų! Pulkit vokiečius! Nebe
galima nė valandėlės delsti!“ Dar 
visai švieži visų atmintyje tebebuvo 
ir tie Maskvos kaltinimai, kad 
Krašto armijos vadai slaptai bend
radarbiaują su vokiečiais, nes savo 
jėgas Varšuvoje laiką „neveiklias".

TASS komunikatas buvo baigtas 
žinute, kad Mikolaičikas iš Maskvos 
sugrįžęs į Londoną. Apie jo pasi
kalbėjimus su komisaru Molotovu 
ir maršalu Stalinu nieko nebuvo 
pranešta; buvo aišku, kad tie pasi
tarimai nieko konkretesnio nedavė, 
abiejų vyriausybių susitarimo ne
pasiekta.

Mes vyriausiam štabe supratom, 
kad dabartiniu metu mes negalime 
laukti nei sovietų tiekimo mums U

oro, nei jų aviacijos paramos ar ku
rios kitos pagalbos. Mums teliko 
pasitikėti vien tik savomis jėgomis. 
Mes turime išlaikyti Varšuvą be 
rusų pagalbos, kol raudonoji armija 
atnaujins savo žygį į Vokietiją. 
Mes žinojom, kad rusai negalės šio 
žygio pradėti neužimdami Varšuvos. 
Vienintelis klausimas buvo: kuomet 
jie pasijudins?

Tuo metu, kai sovietų ofenzyva 
sėkmingai vyko prieš demoralizuo
tas ir išvargintas priešo jėgas, atro
dė, kad kiekvienu momentu 'rusai 
gali įžygiuoti į Varšuvą. Mes tu
rime išsilaikyti, kol jie atvyks. O 
kadangi mūsų vakarinių sąjunginin
kų tiekimas amunicijos mums lėk
tuvais vis dėlto buvo per daug ne-, 
tikras, kad vien tik juo mes galė
tumėm pasikliauti, tai reiškė, jog 
mes turime padidinti pastangas pa
tys kiek galima daugiau apsirūpinti.

Vokiečiai dabar bombardavo mus 
sunkiausio kalibro sviediniais, kurie 
normaliai naudojami tik betoninėms 
fortifikacijoms griauti. Tačiau šie 
sviediniai, pataikę į gana minkštas 
Varšuvos pastatų sienas, įsmigdavo 
į jas ir nesprogdavo. Taigi, ir čia 
dar buvo vienas mūsų tiekimo šal
tinis. Mes suorganizavom pionie
rius, kurių uždavinys buvo pašalinti 
iš šių nesprogusių sviedinių degik
lius. Vienas toks sunkus sviedinys 
turėdavo net daugiau negu 300 kg 
sprogstamosios medžiagos. Be to, aš 
įsakiau visiems daliniams, kad tie, 
nežiūrėdami nuostolių, stengtųsi pa
imti „galijotus“.

Civiliai savanoriai per priešo ugnį 
nešdavo šią sprogstamąją medžiagą 
į mūsų dirbtuves, kur darbininkai 
improvizuodavo iš įvairiausių daly
kų granatas. Iš vandens pompų jie 
pagamindavo granatsvaidžius, o iš 
gatvės hidrantų — liepsnosvaidžius, 
katapultas tH gamindavo iš kitų 
įvairių vamzdžių. Šie katapultai la
bai tiksliai ir toli numesdavo gazo
lino butelius. (B. d.)

Vert. B. AM,
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Ruoškimės darbui tekstilės pramonėj
Sėslus gyvenimas DP stovyklose 

artinasi prie pabaigos. UNRRA bai
gia savo dienas, ir nuo liepos mė
nesio 1 dienos' jos darbą tęs IRO, 
kurios vienas iš svarbiausių uždavi
nių bus tremtinių perkeldinimas į 
tuos kraštus, kurie žada suteikti 
darbo. Atvykus į • naujus 
kraštus, baigsis visokeriopa globa, ir 
tada turėsime patys užsidirbti pra
gyvenimui duonos. Ar šią duoną 
sunkiai ar lengvai pelnysimės, pri
klausys daugiausia* nuo mūsų pačių.

Dirbti pasiūlyti darbai bus labai 
įvairūs, tačiau iš pasisakymų komi
sijų ir atstovų iš tų kraštų, kurie 
ieško darbams tremtinių, darosi 
aišku, kad didžiausia tremtinių dalis 
turės imtis darbo: 1. anglių kasyklo
se, 2. žemės ūkyje. 3. tekstilės pra
monėj.

Darbas anglių kasyklose yra sun
kus ir. kas nori būti angliakasiu, 
turi būti fiziškai stiprus ir turėti ge
rus plaučius. Anglių kasimas yra 
toji darbo sritis, kurioje už fizinę, 
menkai paruoštą, jėgą mokamas 
aukštas atlyginimas, ir dėlto ang
liakasiai pusėtinai gerai pragyvena. 
Didelis angliakasių trūkumas yra 
Belgijoj, Anglijoj, Prancūzijoj. Kiek 
mažiau angliakasių trūksta Jung
tinėse Amerikos Valstybėse.

Darbas žemės ūkyje nėra sunkus 
bet ilgas ir mažai apmokamas. Sis 
darbas yra du ir daugiau kartų 
pigesnis už darbą pramonėje. Men
kas uždarbis ir yra ta priežastis, dėl 
kurios pramoningų kraštų ūkininkai 
ir žemės ūkio darbininkai meta ūkius 
ir vyksta į miestus ieškoti darbo 
pramonėje. Sodybų tuštėjimas labai 
ryškus tuose Jungtinių Amerikos 
Valstybių štatuose, kuriuose dau
giausia verčiamasi žemės ūkiu.

Darbo pasiūla žemės ūkyje pir
miausia pasinaudos tremtiniai ūki
ninkai; jiems, atrodo, teks dirbti 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
Kanadoj ir Pietų Amerikos vals
tybėse.

Tekstilės pramonė priklauso prie 
lengvosios pramonės. Darbai šioje 
pramonėje yra fiziškai nesunkūs, dėl ( 
to kiekviename tekstilės fabrike vi
suomet dirba didesnis, arba mažesnis 
skaičius moterų prie verpimo, audi- 1 
mo, mezgimo ir kitų darbų.

Kraštai, kurie tremtinius jau įsi
leidžia. arba kurie dar žada įsileisti, 
turi gausią tekstilės pramonę, arba 
yra dideli tekstilės žaliavų tiekėjai, 
pas kuriuos palengva plečiasi teks
tilės pramonė.

Anglijos tekstilės pramonė yra

„Nepriklausoma 
Lietuva“

Kultūrinės
naujienos

— Mūsų tautos bičiulių dėka, Pa
ryžiaus prancūzų šviesuomenės tar
pe, Paryžiaus universitete, jau antras 
mėnuo yra skaitomos paskaitos apie 
Lietuvą. Paskaitas skaito Paryžiaus 
u-to teisių fakulteto daktaras Kostas 
Račkauskas.

— Paryžiuj išeina „Revue Parla- 
mentaire“, kurį redaguoja mūsų bi
čiulis Henry de Chambon. Žurnalas 
gina Lietuvos teisingus reikalus* ir 
yra sukėlęs susidomėjimą kitų tautų 
tarpe. Jo adresas 28 rue de L’Entre- 
pot, Paris 10. Šio žurnalo išėjo jau 
keli numeriai, kuriuose Lietuvos ir 
Pabaltijo reikalas teisingai statomas 
ir nuoširdžiai ginamas. Kaip žinoma. 
Henry de Chambon yra parašęs di
delį veikalą apie Lietuvą ir Pabaltijį, 
kuris yra išleistas dideliu tiražu.

— Londone mirė garsusis jūrų 
literatūros atstovas, prancūzų rašy
tojas Andre Savignon. Goncourt pre
mijos'laureatas. Jo pagarsėję jūriniai 
veikalai yra: „Les filles de la pluie“ 
(Lietaus dukros), jūrinio epo knygos, 
„La tristesse d' Elsie“ ir ypač „Une 
feme dans chaque post“ („Kiekvie
nam uoste kita moteris“). Miręs jū
ros epo vienas iš žymiausių tos rūšies 
literatūros šaly — Andre Savignon 
primena Joseph Conrad — lenką, ta
lentingiausią jūrų literatūros kūrėją, 
kuris tapo anglų jūros patriotizmo 
kūrėju ir garsintojų.

— Neseniai buvo išvaržyta pran
cūzų žurnalisto („Temps“ užsienių 
politikos komentatoriaus) biblioteka 
už 18 milijonų frankų Achille Per- 
reau savo gyvenime gėrė tik vande
nį, o pinigus dėjo į knygas ir pasidarė 
vienas iš didžiausių knygos mylėtojų 
Prancūzijoj, šalia Rochebiliere, Rahir, 
Deseamps-Serive, Mack Merle ir kt.

— Filmų sinchronizacijos institutuo
se, Mūnchene, Vienoj ir Berlyne ir kt. 
yra vokiškai sinchronizuotos šios di
delio pasisekimo prancūzų filmos: 
„Lakštingalos narvelis“, „Nuodėmin
gas Angelas“, „Sylvia ir vaiduoklis“, 
„Praeities šešėlis“, „Idiotas" (Pagal 
Dostojevskį), Dabar sinchronizuo
jamos „Olympo vaikai“, „Grafas 
Monte-Christo“, „Tai buvo vieną 
kartą“. Taip pat numatoma sinchro
nizuoti „Martin Romaguac“ (Su Jean 
Gabin ir Marlene Dietrich), „Les mi- 
serables" (Pagal Victor Hugo roma
ną) „Eternell retour“, „Carmen",

didžiausia pasaulyje. Jos medvil
nės, vilnų ir džiuto pramonė yra 
pasaulyje pirmaujanti. Kas trečia 
medvilnės verpstė ir kas penktosios 
medvilnės audžiamosios staklės ran
dasi Anglijoj. O jos fabrikai kas
met tiek priaudžia vilnonių šūdinių, 
kad, susiuvus juos galais į vie- 

' ną juostą, galima būtų apjuosti 
žemės rutulį per pusiaują 8 kar- 

i tus. Anglijos džiuto pramonė per
dirba didžiausią dalį džiuto, kurį 
atveža -iš Indijos. Kaip tenka suži
noti, Anglijos tekstilės 
gaus darbo apie trečdalis 
iš. anglų zonos.

Jungtinių Amerikos 
medvilnės ir vilnų pramonė seka po 
Anglijos. Kas penktoji medvilnės 
verpstė ir kas penktosios medvilnės 
audžiamosios staklės randasi JAV. 
Per metus JAV pagamina tiek metrų 
vilnonių audinių, kad jais galima 
būtų apjuosti žemės rutulį per pu
siaują 7J4 karto. JAV yra didžiau
sias pasaulyje medvilnės augintojas 
ir stambus avių laikytojas.

Brazilijos medvilnės pramonėj dir
ba apie 130.000 darbininkų. Si pra
monė yra daugiausia sukaupta lietu
viams dar tinkamose gyventi Sao 
Paulo ir Rio de Janeiro srityse. Bra
zilija yra šeštas iš eilės didysis med
vilnės augintojas. Brazilijos vilnų 
pramonė yra menka.

Argentinos medvilnės ir vilnų pra
monė yra nežymi, bet plečiasi. Avių 
šiame krašte laikoma arti 40 mil. ir 
kasmet dideli kiekiai vilnų ekspor
tuojami į kitus kraštus. Linus dau
giausia augina sėmeninius; iš jų 
gauna daug aliejaus, bet už tat 
pluoštas būna pakulinis. Linų pra
monė menka.

Kanados medvilnės pramonėj dir
ba apie 30.000 darbininkų. Vilnų ir 
linų pramonė šiame krašte yra pu
sėtinai išsiplėtusi.

Čilė turi vilnų ir linų žaliavos, 
bet jos šių sričių pramonė yra užuo
mazgoje.

Pietų Afrikoj ir Australijoj tek
stilės pramonė yra menka, tačiau 
abu šie kraštai yra skambūs vilnų 
eksportuotojai.

Iš Europos kraštų Švedijai ir 
Šveicarijai trūksta tekstilės pramo
nės darbininkų. Švedijai reikalingi 
vilnų pramonės darbininkai, o Švei
carijai, kaip jos radijas paskelbė, 
reikalingi 5.000 medvilnės pramonės 
darbininkų.

Tekstilės pramonėj už kvalifikuotą 
darbą gerai atlyginama, nes ši pra
monė gamina brangius gaminius, ku
rie yra visiems reikalingi. Lietuvoje, 
vilnonių audinių fabrike, skudurų 
draskytojas uždirbdavo per mėnesį 
300 litų, o geras audėjas net 450 litų, 
šis atlyginimas prilygo valstybės tar
nautojų atlyginimo XI kategorijai, 
pvz., jaunesniojo referento algai. Ge
rus atlyginimus gauna ir kitų kraštų 
tekstilės pramonės darbininkai, bet, 
dar kartą primenu, tik už kvalifi
kuotą darbą. /

Kas tikisi, neturėdamas supratimo 
apie darbą tekstilės pramonėj, pa
tekti į fabriką, gerai uždirbti ir „pra
simušti į priekį“, tas gerokai klysta. 
Gamybai nepasiruošę asmens daž
niausia bus pristatyti prie tokio dar-

pramonėj 
tremtinių

Valstybių

bo, kurį atlikti nereikia būti pasiruo
šusiam. Vyrai bus pristatyti prie 
transporto tekstilės fabrike ar jo 
kieme ir prie kitokių pagalbinių dar
bų. Moterys turės atlikti švaros pa
laikymo darbus, turės pakeitinėti 
verpstėms šeivas arba šeivas krauti į 
lentynas. Už pagalbinius darbus bus 
mokamas menkas atlyginimas. Esant 
užimtam tuo darbu, nebus laiko ste
bėti painių gamybos procesų, kurių 
vieni būna paremti skaičiavimais, 
kiti turi būti vienaip, ar kitaip atlikti, 
atsižvelgiant į prieš tai buvusius pro
cesus, o kiti vėl turi būti atlikti taip, 
kad gaminys tiktų sekantiems gamy
bos procesams. Gamybos procesų 
painumas „prasimušimo" galimybę 
labai sumažina.

Kas nori gauti tekstilės pramonėj 
geresnį darbą ir geresnį atlyginimą 
turi iš anksto pasiruošti: susipažinti 
bendrai su darbo procesais tekstilės 
fabrikuose ir labiau atkreipti savo 
dėmesį į kurią nors darbo šaką, pa
vyzdžiui, į žaliavos paruošimą ir ma
nipuliaciją. į verpimą, į audimą ir 
raštus ir taip toliau. Kadangi teksti
lės fabrikų mašinos yra sudėtingos ir 
darbo rpocesai painūs, galėtų teksti
lės darbui pasiruošti tik tie, kurie 
yra prasilavinę ir jaučiasi, kad emi
gracijoj negalės pritaikyti savo tu
rimų profesijų.
. Tekstilės pramonė yra toji pramo
nė, kurioje ne darbininkas savo ran-

komis gaminį gamina bet mašina. 
Darbininkui pakanka nustatyti ma
šiną taip, kad gaminys iš jos išeitų 
tinkamas tolimesniam apdirbimui. 
Jei metalo, optikos pramonės darbi
ninkas turi būti ilgai apmokomas 
praktiškai, kol pripranta savo ranko
mis gaminį apdirbti, tai tekstilės pra
monės kvalifikuotas darbininkas turi 
būti gerai apmokytas teoretiškai, 
kaip vienas ar kitas gamybos pro
cesas paveikia gaminį ir kaip tą pro
cesą reguliuoti.

Kol dar yra laiko, tebūnie ruošiami 
tekstilės kursai tose stovyklose, kur 
sąlygos leidžia. Mokymui pakaktų 
minimalinių priemonių: padidinamo
jo stiklo, mikroskopo (iš ambulatori
jos ir, jei yra, laboratorinių svars
tyklių. Praeinant kursą teoretiškai, 
atliekant pratimus su siūlais, audi
niais ir mezginiais, galima kursų 
lankytojus tiek paruošti, kad jie, bai
gę kursus ir patekę į fabriką, galės 
būti pastatyti prie svarbios mašinos, 
prie kurios, neilgai trukus, pripras 
savarankiškai darbo procesą atlikti.

Taigi, kiekvienas, kuris yra prasi
lavinęs ir nori turėti gerai apmoka
mą, lengvą ir švarų darbą, turi 
stengtis pasiruošti darbui tekstilės 
pramonėje, o stovyklų švietimo va
dovai turi rūpintis įsteigti tekstilės 
kursus, kad tautiečiai galėtų tam 
darbui pasiruošti.

Dipl inž. V. Tamošiūnas

Kanados Lietuvių Taryba Mon- 
trealyje išleido Kanados lietuvių 
kultūrinio gyvenimo žurnalą „Ne
priklausoma Lietuva“. Žurnalas 
spausdintas rotatorimui.

Turinyje: eilėraštis „Ant Neries 
kranto“, redakcijos straipsnis „Kodėl 
baltai noriau renkasi mirtį, kaip grį
žimą Tėvynėn“, laiškas „Mamytei“ 
(motinos dienos proga), toliau metu- 
sio revoliucinį komunizmą ir stoju
sio kovon prieš raudonąją diktatūrą 
įdomus Prof. Bumham pareiškimas, 
eilėraštis „Mažas namelis“, J. Miko 
feljetoniškas rašinėlis iš Italijos, 
„Sensacija tremtinių stovykloj“ ir 
Padangės Aro taip pat jumoristiškas 
dalykėlis, kuriame aiškinamos są
vokos demokratijos ir komunizmo. 
Rašinys užvardintas „Komunkra- 
tija“.

Toliau žurnale pluoštas žinių apie 
Europos tremtinių, bado streiką bei 
Toronto ir Montrealio lietuvių gyve
nimo žinios. Gale įdėtas platokas 
paieškojimų skyrius. (Adresas: 6642 
Third Ave., Rosemount, Montreal 36, 
Quebec, Canada). P. Alys

USFET REMIA KULTŪROS IR 
ŠVIETIMO LEIDINIŲ 

SPAUSDINIMĄ

Laiškas iš Belgijos

Mūsų darbo drabužiai
Lfege, 1947. V. 25.
Angliakasio drabužiai nieku ypa

tingu nesiskiria: pritaikyti darbui, 
lininiai, tamsūs, lengvi, kad nesu
laikytų prakaito, 
sunkiam darbui, bet prie didesnio 
jėgų įtempimo siūlės vis tik neišlai
ko. Pagalbon ateina išradingumas: 
susegama viela — ir greita ir pato
gu. Labai žymi parėdų dalis tai ke
purė — odinė, kieta, stiprių atskirų 
gabalų sudurstymu pritaikyta apsau
goti galvai nuo smūgių į kasyklos 
sienas, lubų išsikišimus ir nuo krin
tančių akmenų. Angliakasys su to-.1 
kia kepure panašus į romėnų legio
nierių ar afrikiečių zuarų karį, bet ji 
pilnai pateisina savo paskyrimą. Dėl 
nuolatinio kasyklų sienų ir lubų de- 
formavimosi, net ir su patyrimu ir 
labai saugojantis, niekad negalima 
išvengti smūgio į galvą. Labai daž
nai tas smūgis esti tiek smarkus, 
kad subraška sprandas. Po tokio 
smūgio ima abejonė dėl kaklo kaulų 
sveikatos. Bet kepurė savo pasitikė
jimo neapvilia — blogiausiu atveju 
įbrėžiamas kepurės paviršius ar 
sprogsta sudūrimas. Kepurė, be to, 
dar tinka ir kam daugiau. Dirbant 
ankštoj vietoj, taip pat ir lifte, atsi
rėmus galva į sieną ar lubas, yra 
proga trumpai valandėlei poilsio. Po 
kepure vienas kitas dar dėvi beretę 
— apsauga nuo dulkių

Didžiausias angliakasio pasididžia
vimas tai yra skarelė — šalikėlis.

Nors ir parengti

Pradedantieji darbą dažnai nekrei
pia dėmesio tikram jo paskyrimui. 
Pradžioje vartoja staltiesės ar rank
šluosčio vietoje. Bet praeina diena, 
kita, ir skarelė jau tarnauja savo 
uždaviniui. Ji yra tikra puošmena 
paišinam angliakasiui, kuris, pasi
rišęs ją tikruoju mazgu, su kirstuku 
už juostos, dažnai su odiniu puspal
čiu, liks amžiams pastovus pramo
ningojo amžiaus liudininkas. V. D.

Tremtinių spaudos tvarkymą ir 
priežiūrą nuo gegužės mėn. perėmė 
USFET Civil Affaires Division. Kny
gų leidimo priežiūra pavesta taip 
pat šiai įstaigai. Sekantiems 3 mėn. 
lietuvių tremtinių kultūros ir švie
timo spausdiniams skirta 6 to popie
riaus. Inform. Control Section and 
Public Relations Section viršininkas 
išduos . licenzijas spausdiniams, tik 
pagal LTB Švietimo Valdybos reko
mendaciją ir nustatytą reikalingumo 
eilę. Kas yra parašęs knygų ir nori 
jas leisti, turi kreiptis į Švietimo 
Valdybą ir per ją teikti prašymą li
cenzijai gauti. Pirmenybę turi mo
kyklų vadovėliai ir žodynai. Jei po
pieriaus atliks, bus spausdinami ir 
literatūros veikalai.

Meerbecko Lietuvių Ansamblis
Iš visų trijų okupacinių zonų tur

tingiausia chorais, ansambliais yra 
amerikiečių zona. Galima sakyti, kad 
jie visi yra susidarę amerikiečių zo
noje.

Nors anglų okupacinė zona žmonių 
gausumu nė kuo ypatinga skiriasi 
nuo amerikiečių zonos, tačiau chorai 
tebuvo čia tiktai keli ir tai nieku 
ypatinga neiškilę, o vadinamųjų an
samblių tebuvo tiktai vienas — Meer
becko lietuvių ansamblis, kurio kū
rėju ir vadovu buvo muzikas Adol
fas Narbutas.

Siauraregiai žmonės tą ansamblį 
išardė. Tiesa, tas ardymo darbas 
jiem į sveikatą neišėjo. Tuo savo 
darbu jie tik suardė stovyklos vie
ningumą.

Jeigu šiandien tenka rašyti apie 
Meerbecko lietuvių ansamblį, tai ne 
vien tiktai todėl, kad jis reikia pa
minėti kaip vienintelis anglų zonoje

Pabaltiečių Bibliografinis Institutas
IS pasikalbėjimo su instituto vadovu prof. vacl. BIRŽIŠKA

Šiomis dienomis mūsų laikraščių 
redakcijas pasiekė pranešimai apie 
Pabaltiečių Bibliografijos Instituto 
įsikūrimą. Norėdami plačiau supa
žindinti skaitančiąja visuomenę su 
naujosios įstaigos paskirtimi ir už
daviniais, kreipėmės į prof. Vaclovą 
Biržišką, kuris sutiko „Tėviškės 
Garso“ skaitytojams papasakoti apie 
savo vadovaujamą įstaigą.

— Sakykite, iš kur išėjo Instituto 
steigimo iniciatyva, kas to darbo su
manytojai?

— Bibliografijos Instituto steigimo 
iniciatyva, reikia pripažinti, išėjo iš 
Baltijos Universiteto Flisofijos-Filo- 
logijos Fakulteto latviškojo ir estiš
kojo sektorių; tačiau tai yra visiškai 
natūralu nes jie iki šiol tremty ne
turėjo jokios bibliografinės įstaigos. 
Aš buvau pakviestas šiam Institu
tui vadovauti, nes latviai ir estai 
Vokietijoje bibliografų kaip ir ne
turi.

— Kokius uždavinius Insitutas yra 
užsibrėžęs atlikti?

— Uždaviniai visiškai paprasti — 
rinkti tremty išeinančius leidinius 
visomis trimis kalbomis. Be to, 
Institutas numato leisti atitinkamus 
bibliografinius biuletenius taip pat 
trimis kalbomis.

— Kaip vyksta pats darbas?
— Turiu pastebėti, kad geriausiai 

veikiama pas mus, lietuvius. Latviai 
jau turi keletą bendradarbių susira
dę, o estai dar nei vieno. Nežiūrint 
to, tikimės, kad ir mūsų kaimynų 
skyriai netrukus pradės intensyvų 
darbą. Mes, lietuviai, jau turime 
beveik visiškai baigtą ir spaudai pa
ruoštą pirmąjį bibliografijos biule
tenį. Tenka pasidžiaugti, kad mūsų

1945—46 m bibliografinė medžiaga 
jau baigta tvarkyti.

— Kokie yra Instituto santykiai su 
mūsų Bibliografiniu Archyvu Švei
carijoje ir Bibliografijos Tarnyba 
Memmingene?

— Iš viso, aš gan skeptiškai žiūriu 
į Bibl. Archyvo darbą Šveicarijoje, 
nes jis remiasi vos 2—3 asmenų dar
bu, ir faktiškai tai yra rinkimas 
medžiagos sau, bet tai. nėra įstaiga. 
Aišku, aš neneigiu, kad tų asmenų 
darbu negalėtų pasinaudoti visuo
menė.
bai ir labai glaudžius 
Mūsų bendras darbas ir 
kia tikėtis, bus sklandus 
ringas.

— Ar nemanote, kad

Su Memmingenu turime ia-
santykius.

toliau, rei-
>r produk-

gali išeiti 
darbo dvilypumas, veikiant panašios 
paskirties kelioms Įstaigoms?

— Ne, nemanau.
gali tiktai papildyti. Aš nuolat gau
nu bibliografinius pranešimus iš 
Bibliogr. Tarnybos Memmingene. 
Nors, kita vertus, aš pats nededu 
perdaug vilčių į dabar įsteigtąjį Pa
baltiečių Bibliografijos Institutą.

— Kiek suprantu, šios įstaigos 
darbas, teisingiau, egzistencija, yra 
tampriai susieta su Baltijos Univer
siteto likimu. Kas ištiktų surinktą 
medžiagą, jei pabaltiečiai būtų per- 
keldinti Anglijon, ar kur nors ki
tur?

— Tuo atveju kiekviena tautybė 
turėtų pasirūpinti savo skyriumi at
skirai.

— Kas, Jūsų nuomone, turėtų per
imti tremtyje pasirodžiusių lietu
viškųjų leidinių apsaugos funkcijas?

— Aš apie tai jau seniai galvoju. 
Manau, kad kurioj didesnėj valsty-

Jos viena kitą

bėj, geriausiai JAV, turėtų būti 
įkūrtas muziejus — mūsų kultūros 
ir meno įstaiga. Jos uždavinys būtų 
rūpintis mūsų kultūrinių vertybių 
išlaikymu. Pradėtas padrikas dar
bas, bijau, gali neduoti reikamos 
naudos. Panašių įstaigų kūrimas 
Europoje, pvz jau minėto Biblio
grafijos Archyvo Šveicarijoj, būtų 
nevisai tinkamas. Kas yra garan
tuotas, kad vieną gražią dieną ne
ateis vienos suinteresuotos valstybės 
pareikalavimas grąžinti tariamąją 
„jų“ kultūros medžiagą. Apie Šve
diją taip pat kalbos negali būti. Tai
gi, kartoju, kad geriausia vieta mū
sų kultūros apsaugai būtų JAV. 
Tokios įstaigos reikšmę visam lietu
vių tautos gyvenimui turėtų suprasti 
Amerikos lietuviai Tuo klausimu 
aš jau esu užsiminęs redaktoriui 
kun. Prunskiui Amerikoje.

— Dar vienas klausimas, p. profe
soriau. Kuri diena skaitoma Pabal
tiečių Bibliografijos Instituto įstei
gimo data?

— Pačio susiorganizavimo pradžią 
reiktų skaityti 1946 m gruodžio 
mėn. 1 d., bet užsitęsę šalčiai ir pa
talpų neturėjimas neleido pradėti 
darbą. Tik nuo š. m. gegužės mėn. 
25 d., kada gavome Institutui patal
pas ir keletą tarnautojų, pradėjome 
dirbti.

Baigdamas pasikalbėjimą Pabal
tiečių Bibliografijos Instituto vado
vas prof. Vacl. Biržiška dar kartą 
priminė, kad Institutas renka visus 
spaudos darbus, k. a. laikraščius, 
knygas, brošiūras etc. Įstaigos adre
sas: Pabaltiečių Bibliografinis Insti- 
tutas-Baltic University, (24b) Pinne
berg b. Hamburg. A-is

(jei neskaityti Blombergo, kuris ri
bojosi vien savo stovykla) ansamblis, 
kuris plačiai užsirekomendavo, bet 
dar ir todėl, kad jis dabar turi jau 
duomenų atgyti ir reikštis toliau.

Meerbecko lietuvių ansamblis buvo 
sudarytas iš stovyklos gyventojų 
kurie beveik visi prieš tai nebuvo 
dalyvavę jokiame chore. Dėka pasi
ryžimo ir energijos Adolfo Narbuto, 
kuris jį organizavo ir vedė, po inten
syvaus ir kruopštaus darbo choras 
pasirodė viešai ir užsirekomendavo 
kaip rimtas ir pajėgus choras. Per 
kelis mėnesius choras sudarė per 60 
dainų ir giesmių repertuarą. Tas 
darbas iš choro dalyvių pareikalavo 
apie 1200 valandų darbo.

Greta choro veikė ir tautinių šokių 
grupė, kurią sudarė choro dalyviai. 
Jų darbas buvo dar didesnis, nes 
jiems teko du uždaviniai.

Be pasaulietiško koncertinio reper
tuaro, ansablis turi ir bažnytinių 
giesmių repertuarą.

Be giedojimų bažnyčioje, be kon
certų savo stovykloje, Meerbecko 
lietuvių ansamblis yra padaręs 10 
išvykų ir koncertavęs dideliu pa
sisekimu Hannovery, Ladėje, Uchtėje, 
Lehrtėje,Braunschweige,Watenstedte, 
Grevene, Arensberge ir Oldenburge. 
Po vieno visų trijų Pabaltijo tauty
bių koncerto, Meerbecko lietuvių an
samblis gavo iš vyr. anglų zonos 
UNRRA-os direktoriaus gen. maj. 
E. D. Fanshawe padėkos raštą, ku
riame rašoma: . . . „aš dėkoju Jūsų 
personalui už tikrai nuostabiu kon
certo dalį, kurią mes girdėjome 
penktadienį. Aš žinau, tai buvo labai 
vertinga ir džiaugsminga kiekvie
nam, ir męs visi buvome labai pa
veikti. Lietuvių šokiai buvo vieni iš 
daugiausia džiaugsmingų vakaro 
bruožų . . .“

Šio ansamblio žmonės, priešakyje 
su savo vadovu Adplfu Narbutu, yra 
tiek išgarsinę Meerbecką, kad net 
Anglijos Darbo ministerijos vice- 
ministeris lankė Meerbecką ir spe- 
cialai norėjo susipažinti su Pabaltijo 
tautų menu. Geras darbas duoda ir 
gerų vaisių. I. Mr.

Atsiusta paminėti
Paulius Leonas-Leonavičius, Lo

tyniškai — lietuviškas žodynas (Apie 
6300 žodžių). Lietuvių Gimnazijos 
Oldenburge leidinys. Oldenburg, 
1947 m. 160 rotatoriumi spaudintų 
(DinA 5) pusi. Tiražas 250 egz. Kai
na 15 RM.

P. Šležas ir Ig. Malinauskas, Lie
tuvos istorija (pirmosioms gimnazi
jos klasėms). Antroji papildyta lai
da. Išleido „Giedra“, Kassel-Mat- 
tenberg, 1947 m. 134 rotatoriumi 
spausdinti (DinA 5) pusi. Tiražas 
400 egz. Kaina 9 RM.
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. . . Daugirdų Aldona ne
tikėtai mirė. Ir dėdės neteko
me. Išvežė drauge su kitais. 
Bieliakas dabar didžiausias po
nas mūsuose . . .

Laiškas iš Lietuvos.

Dubingių sodžiuje niekas nežinojo, 
kada Valvara paseno, ir niekas ne
atminė, kada jis buvo jaunas. Daug 
senių sodžius išvežė Silkalnin, o jų 
kapai ir kryžiai jau aukšta barzdota 
žole apžėlė, tik vieno Vaivaros niekas 
dar nesiruošė Ventos pakrantėn ly
dėti. Paplentėje svetimųjų iškirstas 
girios atžalynas vėl mišku ataugo, 
dvaro pavartėje jo paties sodinti 
ąžuoliukai milžinais padangėn iškilo, 
ir visame sodžiuje nauji vėjai jau
nose galvose pradėjo pūsti, tik senio 
Vaivaros grįčioje niekas nepasikei
tė. Už prikalto tarp nurūkusių lubų 
ir sienos medinio Nukryžiuotojo ko
jų „Aušra“, ir „Šaltinis" vis dar te- 
bepelijo, nors io anūkai, išsibarstę 
po visą kraštą, naujomis knygomis 
jam įsiteikti geidė.

— Jūs, vaikai, nieko gudresnio 
neišgalvosite, geresnių knygų ne
parašysite, — kalbėjo senis, numoda
mas sunkia ranka.

Tada Vaivara, nupūtęs dulkes ir 
atsargiai išlankstęs „Aušrą“, didžiu 
bąlsu pradėdavo skaityti jį apgulu
siems vaikams. Senis skaitydavo 
laikrašti atidžiai ir lėtai, kaip kle
bonas sekmadienio Evangeliją. Ir kai 
po kurio laiko, baigęs ar užsikirtęs 
beskaitydamas, pakeldavo baltą kaip 
jūros puta galvą į susirinkusius, 
klausytojų ir skaitytojo akyse žibė
davo ašaros. Senis verkė „Aušros" 
žodžių, verkė praeities, kada jis, dar 
jaunu vyru būdamas, brido prisnigtais 
laukais ant įsmilkusios nugaros neš
damas tėvynės atgimimą.

— Jei aš dabar būčiau jūsų ma
tuose, nesėdėčiau rankas sudėjęs, kai 
tėvynė svetimųjų plakamą, — pra
bildavo slėpdamas laikraštį. — Anais 
laikais kaip pasiutusius šunis uždu
sindavome žandarus, knygnešius be- 
gaudančius. Nenuleiskite rankų nė 
dabar! Mes keturiasdešimt metų tą 
jungą nešėme ir laimėjome. Gi jūsų 
vargų dar tik pradžia, dar tik pir
mieji šūviai tėvynės laukais nutren
kė, o jau nukamuoti, pavargę ir nu
galėti jaučiatės. Norit kovą baigt . . .

Kurį laiką kambaryje buvo tylu. 
Tik už grįčios sienų piktas rudens 
vėjas draskė šiaudinį stogą ir šne
kino atplyšusias pastogės lentas. 
Sunkūs ir reti lietaus lašai, kaip 
elgetos lazda, be perstojo barbeno į 
langą.

— Neteisingai mus supratai, dėde, 
— pirmasis prabilo Lizdeika. — Mes 
dar nesijaučiame nugalėti, bet be
prasmės aukos verčia keisti kovos 
būdą. Užvakar Vaiguvoje vėl tris 
mūsiškius sušaudė, Batakiuose dar ir 
šiandie tebeguli ant plento abiejų 
Šviedrių lavonai, o vakar iš Šiaudi
nės atbėgęs Lukštą dar liūdnesnę ži
nią pranešė: visą Alksnėnų kaimą su 
žmonėmis kareiviai sudeginę. Mėnuo, 
kitas — ir mūsų neliks gyvųjų tar
pe. Vyrai, gana mums ginklu prie
šintis milijonams. Naują, tylią kovą 
paskelbkim pavergėjams! Taip, kaip 
ir anais laikais! Lietuvišku žodžiu, 
knyga, kuri ąžuolus verčia, krūtines 
plėšo ir gimdo didvyrius.

Senis Vaivara susimąstė.
— Bet juk tu pats, Lizdeika, pava

sarį šaukei draugus ginklo kovon, 
pasakojai, kad visas pasaulis rengiasi 
audrai, kuri atnešianti tėvynei prisi
kėlimą. Kaip maži vaikai jūs džiau
gėtės esą ne vieni palikti baisiam li
kimui. Dabar gi — aš bijau tavęs ir 
klausti. Argi pagelbą žadėjusieji nu
sigręžė nuo jūsų, nejaugi tie. kurie 
ketino tautas išlaisvinti, pamiršo savo 
pažadus? Ar jie nepadės nė tiems, 
kurie už juos gyvybę, tautas ir vals
tybes aukojo? Argi ten, anoje pusėje 
niekas nedrįsta pasipriešinti smurtui 
ir apgaulei?

Dar didesnė ir skaudesnė tyla įsi
viešpatavo senio Vaivaros grįčioje. 
Vyrai, supratę karčią teisybę ir nu

jausdami savo sunkią nedalią, nulei
do galvas. Tik vienas Lizdeika iš
drįso prabilti:

— Mes tikime, dėde, kad Vakarų 
Vėjas kada nors prikels mūsų tėvynę 
naujam pavasariui. Bet po kiek metų 
jis padvelks mūsų sušalusios ir nu
kankintos tėvynės laukais, nė vienas 
nedrįstame pranašauti. Gi dabartinei 
ginklo kovai vesti reikalinga skubi ir 
stipri pagelba. Vieni mes esame be
jėgiai prieš tas laukinių armijas, ap
siginklavusias nuo kojų ligi dantų. Ir 
mūsų pačių tarpe kasdien, vargų ir 
nevilties slegiami, kai kurie už šiltos 
sriubos dubenį išduoda priešui save 
ir draugus.

Senio Vaivaros giliai išvagotoje 
kaktoje sužibo dvi piktos akys.

— Ar tu ir mūsų kaime ką nors 
įtari?

— Bieliako reikėtų mums visiems 
vengti, — pradėjo Lizdeika. — Užva
kar mieste Šiukšta matė jį geriant su 
milicininkais. Anksčiau jis buvo el
geta, per pusmetį pragėręs visas tėvo 
sutaupąs, dabar gi — turtingesnis ir 
šauniau apsirengęs už patį Vingių 
dvarininką. - O geria dvigubai dau
giau . . .

— Aną sekmadienį, — atsiliepė 
kambario gale Ž vingy  s, — Batakiuo
se tas šuva Sviedžiu lavonus spiaudė.

— Aš girdėjau, — įsiterpė Lingai- 
la, — kad į Užgirį Bieliakas karei
vius nuvedęs ir mūsų vyrus išdavęs.

— Tikrai "tas mergos vaikas tar
nauja atėjūnams. Aš jau seniai pikta 
akim sekiau jį, — kalbėjo pasipikti
nęs Alksnys.

— Jis taip pat puikiai nujaučia, ką 
mes čia susirinkę veikiame. Reikėtų 
ir mums statyti sargybas.

— Na, jeigu jau jūs tokion bėdon 
įklimpę, — saugokitės, vyrai! — tarė 
nustebęs ir pasipiktinęs senis Vai
vara. — Išdavikų visuomet buvo ir 
bus, bet jais reikia kuo greičiau nu
sikratyti.

Dar ilgai ištikimi kaimo vyrai, su
sirinkę naktį pas senį knygnešį nuo
šalioje grįčioje, prisiglaudusioje Nau- 
jakalnio pagiry, skundėsi vienas ki
tam savo vargais ir rūpesčiais, lauk
dami prašvintant naujojo pavasario 
išvargintoje tėvynėje. Tik gaidžiams 
pragydus ir pilnaties mėnuliui nu
skendus lietinguose rudens debesyse, 
pamažu pradėjo skirstytis namo.

— Palauk, Petrai, — sulaikė tarp
dury Vaivara jaunąjį Lizdeiką. — 
Nesiskubink. Aš laukiu dar vieno 
svečio.

— Aldonos? — nušvitusiu veidu 
skubiai paklausė Petras, dingus pas
kutiniam vyrui duryse.

— Taigi. Užupiuose gauta naujų 
laikraščių. Paskutinės žinios ir įsa
kymai, — kalbėjo senis, sunkiu ge
ležiniu skląsčiu užsklęsdamas duris.
— Aldona norėtų su tavim pasikal
bėti. Aną sekmadienį skundėsi man, 
kad tu ją visai pamiršęs ...

— Kodėl taip ilgai šį vakarą man 
nieko apie ją nesakei, dėde? Aš se
niai jos laukiu. Juk ji pati turėtų 
žinoti, kad nebegaliu žmonėse rody
tis. Visa apskrities milicija ieško 
manęs . . .

— Aš pasakojau apie tai Aldonai.
— pridėjo Vaivara. — Ji turinti tau 
naują, geresnę slėptuvę paruošusi...

Kurį laiką kambary buvo tylu. Tik 
didelio sieninio laikrodžio švytuoklės 
dūžiai retais garsiais smūgiais rėžė 
dviejų vyrų ausis. Už aklinai storo
mis langinėmis suvertų langų, per 
kuriuos nė mažiausias silpno žiburio 
šviesos ruoželis negalėjo prasiveržti 
laukan, palangėje daužėsi vis stiprė
jąs vėjas ir, užkliuvęs už grįčios 
kampo, švilpė graudulinga, ilgai nu- 
sitęsiančia gaida. Visa Naujakalnio 
giria ūžė ir dejavo.

Laiškas Redakcijai
„Tėviškės Garso" Redakcijai

Vietoje atsakymo p. P. Skardžiui, 
prašau išspausdinti šią ištrauką:

„Archivum Philologicum“. Reda
guoja Pr. Skardžius, V knyga, 1935. 
p. 107: K. Jablonskis (parašas pusla- 
pyj 110-m) Apie Abraomo Kulviečio 
kilimą. 13—15 eilutė iš apačios:

„. . . Antrojoje XVI amžiaus pu
sėje dokumentuose visi tos giminės 
žmonės vadinami Kulviečiais (rus. 
sing. Kulvet’), todėl ir d-ro Abromo 
pavardė yra ne Kulviškis, kaip 
versdamas, matyt, iš lotyniško Cul- 
vensis yra parašęs Vilentas, bet 
Kulvietis . . .“

Taigi, ar ne laikas jau būtų tą vi
siškai skaitytojams neįdomią savi- 
tarpią polemiką tarp p. P. Skar
džiaus tiubingiškio ir profesoriaus 
P. Skardžiaus, „Archivum Philologi- 
eum“ redaktoriaus, baigti. Toms 
S baigtuvėms palengvinti pareiškiu, 

d man ar mano tezėms yra abso
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— Baisi naktis Aldonai, — po ku
rio laiko prabilo jaunasis Lizdeika.

— Ji nebijo nei audros nei pavojų.
— kalbėjo senis Vaivara užsidegda
mas storą suktinę. — Aldona prasi
veržtų pro tamsiausią naktį ir nuga
lėtų visus pavojus, jei tik jos žygiai 
ir darbai būtų naudingi tėvynei. Aš 
seniai nemačiau tokios merginos. 
Daug miestų ir kaimų tau tektų per
eiti, Petrai, kol tu surastum antrą 
tokią sužadėtinę.

— Aš pats stebiuosi ja, — kalbėjo 
pasididžiuodamas jaunasis Lizdeika.
— Ji nepažįsta nuovargio, nežino ne
vilties ir . . .

Balys Rukša

Mes klūpojom
MES klūpojom prie žmogaus nušauto 
Seno eglių miško pakrašty 
Ir malda norėjom apiplauti 
Jojo sielą šioj sunkioj nakty.

Saukė žvingždės mums iš aukšto 
skliauto:

„Ar ilgiau gyventi mes verti? . .
Mes klūpojom prie žmogaus nušauto 
Seno eglių miško pakrašty.

Tuo metu kažkas nelauktai keliais 
stipriais kumščių smūgiais pasibeldė 
į senio knygnešio trobos duris.

— Argi tai Aldona? — neramiai 
paklausė nustebęs Petras.

— Ne, ne, tai tikrai ne ji, — tyliai 
kalbėjo išbalęs dėdė Vaivara, mėgin
damas raminti jaunąjį Lizdeiką. — 
Aš manau, paklydęs beldžiasi kelio 
. . . Pasiteirausiu . . .

— Atidaryk duris, seni! — pasigir
do vyriškas balsas vėjo šėlime.

Vaivara sudrebėjo ir skubiai už
pūtė žiburį. Jaunasis Lizdeika, pagrie
bęs kepurę, pašoko nuo kėdės kaip

_ Nežinomieji jaunučiai kankiniai-

liutiškai vis viena, ar Kulviškį gavo 
Vilentas, versdamas lotynišką Cul- 
vensis, ar prisimindamas jo kilimą 
iš Kulvos. Bet man nėra vis viena, 
kada p. Skardžius, polemikos 
įkarštyje, seka liūdnu pavyzdžiu 
geltonsnapio buv. „Tremtinių Mo
kyklos“ redaktoriaus, karo metu 
vargais negalais laimėjusio „diplo
muoto pedagogo“ vardą, ir pateikia 
„Tėviškės Garso“ skaitytojams in
formacijas iš mano privataus laiško 
ir tai rašyto, ne p. Skardžiui, bet 
p. S. S. — kas dera anam, niekados 
negirdėjusiam, kas tai yra literatū
rinė etika, tai nedera profesoriui 
Skardžiui. Norite su manim polemi
zuoti, tai naudokitės tik ta medžiaga, 
kurią esu išspausdinęs ir paskelbęs, 
bet ne gandais ir ne mano privati
niais laiškais. Priešingu atveju man 
teks atsisakyti ne tik nuo polemi
kos, bet ir nuo pažinties su tais, kas 
tos elementarinės taisyklės neboja.

Vaclovas Biržiška

— Stasiuk,šiandien Petrinės. Eisi
me į bazilloniškius. Matai, kaip 
saulė žeme ritinėjasi, — pakvietė 
mane mamytė eiti į svečius. Žino
jau, kad toje apylinkėje mano ma
mytės gimtinė. Ten jos lūpomis 
kiekvienas kalnelis, upelis, ežeras, 
vienišas medis pakely bei laukuose, 
didesnis akmuo bei kitkas kalba, 
viskas atgyja, sužmogėja. Negyvoji 
gamta pasidaro gyvąja, todėl įdomu 
su ja keliauti po tas vietas. Žvilg
terėjus į lauką, saulė žeme nesiriti- 
nėjo, kaip mamytė sakė: ji kabojo 
aukštai, ir birželio mėn. pabaigos 
kaitra jau iš pat ryto rodė savo ga
lią, bet saulės spinduliai tikrai že
me ritinėjosi, ypač trobos sienomis.

Kilometrą pažengus nuo namų, 
pasinėrėme į tamsiuosius miškus. 
Nors vėjo, rodos, nebuvo, bet jis 
šniokštė, dejavo, o gal tokia jo slap
tingoji giesmė, kuri lietuvį žavėjo ir 
auklėjo jo kietą būdą ir nepalaužia
mą valią, amžiais priešintis visokiai 
svetimųjų užmačiai ir išlaikyti tai, 
kas lietuviui brangu ir artima.

Už 3 kilometrų išėjome į Alksni- 
niškės kaimo laukus, iš visų pusių 
mišku apsuptus. Laukuose kiūkso 
nedidelis Barkalnio kalnelis. Jo vir
šūnėje dar buvo randama plytų li
kučių. Senųjų žmonių legendos apie 
jį kalba kad reformacijos metais 
Lietuvoje ant jo buvo statoma re
formatų bažnyčia. Katalikai neno
rėję leisti jos statyti, ir toje vietoje 
buvo smarkiai susibarta tarp tų ti
kybų pasekėjų. Už sekančių 3 kilo
metrų esančiame prie Dubysos Ba
zilionų miestelyje (Šiaulių aps.) bu
vo unitų bazilionų vienuolynas, šv. 
Baziliaus vardu bažnyčia ir vienuo
lyno išlaikoma seminarija. Šios se
minarijos keliasdešimt auklėtinių 
visokiais būdais kenkę šioj apylin
kėje įsigalėti reformacijai. Jie truk
dę ir ant Barkalnio statyti refor
matų bažnyčią. Ką jie per dieną 
pastatydavę, naktį seminarijos auk
lėtiniai išgriaudavę. Pagaliau refor
matai pradėję statyti savo sargybas. 
Seminaristai irgi sugalvojo būdą 
sargybas išvaikyti.

Miškais nuėję į Kurtuvėnų mies
telio pusę, kiekvienas seminaristų 
užsidegę po žibintą ir patraukę 
Barkalnio link. Tamsią naktį sar
gyba pamatė, kad iš priešingos pu
sės, negu Bazilionai, miškais atslen
ka didžiulė šviesa. Išsigandę sar
gybiniai išlakstę ir savo tikybos pa
sekėjams paskelbę, kad statomos 
bažnyčios griovimą atlieka kažkokia 
nežemiška jėga. Nuo to laiko metę 
bažnyčios statybą.

Rusai, pavergę Lietuvą, visu įtū
žimu įkibo panaikinti Bazilionų vie

gyvatės įgeltas. Tai buvo piktas, ne
laimę pranašaująs, svetimųjų balsas. 
Jis nuskambėjo patrankos šūviu 
abiejų vyrų ausyse.

— Milicija! — skubiai sušnibždėjo 
Petras, griebdamas seniui už rankos. 
— Išdavimas . . .

— Sustok! — sulaikė jį Vaivara. — 
Man tas balsas pažįstamas. Aš esu 
kažkur jį girdėjęs . . .

Trobos durys dar kartą sudrebėjo, 
o piktas balsas vis garsiau rėkė:

— Seni, greičiau atidaryk duris! 
Ar tu kurčias, po šimts perkūnų!

Senis Vaivara, išsispyręs iš klum
pių, tempdamas paskui save jaunąjį 
Lizdeiką, atsargiai privedė jį prie 
seno duonkepio kambario gale, ir, 
atstūmęs siauras dureles, tarė:

— Lįsk! Gale rasi nedidelę angą 
žemyn į pogrindį su laikraščiais fir 
knygomis. Jei tau bus blogai, dešinė
je apčiuopsi ginklą. Ginkis juo.

Jaunasis Lizdeika skubiai dingo 
duonkepio angoje. Vaivara, atsargiai 
uždaręs paskui jį surūdijusias geleži
nes dureles, mieguistai paklausė be
sitrankančiojo lauke:

— Kas ten? Ko nori nakties metu?
— Milicija! Ką ten veiki, prakeik

tas seni? Greičiau įleisk!
— Palauk! Kelnes apsimausiu, — 

murmėjo Vaivara.
Negreit suradęs tamsoje klumpes 

ir nusimetęs nuo pečių švarką, pri
siartino prie durų ir atsklendė gele
žinį skląstį. Seklyčion įgriuvo keturi 
ginkluoti vyrai, elektros lemputėmis 
apšviesdami kambarį ir nustebusį 
senį.

— Uždek žiburį! — riktelėjo vy
resnysis Vincentas Paulovičins, pats 
skubiai įbrėždamas degtuką.

Degdamas lempą, jis palietė stiklą 
ir, skubiai atitraukęs ranką šalin, 
riktelėjo:

— Tu tik ką užpūtė! žiburį. Sakyk, 
po velnių, ką tu veiki taip vėlai va
kare? '

— Skaičiau, — ramiai atsakė Vai
vara.

nuolyną. Bažnyčią pavertė cerkve 
ir atidavė pravoslavams. Buvusius 
unitus ir kitus pradėjo atkakliai 
verst į pravoslaviją. Paskutinis Ba
zilionų vienuolyno unitų kunigas 
Piningauskas irgi parsidavė pra
vesta vijai ir pasidarė atkaklus pra- 
voslavintojas. Kadangi tuo metu 
buvo užėjęs badmetis, tai rusų val
džia panaudojo ir papirkimus. Kas 
priimdavo pravoslaviją, kiekvienas 
šeimos narys gaudavo po rublį, ku
ris anuomet buvo nemažas pinigas. 
Pravoslavijos priėminas būdavo ir 
iš lietuvių tautos išsiskyrimas, su- 
rusėjimas, todėl gyventojai pradėjo 
priešintis ir religiniu ir tautiniu 
atžvilgiu. Nuo perkrikštų pradėjo 
šalintis. Mano mamytė pasakoja, 
kad ji augusi prie savo turtingesnės 
krikšto motinos. Šiai priėmus pra
voslaviją, tėvai skubiai ją atsiėmė 
iš krikšto motinos, kad nesupra- 
voslavintų ir jų dukters.

Rusams buvo nemielas ir Bazilio
nų miestelio vardpa, primenąs jo 
istorinę kilmę. Miestelį pavadino 
Padubysio vardu, tiesa, lietuviškai, 
kad jis greičiau prigytų vietos gy
ventojų tarpe. Tačiau žmonės visą 
laiką vartojo senąjį pavadinimą. 
Kai atgijo Nepriklausoma Lietuvos 
valstybė, Bazilionams vėl buvo ofi
cialiuose dokumentuose gražintas 
senasis vardas. Bažnyčia vėl buvo 
grąžinta katalikams ir pravoslavai 
išnyko. Tiesa, pravoslavijai pirmąjį 
smūgį toje apylinkėje kirto 1905 m. 
revoliucija, paskelbtieji laisvės me
tai. kada buvo leista norintiems 
grįžti į katalikų bažnyčią. Daugelis 
tokių, per prievartą, ar už rublį vir
tusių pravoslavais, grįžo atgal į ka
talikybę ir tuo pat į lietuvybę. Tai 
pamačiusi, rusų valdžia netrukus 
vėl uždraudė grįžimą į senąją ti
kybą.

Praėję Bazilionų miestelį, atsidū
rėme Beinoriškių kaimo laukuose. 
Dešinėje juodavo kažkoks nedidelis 
miškelis, lyg sala laukuose. Mamytė 
persižegnojo ir pradėjo poteriauti.

— Mamyte, koks čia miškelis, kad 
tu poteriauji? — paklausiau.

— Kapinės, vaikuti! Anksčiau bu
vo katalikų, o vėliau rusai padarė 
pravoslaviškomis. Čia ilsisi ir daug 
mano giminaičių ir pažįstamų. Čia 
guli palaidoti ir du jauni vaikai- 
kankiniai, nenorėję atsižadėti savo 
tikėjimo ir kalbos.

Pasimeldusi papasakojo visą šių 
kankinių istoriją.

Vaikai — du berniukai — buvę 
kokių 10—14 metų amžiaus. Jų tė
vai dėl rublių priėmė pravoslaviją 
ir norėjo savo mažamečius vaiku
čius perkrikštyti, kad dar pora rub

5 psi

— Skaitei? — išvertęs nustebusias 
akis suriko Paulovičius. — O ką tu 
skaitai naktimis?

— Laikraščius. Agi va. tebeguli 
jie ant stalo.

Vincentas Paulovičius priėjo pke
stalo ir pakėlė paskutinį „Tarybų 
Lietuvos“ numerį. Ten pat gulėjo 
dar keli „Tiesos' egzemplioriai. Se
nis Vaivara, kol Paulovičius skaitė 
tarybinius laikraščius, žvilgterėjo 
trijų, užpakaly stovinčių, vyrų 
pusėn. Pačiame kambario gale, prie 
atdarų durų slenksčio, už dviejų 
uniformuotųjų, kurių pirmasis, Bra- 
tuškin šaukiamas, priminė buldogo 
šuns snukį, o antrasis, Kišumir va
dinamas. piktomis žiurkės akimis 
skubiai šiukštinėjo silpnai apšvies
tame kambaryje, po giliai ant akių 
užsmaukta kepure Vaivara pažino 
Dubingių kaimo išdaviką Vasilijų 
Bieliaką.

Nujausdamas nelaimę ir veng
damas Bieliako žvilgsnio, senis sku
biai atsigręžė atgal. Nuo kojų ligi 
galvos jį išpylė šaltas prakaitas. 
Juk Bieliakas ne kartą matė jį 
vaikščiojant kaime su slaptais laik
raščiais ir knygomis. Ne kartą 
Vaivara, Bieliakui girdint ir išda
vikiškai pritariant, koliojo ir keikė 
svetimuosius, Jo žemę piktomis 
kojomis trypiančius, vyrus, moteris 
ir vaikus tollman Sibiran vergijon 
vežančius. Viena po kitos vis juo
desnės mintys švysteldavo senio 
knygnešio galvoje. O jeigu jie ap
tiktų jaunąjį Lizdeiką ar neapsi- 
žtūrėjusi pasirodytų duryse su kny
gomis Daugirdų Aldona? Senis Vai
vara purtė galvą, varydamas nuo 
savęs šalin juodas mintis ir ranka 
braukė smulkiais prakaito lašais 
aprasojusią raukšlėtą kaktą.

— Na, seni, nekrėsk juokų! — 
skubiai numetęs ant stalo laikraš
čius kreipėsi Vincentas Paulovičius. 
— Tu ne tokius laikraščius skaitai 
ir slepi. Prisipažink geruoju ir be 
kratos atiduok žalius lapelius. Tu
rime tokių liūdininkų, kuriuos pa
matęs vėliau pats sau nagus grauš! 
iš karto teisybės nesakęs. Aš tikiu 
tavo žila galva ir manau, kad mums 
tikrai nereiks panaudoti prievar
tos .. .

Vaivara. pavargęs ir išbalęs, atsi
sėdo ant lovos krašto. (B. d.)

lių prisidėtų. Jaunieji pasirodė tvir
tesni už savo tėvus. Griežtai pasi
priešino priimti naująją tikybą. Ką 
gi su vaikais darys. Kaip įprasta, 
paėmė rykščių ir įkrėtė, bet vaikai 
ir jų nepabūgo.

— Velniui savo sielos neparduo- 
sime, — abu vaikai pareiškė.

Tai išgirdęs įtūžo pravoslavinto- 
jas, virtęs šventiku, Piningauskas ir 
kiti pravoslavijos šalininkai ir val
džios pareigūnai. Tėvai taip pat 
įširdo. Pats Piningauskas, paėmęs 
rykštes, pradėjo žiauriai plakti val
kus. Jam pavargus, griebdavo kiti 
plakti, be to, ir patys' tėvai, bet vai
kai, nors ir silpdami nuo smūgių, 
nepalūžo, kentė skausmą ir vis nuo
lat į smūgius atsakydavo:

— Velniui savo sielos neparduo- 
sime!

— Kas jus pamokė pravoslavijos 
nepriimti ir taip sakyti? — klausė 
šventikas Piningauskas. — Tur būt, 
Kurtuvėnų kunigai?

— Mūsų niekas nemokė. Mes pa
tys žinome, — atsakė vaikai, ir to
liau kentė rykščių smūgius.

Tėvai, negalėdami piktuoju vaikų 
priversti, pradėjo geruoju įkalbinėti, 
kad dabar sunkus badmetis, nėra 
kas valgyti, o už rublį daug duonos 
galės nusipirkti ir nuo bado mirties 
išsigelbėti.

— Mes geriau badu mirsime ar 
nuo rykščių, bet velniui sielos ne- 
parduosime. kaip jūs, tėveliai, — 
mažamečiai kankiniai atsakė ir ra
miai sutiko mirtį. Vaikai buvo už
plakti iki mirties ir palaidoti šiose 
Beinoriškių kapinėse, jų pakraštyje. 
Mamytė minėjo jų vardus ir pavar
des, bet anie mano jauni metai ne
leido dar jais susidomėti ir užsira
šyti. Vėliau jų vardus pamiršau. 
Kai susidomėjau jais, gyvos Rody
tojos, mamytės, jau nebebuvo gy
vųjų eilėse. Nusinešė į kapą tai, 
kas mūsų kovų istorijai būtų įdomu. 
O juk daug tokių mums brangių 
pavyzdžių nuėjo į kapus.

Paskutinės mūsų šalį užpuolusios 
okupacijos irgi parodė, kad tokių 
Jaunų ir tvirtų nepalaužiamų ąžuo
liukų mūsų tauta apsčiai turi Juk 
ir 1940—1944 m. būvyje tokių maža
mečių tarp 10—16 metų amžiaus yra 
sėdėję kalėjime, kaip politiniai kali
niai. Kai iš mokyklų buvo praša
lintos tikybos pamokos ir maldos, 
patys mažamečiai vaikai-mokinial 
prieš pamokas ar po pamokų susto
davo ir atkalbėdavo jiems (prastą 
maldą. Tai būdavo ne tik religinė, 
bet drauge ir tautinė reakcija prieš 
svetimųjų užmačias priversti lietuvį 
garbinti svetimuosius dievus.

St. Širvys
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Atsakymas į LTB 
Vyr. Komiteto 
memorandumą

Prieš kurį laiką LTB Vyr. Komi
tetas tremtinių reikalais buvo pa
siuntęs JAV prezidentui Trumanui 
memorandumą. Šiomis dienomis JAV 
gen. konsulas Frankfurte atsiuntė 
LTB Vyr. Komitetui 1947 m. gegužės 
22 dienos data tokio turinio laišką: 
„Buvau prašytas prezidento pranešti, 
kad jis yra gavęs Vyriausio lietuvių 
DP Komiteto ir pabėgėlių bendruo
menės jam adresuota 1947 m. kovo 
7 d. laišką.“

Scheinfeldas vėl ruošiasi 
šventei

BUS MINIMA DVEJŲ METŲ LIETUVIŠKOS DAINOS TREM
TYJE PROPAGAVIMO SUKAKTIS

Žemės Ūkio Darbuotojų 
S-gos suvažiavimas

LTB VYK. KOMITETO MEMORAN
DUMAS IRO ATSTOVUI

Šiomis dienomis LTB. Vyr. Komi
teto atstovai lankėsi Frankfurte 
pas IRO atstovą p. Skirk, kuris ma
loniai priėmė Vyr. Komiteto memo
randumą su lietuvių DP liečiančio
mis propozicijomis ir šiais klausimais 
pasikeitė su LTB atstovais nuomo
nėmis.

pravedamas šiupinys. Čia, šalia lie
tuviškos dainos, bus ir kitokių, gerą 
nuotaiką keliančių, dalykėlių. Šven
tės pabaigai numatoma suruošti 
alutį.

Šventės proga išleidžiamas puoš
nus, paveiksluotas leidinėlis, kuria
me trumpais bruožais bus nušviestas 
dviejų metų darbas ir paskelbta 
šventės programa.

Sukakties minėjimo komitetas šiuo 
metu yra pačiame darbo įkarštyje. 
Tikėtina, kad jų darbo vaisius — su
kakties minėjimo parengimas bus 
savęs vertas ir pateisins jų įdėtą 
darbą. S. M.

KARIUOMENE PERIMINĖJA DP 
STOVYKLAS

Birželio 10 d. kariuomenė jau buvo 
perėmusi iš UNRRA-os 48 amerikie
čių zonos DP stovyklas. 62 stovyklos 
dar tebebuvo UNRRA-os žinioje. Sto
vyklų perėmimas vykdomas ir toliau.

IRO VYKDOMOSIOS KOMISIJOS 
SEKRETORIUS P. ALTMEYER 

FRANKFURTE
Šiomis dienomis Frankfurte lankėsi 

p. Altmeyer ir čia tarėsi su gen. Clay 
ir IRO atstovu amerikiečių zonai p. 
Shirk dėl eventualaus DP globos pe- 
rėmhfib. Teko patirti, kad su p. Alt
meyer Šveicarijoj yra kalbėjęsis ir 
mūsiškis dr. Gerutis.

Po praėjusių krepšinio žaidynių ir 
Regensburgo Apygardos apyi. atsto
vų suvažiavimo, Scheinfeldo lietuvių 
stovykla ruošiasi naujai šventei.

Stovyklos meno kolektyvas ren
giasi paminėti dviejų metų lietuviš
kos dainos propagavimo tremtyje 
sukaktį. Minėjimas užtruks birželio 
28 ir 29 d. d. Sukakčiai ryškiau 
įprasmintų šventėn bus pakviesti 
tremtyje esą muzikai, dirigentai ir 
mūsų laikraščių atstovai.

Pirmą dieną įvyks didysis koncer
tas — akademija; į šį pasirodymą 
jau įtraukta 19 dainų, kelios iš jų 
paties dirigento komponuotos (reper
tuare turima per 70 dainų). Pertrau
kos bus įvairinamos tautiniais šo
kiais. Tą pačią dieną bus peržvelg
tas ir kolektyvo nueitas dviejų metų 
gan gražus ir su giliais pėdsakais ke
lias. Dar Regensburge įsikūrusi dai
nos mėgėjų grupelė, vadovaujama 
kietos dirigento muz. Br. Budrumo 
rankos, greitai pasirodė kaip pajėgus 
vienetas. Jis greitai sukėlė susido
mėjimo savųjų tarpe, o po intensy
vaus darbo susilaukta gražaus pasi
sekimo ir pabaltiečių festivalyje 
Schongau, plačiai nuskambėjusioje 
Wiirzburgo dainų šventėje ir Stutt-| Lietuvių kalendorius 1946 metams, 
pauto radiofono «Dainu Svontoio Leid. vieta ir SD. nnž. fWurzach.

Birželio 10 d. Hanau lietuvių sto
vykloj įvyko Lietuvių Tremtinių 
Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos 
skyrių atstovų metinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 10 skyrių atstovai. 
Suvažiavimą atidarė S-gos Centro 
Valdybos pirmininkas agr. Virbickas. 
Apie mirusius Liet, žemės ūkio 
darbuotojus: buv. Lietuvos Prezi
dentą ir Žemės ūkio ministerį agr. 
Stulginskį ir ūkin. Eidukevičių padarė 
pranešimą agr. Petnišauskas, primin
damas jų nuopelnus tautai. Politinių 
veiksnių atstovas agr. Gaidžiūnas 
išsamiai nušvietė dabartinę politinę 
pasaulio būklę, kuri esanti labai ne
tikra ir įtempta; taip pat priminė 
žiaurią tikrovę Tėvynėj, kur naiki
nami lietuviai, deportuojami iš tėvų

garto radiofone. -Dainų šventėje, 
kaip žinoma, vienas iš trijų dirigentų 
buvo ir kolektyvo vadovas Br. Bud- 
riūnas. Be to, meno kolektyvas dau
gel kartų įvairiomis progomis lan
kėsi kaimyninėse stovyklose, kur pa
sirodė saviesiems ir svetimiesiems.

Antrą šventės dieną, didele dalimi 
dalyvaujant buv. vieneto nariams, 
dabar esantiems sargybų kuopose,

ISSKRYNINGUOTUSIUS LANKO 
NEAIŠKUS AGENTAI

Gaunama žinių, kad kai kuriose 
vietose išskryninguotieji yra lankomi 
neaiškių agentų, ieškančių sovietų 
piliečių ir kitokiais neaiškiais tikslais. 
Patariama pas tokius agentus reika
lauti dokumentų ir neatidėliojant 
pranešti artimiausiam LTB apylin
kės komitetui. •

NERTURINTIEMS DP STATUSO
Teko patirti, kad tie kurie dar 

nėra įsigiję DP statuso, t. y., gyvena 
privačiai, ir nėra perėję skryningo, 
privalo ligi šm. biržeūo 26 d. tai 
atlikti Regensburge.

KIEK LIETUVIŲ TREMTINIŲ JAU 
IŠVYKO ANGLIJON

Paskutinėmis žiniomis, iš britų zo
nos jau yra išvykusių per 3000 lie
tuvių tremtinių ir apie 1000 randasi 
pereinamose stovyklose, pakeliui į 
Angliją. Dalis išvykusių dar tebėra 
bendrose stovyklose ir į darbus 
skirti neskubinami. Anot darbo mi
nisterijos pareigūnų, DP esą dėl blo
gos mitybos suvargę, tad esą reika
linga jiems atsigauti. Vienoj sto
vykloj lietuviai surengę meninį pa
sirodymą, kuris pas kitų tautybių 
DP ir pakviestus anglus turėjęs gra
žaus pasisekimo.

Organizuojama 
tarptautinė DP 

paroda Bayreuthe
Bayreuthe organizuojama didžiulė 

paroda, kurioje dalyvaus septynių 
tautybių DP: lietuviai, latviai, estai, 
ukrainiečiai, žydai, lenkai ir rusai. 
Parodoje bus išstatyta meno, dailės 
darbų, rankdarbių, dirbtuvių darbų, 
tautinių rūbų, papuošalų ir kt. ekspo
natai.

Paroda bus iškilmingai atidaryta 
birželio 28 d. ir tęsis apie savaitę 
laiko. Lietuvius toje parodoje atsto
vaus Bayreutho, Bambergo ir Wųn- 
siedeho lietuvių tremtinių bendruo
menės, kurių atstovai patieks savo 
tarpe ir kitose stovyklose surinktus 
eksponatus.

Parodos meninę dalį tvarko dail. 
Rūkštelė. (pa)

Lietuvių Tremtiniu Bibliografija
BIBLIOGRAPHY OF LITHUANIAN REFUGEES 1945

060 Bendrybės — General Works I anksčiau Rotenburg ir Hassendorfs. 
{st 1945. VI. 8 (070/1945. 9)

| Aktualių Žinių Biuletenis, IXsav. 
(24) Hafsfkrug, Lit Lager. Apr. iš 
„Lietuvio“ 45/2, p. 4 (070/1945. 10) _ 

Alguvos Baras, neper. Rotat leid. 
(13b) Kempten. Lit. Lager. Išleista 
3 Nr. Nr. 16—20 pusi. 210X 300 mm 
(070/1945. 11)

Alguvos Baras, sien. laikr. Mašin. 
(13b) Kempten, Lit. Lager. Įst. 1945. 
V. 20. Apr. iš „Aidų“ 45/2, p. 3 (070/ 
1945. 12)

Alguvos Baro Dienos Naujienos, 
6Xsav. Rotat., anksčiau mašin. (13b) 
Kempten, Lit. Lager. Įst. 1945. V. 31. 
210X300 mm (070/1945. 3).

Apžvalga, liet, inform, kultūr. leid. 
L: Liet. Tautinis K-tas. Rotat. (14a) 
Nūrtingen. Įst. 1945. XI. 10. Apr. iš 
„Mūsų Kelio“ 46/2, p. 2 (070/1945. 15)

050 Kalendoriai — Calenders

Lietuvio kalendorėlis 1945/46. Lei
dimo vieta ir spaustuvė nepažymėta. 
(1945.) Viršelis, 69 + 27 nenum. pusi. 
83X114 mm (059/1945. 1)

Leid. vieta ir sp. npž. (Wurzach, 
1945). Virš., 79+9 nenum. pusi. 75X 
102 mm (059/1945. 2)

1946 m. kalendorius. Wurzach, sp. 
J. Marquart. (1945). 8 suded. pusi. 
73X132 mm (059/1945. 3)

1946 metų sieninis kalendorius. 
Leid. vieta ir sp. npž. (Dorverden, 
išleido K. Kemešys, 1945.) 12 lap. 
spausd. vien, pusėje. 145 X 205 mm 
(059/1945. 4)

1946 metų kalendorius. Leid. vieta 
ir sp. npž. (Dorverden, 1945.) 4 pusi. 
70X120 mm (059/1945. 5)

1946 metų Žiburių kalendorius. 
Leid. vieta ir sp. npž. (Augsburg, 
1945.) 4 pusi. 53X63 mm (059/1945. 6)

1946 m. kalendorius. (13a) Hoch
dorf, Kr. Burglengenfeld, Mašin. 
1945. Apr. iš J. Slavėno laiško (059/ 
1945. 13)

070 Laikraščiai — Newspapers
Aidai, liet, informacinis leidinys. 

Leidžia Spaudos Darbuotojų Kolek
tyvas. Spaust. (13b) Mūnchen 27, 
Lamontstr. 21. 1st. 1944. XII. Išleista 
10 Nr. 210X300 mm (030/1945. 7)

Aidai, dienos informacija. Rotat. 
(13b) Mūnchen 27, Lamontstr. 21, Įst. 
1945. XI. 15. 215X300 mm (070/1945. 8)

Aktualiosios Informacijos, sien. 
laikr. iXsav. L: Liet. K-tas. Mašin. 
(23) Dorverden, Montgomery Camp,

Iš užrašų knygelės
Kelios pastabos sporto

žemės. Ypač smarkiu tempu tai 
vykstą nuo šių metų pradžios, kerši
jama partizanų giminėms Ugi trečio
sios kartos. Taip pa* konstatavo 
linksmą žinią, kad JAV-bėse einama 
prie to, kad liepos 27 d. oficialiai pri
pažintų Lietuvių Diena, nes tą dieną 
JAV 1921 m. Lietuvą pripažino ds 
jure. LTB Vyr. Komiteto vardu su
sirinkimą sveikino ir apie tremtinių 
reikalus plačiai kalbėjo dipL ekon. 
Audėnas. Priminė sunkias tremtinių 
sąlygas, kad mes vis dar esam ob
jektas, kuriam daug kas stovi skersai 
keUo. Vokietijoj pasilikti neįmanoma 
— reikės emigruoti. Į Belgiją jau 
emigravo apie 1000 žmonių. Numa
toma, kad į ten emigracija padidės, 
nes išvykusieji apie Belgiją neblogai 
atsiUepia. Olandija taip pat užintere- 
suota emigrantais, bet ten pragyve
nimas blogesnis: beveik viskas per
kama pagal korteles. Jei trumpam 
laikui, tai esą geriausia emigruoti į 
Angliją; žinoma, geriausia yra JAV 
ir Kanada. Buvo pasisakyta įvairiais 
klausimais ir nutarta išleisti „Žemės 
Ūkio kalendorių“, kuriam medžiaga 
jau yra paruošta. Priimtos rezoliuci
jos: 1) kreiptis į viso pasaulio išeivi
joj esančius lietuvius, kad jie dar 
aktingiau prisidėtų prie Tėvynės va
davimo bylos, nes Lietuva dabar gy
vena žiauriausias savo istorijoj 
dienas, be to, kad užmirštų visus 
asmeniškumus, būtų vieningesni, va
dovaudami obalsiu: „Vardan tos Lie
tuvos — vienybė težydi“; 2) padėkoti 
VLIKui, Vykd. Tarybai, pasiunti
nybėms už aktingą veikimą Lietuvos 
reikaluose. Į naują S-gos Centro Val
dybą išrinkti: agr. Virbickas, agr. 
Vaitekūnas, agr. Gilvydis, ūkin. Jony
nas, ūkin. Dementis; į revizijos ko
misiją: agr. Daugėla, agr. Butkus ir 
ūkin. Žemaitis. , Vyl>

Ko gi is tikrųjų siekiama?
„Žiburių“ 24 Nr. toliau tęsia jų 

pradėtą LTB VK ir „T. G.“ puo
limą. Mes iš tikrųjų negalime su
prasti, ko gi siekia ir nori iš mūsų 
„Žiburių“ redakcija?

Bet jeigu jau „Žiburiai“ nepaten
kinti mūsų atsakymu, tai mes esame 
verčiami tęsti nežinia kam naudin
gus išsiaiškinimus, šį kartą, kaip 
nori „Žiburiai“, vien tik dėl dalykų, 
liečiančių „T. G.“:

1) „T. G.“ redakcija tiek savo ve
damajame „Bendruomenės tarnybo
je“, tiek ir kitais atvejais yra pabrė
žusi ir dabar pabrėžia visų tremty
je išeinančių lietuviškų laikraščių 
reikšmę ir, visomis išgalėmis ugdy
dama savo laikraštį, norėtų ir kitų 
tremties laikraščių nuolatinio tobu-

temomis

KVIEČIAMOS PABALTIEČIŲ 
DELEGACIJOS I OLANDIJĄ 
DARBO SĄLYGOMS TIRTI

Olandija taip pat yra susidomėjusi 
pabaltiečių DP darbo jėga. Numato
ma į Olandiją įsileisti 5000 moterų 
ir 3500 vyrų pabaltiečių. Olandų val
džios įstaigos kviečia iš Hanau sto
vyklos pabaltiečių delegacijas į Olan
diją, j kurias įeitų po 3 asmenis iš 
kiekvienos tautybės ir kiekvienoj de
legacijoj turinčios būti ne mažiau 
kaip po vieną moterį. Delegacijos 
turi prisistatyti birželio 16 d. Frank
furte. LTB Vyr. Komitetas tokią de
legaciją jau sudarė.

MIRUSIEMS TREMTYJE ANT
KAPIŲ ĮRAŠAI DARYTINI 

DVIEM KALBOM
Jau atsirado daug mirusių svečiose 

šalyse tremtinių antkapių, kurių įra
šai daugumoje yra vien lietuvių kal
ba. Tačiau norint, kad antkapiai ne
būtų nebiliai ir vietos gyventojams, 
patariama antkapių įrašus daryti 
dviem kalbom — lietuvių ir vietos 
žmonių kalba.

PARUOSKIME SEIMININKAMS 
LAUKTUVIŲ

Išvykusieji Anglijon ir į JAV pra
neša, kad ten turį gero pasisekimo 
įvairūs mūsų tautodailės dirbiniai, 
rankdarbiai, lėlės ir pan. Todėl pa
tariama jau dabar tokių dovanėlių 
pasiruošti.

GERADARIS NEPAMIRŠO SAVO 
AUKLĖTINIŲ

Kun. V. Karalevičius, pernai iš 
Scheinfeldo stovyklos išvykęs į Ame
riką, nepamiršo savo stovyklos: šie
met jis atsiuntė Scheinfeldo gimnazi
jos visiems mokiniams kiekvienam 
atskirą vardinį pakietėli. Su džiaugs
mu ir dėkingumu dabar mokiniai 
mini savo gerąjį auklėtoją.

Kai kuriose krepšinio žaidynėse 
organizatoriai pasišaudavo apdova
noti komandą, pasižyminčią tvar
kingiausia apranga. Sumanymas 
neblogas, tik būtina, kad visa būtų 
tvarkingai surežisuota. Pavyzdžiui, 
Scheinfelde toks įvykis, jei neklystu, 
praėjo be deramo įvertinimo, atro
do, iš akies. Nebuvo sudaryta komi
sija, kuri įvertintų kiekvieną ko
mandą ir tik per dovanų įteikimo 
aktą tarsi iš dangaus nukrito spren
dimas, kad už tvarkingiausią ap
rangą specialią dovaną gauna ko
manda. Be to, nėra labai vykęs da
lykas, ypatingai žaidžiant vieno ar 
ir dviejų minusų sistema, apdova
noti vienetą, per pirmąsias rungty
nes pasiekusį daugiausia taškų. Bur
tais atitenka ne visiems vienodo pa
jėgumo priešininkai, tad toks įver
tinimas nėra tikslus. Dar blogiau, 
jei pasitelkus į pagalbą tokį įverti
nimo stilių, dovanomis apipilama 
vien tik savoji komanda. Tąsyk ne 
be pagrindo įtarimas, kad limona
dinėmis priemonėmis pagerbiami tik 
savieji, o kiti, kad ir labai vertingi 
priešininkai, paliekąmi užmaršty. 
Jei kai kam labai sunku, tiesiog ne
įmanoma apkarpyti lokalinio patrio
tizmo ragus, ar nevertėtų rasti bū
dą ir kitiems vienos kitos dovanos 
nepagailėti? Nors mūsų supratimu, 
tokius sūdžius įvertinimus tik pra
bėgomis daryti nėra reikalinga ir 
reikėtų pasukti išmaningesne kryp
timi.

Mūsų krepšininkai, per Sekmines 
viešėję Monaco, turėjo dėkingą pro
gą ilgiau išsikalbėti su Ruzgiu. Tarp 
kitko, buvo užsiminta apie tremtyje 
esančio lietuvių krepšinio elito iš
vykas į užsienį, pvz., į Prancūziją. 
Paaiškėjo, kad Ruzgys jau senokai 
yra padaręs reikiamus žygius, gavęs 
iš atitinkamų įstaigų . leidimus bei 
garantijas ir visa tai pasiuntęs į Vo
kietiją. Tai patvirtino ir Ruzgio

draugas Fabrikant bei kiti prancūzų 
krepšininkai. Kaip Ruzgys kalba, 
jau kuris laikas prancūzai jam ne
duoda ramybės, klausdami kur jo 
garsioji komanda, kodėl ji neat
vyksta į Paryžių ir pan. Kiti net 
pradėję įtarti, kad tokios komandos 
iš viso nėra, kad tai tik reklaminis 
triukas. Ruzgys nesuprantąs, kodėl 
Vokietijoje su ta išvyka delsiama — 
iš savo pusės jis yra viską parūpi
nęs ir tenka tik nuoširdžiai padir
bėti vietoje, atsieit, Vokietijoje.

Nereikia nė sakyti, kad mūsiškiai 
žaidikai Ruzgio žodžiais buvo nuste
binti. Teisybė, apie tariamas išvykas 
į svetur jie girdi jau ne pirmi metai, 
bet kad konkrečiai būtų kas atlikta, 
iki šiol jiems buvo nežinoma.

Tuo būdu stovime prieš klaustuką. 
Kad Ruzgys reikiamus dokumentus 
yra parūpinęs, sunku tuo nepatikėti. 
Kad tai faktas, patvirtina ir patys 
prancūzai. Lieka dvi išeitys — arba 
laiškai su reikiamais dokumentais 
užkliuvo kur nors pakely arba . . . 
jie guli vieno, ar kito mūsų sporto 
darbuotojo stalčiuje. Mums sunku 
sutikti su mintimi, kad atsirastų mū
sų tarpe žmogus, kuris, gavęs doku
mentus, juos slėptų ir, ar tai asmeni
nių motyvų spiriamas ar dėl kurių 
nors kitų priežasčių, tą faktą steng
tųsi nukišti į nežinią. Pikti liežuviai 
kalba, kad tai gali būti teisybė, bet 
tie gandai vargu turi tikrovinį pa
grindą. Mums atrodo, kad kuo grei
čiausiai mūsų sporto vadovybė tu
rėtų susižinoti su Ruzgiu ir reikalą 
pagrindinai išaiškinti. Kitaip, kalbų 
bus dar daugiau ir tos kalbos apie 
mūsų sportinės vadovybės neveik
lumą turės dar viena rimtą ir kon
kretų atspirties tašką.

Studento vardas ir tremties sąly
gose turi didelę trauką. Bent pra
džioje, kai tik pradėjo, ar ruošėsi pra
dėti veikti Vokietijos universitetai, 
stovyklinėse anketose buvo galima 
dažnai skaityti „studentas“ prie to-

i kių pavardžių, kurių savininkai nė 
, gimnazijos nebuvo baigę. Kągi sa

kyti, jei žinomi atsitikimai, kai, at- 
. leiskite, padavėjos užsirašydavo dan

tų gydytojomis ar „sumanūs vyru- 
; kai“ nutaikydavo į Inžinierius. Lai- 
i kas tokius perėjūnus gerokai prasi- 
, jojo ir dabar jau tenkinamasi kuk

lesniais titulais. Beje, studentas . . . 
Iš sportiško taško kalbant, turime 
bent kelius akademinius klubus (ži
nomesni yra Hamburge, Mūnchene, 
Tūbingene). Akademinio sporto klu
bo pavadinimas suviliojo ir vieną 
tautiečių komandą, kuri vienose žai
dynėse mėgino tą žavų „ASK“ prisi- 
lipdyti prie savo etiketės.

Išgirdę apie iki šiol mums neži
nomą akademinį sporto vienetą, mes 
apsidžiaugėme — štai, dar vienas pa
jėgesnis sporto kolektyvas iš studen
tų tarpo! Puiku, kad studentai vis 
daugiau veržiasi į vyraujančias spor
to vietas ir tuo pačiu skaidrina, taip 
sakant, intelektualina patį sporto 
supratimą. Džiugiai nusiteikę, mes 
sėdome žiūrėti rungtynių, kur pirmą 
kartą turėjome matyti tą akademinį 
sporto vienetą. Viskas ėjo tvarkin
gai, kol prasidėjo pačios rungtynės. 
Jau pirmose minutėse, dar nespėjus 
gerai įšilti (žaidikams), nė geriau su
sipažinti su žaidikais (mums, žiūro
vams), aikštėje pasigirdo tam tikri 
šūkavimai, ir ne atsitiktiniai (pasi
karščiuoti visiems tenka!), bet nuo
latiniai. Iš pradžių nesinorėjo tikėti, 
kad tai šūkautų kaip tik akademikai, 
bet pasirodė, kad taip jau yra. Ir per 
visą rungtynių laiką girdėjome: 
„Vacka, Mitka“, ir pan.

Studentų varžovai, jau nebe aka
deminė komanda, tokiais šūkiais ne- 
sireklamavo ir bent dėl to mūsų, . 
kaip eilinių žiūrovų, dėmesys nukry
po į juos, o dėmesį netruko pasekti 
ir simpatija. Po rungtynių mes nu- | 
rimome, pasitelkę į pagalbą mintį, jog 
tai vis dėlto nebuvo studentai, o tik1 
šiaip žaidikai dėl reklamos žaidy
nėms palindę po akademinio sporto 
klubo ženklą K. Cerkeliūnas

Įėjimo bei kultūrinio augimo. Ta
čiau čia pat redakcija pastebi, kad 
tokio tono diskusijos, kaip tai daro 
,Ž.", šiam reikalui niekaip nepatar
nauja

2) „T. G.“ redakcija „nespiaudė“ 
privačių leidėjų, kaip šiurkščia graž
bylyste sako „Z.", o tik pasakė tai, 
kas reikėjo pasakyti, kada patys 
,Z.“ neatsargiai panaudojo tokias 
stiprias sąvokas, kaip „parsidavė“.

3) „T. G.“ leidėju nominaliai yra 
privatinis asmuo, kaip to reikalauja 
valdžios nuostatai, tačiau šis laik
raštis visą laiką buvo subordinuotas 
LTB organams, ir tai buvo viena iš 
priežasčių, kodėl LTB VK „T. G.“ 
parinko bendruomenės organu. „T, 
G.“ subordinavimasis LTB VK nie
kaip nepakeitė laikraščio susitvar
kymo ir nesuteikė jam jokių privi
legijų, o tik surišo naujais įsiparei
gojimais, kuriuos „T. G.“ redakcija 
prisiėmė, norėdama galimai geriau 
patarnauti tremtinių bendruomenei. 
Tačiau „T. G.“ tuo niekaip nesilp
nina kitų laikraščių ir neužkerta 
jiems kelio Į LTB VK, bendruo
menės suvažiavimus ir Į kitus infor
macijų šaltinius, kuriems pasiekti 
reikia ir pastangų ir lėšų, kaip ne
pavydi, kad ir „Žiburiai“ gauna in
formacijų iš kitų šaltinių, nes juo 
gausesnės informacijos, juo tobu-' 
lesnė spauda.

Pagaliau būtų keistoka, kad gero
kai vėliau pradėjęs eiti ir gan var
gingai kūręsis „T. G.“ dabar galėtų 
kuo nors silpninti „Žiburius“ — 
vieną pirmųjų didesnių mūsų trem
ties laikraščių.

4) „T. G.“ jokių finansinių paslap
čių neturi ir jo įsipareigojimų pil
dymas iki šiol buvo ir yra be jokio 
klaustuko. Visa „T. G.“ .klestėjimo“ 
paslaptis yra ta, kad jo lėšos nuo 
pat laikraščio įsikūrimo buvo ir yra 
rūpestingai tausojamos, ir jų nau
dojimo būdas buvo kuklus. Kitaip 
sakant, toji paslaptis glūdi kuk
liame, bendruomeniškam lėšų pa
skirstyme. Be to, „T. G.“ redakcinė 
kolegija, laikraščio kūrimosi pra
džioje, eilę mėnesių dirbo be jokio 
atlyginimo, tolimesnės „T. G,“ egzis
tencijos labui. Tad, jeigu šiuo prin
cipu vadovaujantis yra pasiekta ap
čiuopiamų rezultatų — nevertėtų 
kam nors nei pavydėti, nei pykti.

5) „T. G.“ prenumeratos kainos 
nesumažino, bevelydamas perteklių 
panaudoti .Jabdarybėms“, kuriomis 
„T. G.“ nenorėjo ir nenori girtis, 
bet tai padarė tų pačių „Z.“ verčia- x 
mas ir tarė, kad prenumeratos su
mažinimas būtų savo rūšies „dum- 
pingas“, kuris tikrai galėtų pada
ryti žalos kitiems laikraščiams, esan
tiems, gal būt, blogesnėse leidimo 
sąlygose.

Taigi, atsakinėti i tolimesnius pa
našaus tono „Z.“ užsipuolimus — 
būtų bereikalingas laiko ir laikraš
čio vietos eikvojimas. Geriau tegul 
bus dirbamas konkretus darbas, ne
gu nežinia ko ieškojimas.

„T. a" Redakcija
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Lietuviai skautai 
dalyvavo Anglijos 
skautų sąskrydyje

Iš Greveno. Lubecko. Lehrtės ir 
kitų anglų zonos vietovių daug skau
tiško jaunimo išvyko Anglijon. Vos 
tik nuvykus, gegužės 26 d. teko. mū
sų skautams, susibūrusiems po 39 
„Herkaus Montės“ draugovės vėlia
va, skautininkui R. Spaliui vadovau
jant, dalyvauti didžiuliame Viduri
nės Anglijos skautų apygardos są
skrydy. Jame dalyvavo per 2000 ang
lų skautų, vyriausioji Anglijos Impe
rijos skautų vadovybė, daug aukštų 
svečių ir šiaip žiūrovų. Mūsų skautų 
dalinys buvo vienintelis iš kitatau- 

' čių. Jam teko dalyvauti parade su 
savo vėliava, programoj su vaizdeliu 
„Lietuva“ (laisvoji Lietuva okupaci
jos metu skriaudžiamas lietuvis, 
tremtiniai). Mūsų tautiniai šokiai, 
dainos, o ypač liūdnąsias dienas pri
menąs vaizdelis anglams padarė gi
laus įspūdžio. Po savo kalbos pats 
Vyriausias Anglijos Imperijos Skau
tininkas aplankė lietuvius skautus ir 
kiekvienam paspaudė ranką. • Per 
garsiakalbį vienas lordas, mūsų pro
gramai pasibaigus, pasakė miniai, 
kad pamatę jų skausmą turime jiems 
padėti grįžti į laisvą Lietuvą. Tarp 
daugybės anglų vėliavų mūsoji švel
niai pleveno prie mūsų brolių pala
pinės! . . .

Skausmo ir susikaupimo diena
VISOS LIETUVIU TREMTINIŲ KOLONIJOS GILIAME SUSIKAUPIME MINĖJO TRAGIŠKĄSIAS 

TAUTOS DIENAS
FRANKFURTAS

(LŽ)

Paminėjimas prasidėjo Frauen- 
Friedenskirche pamaldomis ir kun. 
A. Bukausko pamokslu, kuriame 
buvo priminta, kad tremtiniai nie
kuomet negali užmiršti trijų pagrin
dinių dalykų: kas mes esame (lietu
viai), kur mes esame (svetimoj že
mėj) ir kodėl esame (skelbti pasau
liui tiesą — tuos žiaurumus, kuriuos 
okupantas vykdo Tėvynėj).

Akademinė dalis įvyko Frankfurto 
Goethės universiteto rūmuose. Trum
pa susikaupimo valandėle buvo pa
gerbti žuvusieji nuo okupantų. Po to 
Dr. Jasaitis išsamia ir turininga kal
ba nušvietė mūsų tautos istoriją, ne
priklausomybės laikų suklestėjimą, 
okupacijos žiaurumus ir klastą.

Po paskaitos buvo priimtos dvi 
rezoliucijos: buvo nutarta kreiptis į 
viso laisvo pasaulio studentiją, nes 
ji, kaip jautriausioji visuomenės da
lis, gali mūsų tautos tragediją su
prasti pilnumoj; kad ji visiems 
sklebtų mūsų tautai daromas skriau
das ir žiaurumus ir reikalautų pa
daryti galą mūsų tautos naikinimui; 
ir išreikštas protestas dėl mūsų vals
tybės neteisingos okupacijos ir dėl 
tų žiaurumų, kurie 
Lietuvoj.

vyklos kieme suruošė laužą, kurį 
įdegti buvo pakviestas Solovkų kan
kinys kun. Dainys. Jaunieji ir vyres
nieji skautai išpildė turiningą ir 
jautrią programą, kuri priminė tau
tos iškentėtas ir dar kenčiamas neį
sivaizduojamo masto kančias.

Birželio 15 d. stovykla iškėlė pu
siau stiebo tautinę vėliavą.

Įprastu laiku vietos vokiečių parar 
pijos bažnyčioje įvyko pamaldos, ku
rių metu pasakytas pritaikytas pa
mokslas. „Maironio“ vardo choras, 
vedamas kun. Chomskio, pagiedojo 
momentui pritaikytų bažnytinių vei
kalų.

Po pietų stovyklos salėje įvyko iš
kilmingas minėj imas-akademija ku
rią atidarė Moterų Draugijos valdy
bos p-kė Laurinaitienė, pakvie
tusi visus atsistojus ir susikaupus 
pagerbti tautos nelaimingųjų dienų 
aukas. LTB Apygardos ir vietos 
Apyl. Komitetų pirm. A. Balsys 
skaitė paskaitą, bendromis apibrai- 
žomis nušviesdamas Lietuvos istori
jos evoliuciją, atvedusią iki tragiš
kojo jos likimo.

Po paskaitos „Maironio“ choras 
pagiedojo „Maldą už žuvusius“ ir 
„O, Nemune“. Po to vaikų darželis, 
progimnazija ir vietos menininkai 
atliko iškilmėms pritaikintą pro
gramą

zzz Įvairenybes zzzz
KURIO AMŽIAUS ŽMOGUS GREI

ČIAUSIA AUGA
Profesorius Landois sako, kad pir

mas laiko tarpas tuojau po užgimi
mo, kad žmogaus kūnas, vidutiniš
kai imant, yra lygus 2/7 dalim su
augusio kūno, ir yra greičiausio au
gimo tarpas. Pirmais metais žmogus 
užauga apie 20 cm, antrais metais

JOKHJ VEDYBŲ SU VOKIE
TĖMIS

savaitraštis „Kronika“

SCHWEINFURTAS

SCHEINFELDAS

Scheinfeldo gimnazija minėjo 
skaudžią lietuvių tautai birželio 14 d. 
sukaktį. Minėjimą atidarė gimn. dir. 
Jg. Malinauskas. Mokytojas Lūšys 
išsamioje paskaitoje apibrėžė septy
nių metų žūtbūtinės kovos laiko
tarpį, pavaizduodamas sunkius tau
tos nuostolius okupacijų metu ir 
reikšdamas susirūpinimo Lietuvos 
ateitimi.

Mokinys Kudžma paskaitė ištrau
kų iš didingos Lietuvos istorijos am
žių ir jos sunkmečių. Mokinės pa
deklamavo dienos rimčiai pritaikin
tų eilėraščių. Po to gimn. direk
torius kuklų minėjimą užbaigė reikš
damas vilties kad pasaulyje dar yra 
netik blogo, bet ir gero prado, kuris 
pagaliau turėsiąs laimėti. S.' M.S. M.

dabar vyksta
J. V-das

Is Schleswigo padangės

Lenkų
(Frankfurt) cituoja amerikiečių ka
rinių įstaigų potvarkį, iš kurio aiš
kėja, kad sargybų kuopų nariai ne
gaus jokių leidimų tuoktis su vokie
tėmis. Už vedybas be leidimo jite 
būsią tuoj pat atleidžiami iš tarny*- 
bos. Taip pat reikalingi leidimai ir 
vedyboms su kitų 
rimis. Santuokos, 
pradedant tarnybą, 
jastimi būti negali.

tautybių mote- 
sudarytos prieš 
atleidimo prie-

tragiškas Lie-Minėdama trejopai 
tuvos istorijos birželio 14 ir 15 da
tas, Schweinfurto lietuvių tremtinių 
koloniją apsigaubė giliai sukauptu 
liūdesiui Birželio 14 d. vakare vie
tos vokiečių parapijos bažnyčioje 
buvo atlaikytos gedulingos pamal
dos už nukankintus GPU rūmuose, 
žuvusius tremtyje - Sibire ir visas 
raudonojo teroro aukas. Į pamaldas 
skautai atvyko organizuotai. Po pa
maldų vietos skautų-čių tuntas sto-

Baigėm „donoru“ dienas
Allmendfeldo stovyklos lietuviai 

jau ketvirtą kartą susirišo gėrybių 
maišelius ir atidūmė į Babenhau- 
seną, 8 km nuo Dieburo.

Kas yra buvęs Allmendfeldė, ypač 
vasarą, tas niekuomet neužmirš 
ūkininkų mėšlynų kvapo, melodingų 
uodų muzikos ir ■ jų injekcijų. Pa
kilęs iš lovos būsi riebutėlis, rau
donais...taškeliais. išmargintas lyg 
4000 kalorijų gaudamas. Atvykę 
svečiai, dar kavos neužgėrę, skuba 
į stotį. Nesulaikysi, nepriprašysi 
net reinišku vynu, vieną naktelę 
viršaus pasilikti. Sakysim, jeigu šil-

SKELBIMAS
\ Povilo Abelkio Knygų Leidykla 
Freiburge skelbia mūsų gerb. visuo
menės žiniai, kad per spaudos pla
tintojus arba tiesioginiai iš leidyklos 
galima gauti be naujai išleistos H. 
Nagio poezijos knygos „Lapkričio 
Naktys“ —' (112 pusi, kaina RM 7.—) 
— taip pat dar du jos ankstyves
niuosius leidinius:

, 1. P. Tulpė, Kalnų Dvasia, novelių
rinkinys 208 puslp., kaina RM 11.—

2. V. Jonikas, Trys Margi Laiške
liai, poezija, kaina RM 6.—

Spaudos platintojai, kurie užsako 
nemažiau 20 egz„ gauna nuolaidą.

Daug, ypač iš mažesnių stovyklų, 
■' nusiskundžia, negauną spaudos. Pra

šome prisiųsti leidyklai smulkų 
šavo adresą, nurodyti artimiausią 
gelžkelio stotį, kiek norite egz. gauti 
platinimui ir knygos bus Jums tuo- 
jaus išsiųstos.

Laukiame užsakymų.
P. Abelkis

Liet. Knygų Leidykla, Freiburg i. Br., 
Jkgcrhausleueg 5.

tas vakaras ir dar prieš lietų — 
uodai kelia Jonines. Ūžauja, suka 
ratų, pikiruoja: kiauliškai kiša 
nosį, kur tik ras pliką kūno dalį. 
Jokios išimties, cenzuoti uodai net 
per marškinius kerta. Dūmų užtva
romis ar net kokiais smilkalais 
allmendfeldinių uodų nepagąsdinsi. 
Lieka viena išeitis: nusilenkti jų 
užmačiom ir leisti pasiimti reika
laujamą kraujo kiekį. Per. naktį 
vienam DP porcija — 60—50 injek
cijų į įvairias kūno, dalis. Tai išeina 
beveik 30 lašų „A“ arba „B“ grupės 
kraujo.Vadinas.kiekvienas asmuo pri
valo patiekti uodų chirurgijos sky
riui 210 lašų per savaitę. Palyginus 
su tikraisiais donorais, tai nėra daug 
ir mes, 250 lietuvių, per dvi vasaras 
sąžiningai tai vykdėme.

Atsikėlus į Babenhauseną, pasi
rodė, kad mūsų „donorų ‘ dienos 
baigėsi. Stovykla erdvi, turinti daug 
pastatų, kurias atremontavus su
tilptų 3000—4000 Dievo paukštelių. 
Dabartiniu metu gyvena 269 lie
tuvių, 300 latvių ir 60 ’ estų. Sto
vykla kūrimosi stadijoje. Steigia
mas tarptautinis komitetas iš 7 as
menų : 3 lietuviai, 3 latviai ir 1 estas, 
organizuojamos dirbtuvės, kantina, 
kooperatyvas ir 1.1. Lietuviai, ne
turintieji padoraus stogo, galite ku
prinę persinešti į Babenhauseną. 
Atrodo, jog sunkumų nesusidarys.

C.S-kas

— Birželio 9 d. lietuvių grupė iš
vyko miško darbams į Kanadą. Tol- 
ko stovykloje buvo suruoštos nuo
širdžios išleistuvės. Atsisveikinimo 
su išvykstančiais jautrias kalbas pa
sakė stovyklos gyventojų, mokyklos, 
sportininkų, skautų ir vaikų darželio 
vardu. Išvykstančiųjų tarpe yra ir 
buvęs Tolko stovyklos komendantas 
Paškovičius, kuriam įteikta 
gėlių ir kitų Tolko stovyklai 
minti dovanėlių.
' Paškovičius, daugiau kaip 

prabuvęs Tolko stovyklos komendan
tų, sugebėjo stovyklos gyventojų 
tarpe įsigyti simpatijų. Nuoširdžiai 
rūpinosi ne tik ekonominiais, bet ir 
kultūriniais stovyklos reikalais. Bu
vo aktingas sportininkas. Jo pastan
gomis buvo gražiai sutvarkyta Tolko 
stovykla ir šios srities UNRRA va
dovybės tekdavo išgirsti gražių atsi
liepimų, kad Tolko stovykla savo pa
vyzdingu susitvarkymu ir4- švara 
aukštai stovi.

Išvykstančiųjų mašinos ir jie pa
tys buvo papuošti gėlėmis.

— Daugeliui išvykus į Angliją ir 
į Kanadą ir sumažėjus gyventojams. 
Schleswigo aps. panaikintos Bergen- 
huseno irGrumby lietuvių stovyklos. 
Birželio 11 d. šių stovyklų gyven
tojai perkelti J kitas šio ir gretimo 
Eckernfordės apskrities stovyklas.

— Tolko stovykla buvo gerai ap
rūpinama spauda. Įpratę čia turėti 
savosios spaudos, kai kurie išvyks
tantieji į užjūrius rūpinasi ir ten 
gauti Vokietijoje leidžiamų lietuviš
kų laikraščių. Dar liekantiems sto-

daug 
prisi-

metus

TRUMPAI IS VISUR

jiems 
apsi-

Buvę Vilkaviškio Valst. Gimnazi
jos pedagogai-ės ir dalyvavę minė
tos gimnazijos 1938 m. išleidžiamuo
siuose (8 kl.) egzaminuose, maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adresu:

Justinas Stankevičius, Augsburg, 
Bauernfeindstr. 2.

Norintieji įsigyti inž. V. Miniuko 
II laidos vadovėlį „Automobilis“ 
prašomi kreiptis: Miniukas (13b) 
Rosenheim b. Mūnchen, Schillings- 
weg 1.

„Miųmlas . . (Lucky strike)
.Echo der Woche“

vykioje palieka pinigų, kad 
liuntinėtų laikraščių į naująją 
gyvenimo vietą.
Atsiradus galimumui į užsienį siun

tinėti laikraščius, kai kurie tolkie- 
čiai, perskaitę savo lietuviškus laik
raščius, persiunčia juos į Ameriką 
ir Angliją jau nuo seniau ten gyve
nantiems savo giminaičiams bei pa
žįstamiems. —tk—

kai imant, kas metai apie pusšešto 
centimetro. Po 20 m. amžiaus paste
bimas labai mažas augimas. Po 50 
metų amžiaus kūno dydis ima ma
žėti, ir tas sumažėjimas gali siekt! 
iki 6 ar 7 cm. ligi 80 metų am
žiaus . . .

Kūno svoris, toHau aiškina pro
fesorius Landois, apie 1/20 suaugusio 
žmogaus svorio, mažėja pirmomis 
5 ar 7 dienomis po užgimimo. Po 
10 dienos naujagimio kūdikio svo
ris vėl prilygsta tam svoriui, kurs 
buvo gimimo dieną. Pirmais kūdi
kio gyvenimo metais jo svoris tri
gubai padidėja. Vyro svoris yra 
didžiausias 40 metų amžiaus sulau
kus. Sulaukus apie 60 m. amžiaus 
svoris nusistovi. Penkių metų am
žiaus kūdikio svoris yra du kartu 
didesnis už vienerlų metų amžiaus 
kūdikio svorį; dvylikos metų vaiko 
svoris yra du kartu didesnis už pen
kių metų valko svorį.

Prieš keletą metų švedų moks
lininkas Dr. Gustav Nylin paskelbi 
labai įdomius nvo tyrinėjimus. Jis 
įrodė, kad greičiausiai žmogus auga 
pavasarį, bet rudens ir žiemos mė
nesiais gauname daugiau svorio. Kai 
greičiau augame, mažiau tegau
name svorio, kai daugiau gauname 
svorio, augimas mažėja. Dr. Nylinas 
savo bandymus darė su mokyklinio 
amžiaus vaikais. z

Bambergo stovyklose
MUNCHENO UKRAINIEČIU 

TAUTINIS TEATRAS BAMBERGE
Birželio 10 d. Bamberge lankėsi 

Mūncheno ukrainiečių tautinis dra
mos teatras, kuris čia suvaidino 
ukrainiečių dramaturgo Kropiw- 
nickij 5 veiksmų istorinę dramą 
„Belaisvis“. Dramoje labai ryškiai, 
su giliu įsijautimu pavaizduota 
ukrainiečių savosios žemės meilė ir 
pasiaukojimas, ginant gimtojo kraš
to laisvę, parodomos ukrainiečių 
kovos su turkais. Aktoriai savo ro
les atliko, gerai. Vaidinimą stebėjo 
pilnutėlė salė žiūrovų.
SUSIORGANIZAVO STOVYKLOS

MOTERYS

vičienė — sekretorė, Pranckūnaltė 
iždininkė ir Galdikienė — amatų 
organizatorė.

Birželio 12 d., Reklaitienės inicia
tyva, buvo sušauktos šeštosios sto
vyklos lietuvės moterys, kurios įstei
gė Bambergo Lietuvių Moterų Drau
giją ir išsirinko valdybą. Valdybon 
išrinktos: Reklaitienė — pirmininkė, 
Ulpienė — vicepirmininkė, Urbona-

PASIKEITĖ BAMBERGO 
PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAI

Bambergo Dr. Jono Basanavičiaus 
vardo progimnazijos dir. Tamulionis 
iš direktoriaus pareigų pasitraukė, 
likdamas joje ir toliau mokytojauti. 
Nauju direktorium paskirtas žino
mas pedagogas dr. Januškevičius.

Tėvų Komitetas, įvertindamas buy. 
direkt. Tamulionio nuopelnus pro-įį . 
gimnazijoj, birželio 6 d. suruošė iš-j 
kilmingą aktą, kurio metu, dalyvau
jant mokytojams, mokinių tėvams ir 
mokiniams, buvo įteiktas gražus 
adresas ir gausybė gėlių. Ta proga 
pasakyta ir atitinkamų kalbų.

Pranys Alšėnas

Sujungiamos DP stovyklos
Dėtosios pastangos, kad Nūrtin

geno, Oberleningeno, Neufeno lie
tuviai būtų palikti tose pačiose vie
tose, buvo nesėkmingos. Birželio 11d. 
j Schwabisch-Gmund buvo pervežti 
Neufeno lietuviai. Kilo incidentas, 
kai vokiečių policijos būrys ėmė 
tikrinti iškeliamųjų daiktus, ar jie 
nesą vokiečių. UNRRAos direktorius 
paprašė policiją pasitraukti, bet poli
cija jo prašymo nepaklausė. Vokie-

čių policijos sauvalei sūdrausti, 
UNRRA-os direktorius iš Stuttgarto 
Iššaukė MP.

Iš Nūrtingeno lietuviai iškelti bir
želio 14 d., o iš Kirchheimo — 16 d. 
Kas surištas su tarnyba vietoje, ga
lėjo pasilikti ir pereiti į vokiškas 
korteles. Į Schwabisch-Gmūnd lie
tuviai keliami ir iš Bad-Mergent- 
heim.

SPORTO ŽINIOS

— Lozanoje Prancūzijos futbolo 
rinktinė nugalėjo Šveicariją 2-1. 
įvarčiai: Heisserer, Baratte (abu 
Prancūzija), o iš šveicarų 
įvartį įkirto Faton. Tuo būdu, pran
cūzai sėkmingai baigė sezoną, įveikę 
olandus, belgus ir šveicarus. Šveica
rai užtat atsigriebė Marselyje, kur 
jų B rinktinė Prancūzijos B vienuo
likei atskaitė 9-1 (4-1).

— Švedų kombinuota futbolo ko
manda įveikė Švedijoj gastroliuojan
čią anglų Chelsea’ 1-0.

— FIFA paskelbė nutarimą, kad 
per tarpvalstybines futbolo rung
tynes iki 42-tos minutės galima 
keisti du susižeidusius žaidikus.

— Pasaulio bokso meisteriui Joe 
Louis gimė sūnus. Laimingasis tė
vas tikisi, kad ir jo sūnus vieną die
ną taps bokso įžymybe.

— 1946 metais- arklių lenktynes 
JAV žiūrėjo 26 milijonai amerikiečių. 
Lažintasi 1 milijardo 800 milijonų 
dolerių sumai.

— Amerikietis Hali sukonstruktavo 
skraidantį automobilį. Ore jis pa
siekia 180 km ir žemėje 90 km greitį 
į vai.

— Didžioji Britanija numato daly
vauti 1949 m. Rio de Janeiro ruošia
mose pasaulio futbolo pirmenybėse.

— Suomis Heino Helsinkyje 4 my-

pusės

lias prabėgo per 18. 47, 6. (naujas pa
saulio rekordas).

— Šių metų dviračių lenktynėse 
aplink Prancūziją („Tour de France“) 
italas Bartali nedalyvaus, nes nori 
geriau pasiruošti pasaulio pirmeny
bėms.

— Ilgiausios bėgimo rungtynės, iš 
viso 54,5 mylių buvo Pietų Afrikoj, 
ir jas laimėjo 34-metis Ballington, 
nuotolį prabėgęs per 6:41.05.0.

— Austrai į Londono olimpijadą 
ketina nusiųsti 108 sportininkus, be 
to, ; žiemos olimpinius žaidimus 
St. Moritze — 37 slidininkus, čiuoži- 
kus ir ledo ritulio komandą, Reikia
mas lėšas numatoma surinkti iš pri
dedamojo prie sportinių parengimų 
mokesčio ir olimpinių pašto ženklų. 
Iš viso reikės 500.000 šilingų.

— Sportininkų šeimos nėra didelė 
retenybė. Prisiminkim suomių lengva
atlečius Jaervinen. vokiečių slidinin
kus Cranz ir kt. Kita vokiečių šeima, 
von Cramm, gali tuo pasigirti, kad i 
vienas teniso žaidynes jie pasiuntė 
septynius brolius ir dar vieną gimi
naitį. Gottfried von Cramm ir dabar 
yra iškiliausias vokiečių tenisininkas 
ir ŠĮ pavasarį Stockholme treniravo 
švedų žaidikus Wlmbledono žaidy
nėms.

— St. Andrews (SknHia) yra laiko
mas golfininkų rojumi. Neseniai ten

įvykusiose tarpvalstybinėse rungty
nėse JAV nugalėjo Angliją 8-4. Pikti 
liežuviai kalba, kad amerikiečiai da
linai laimėjo dėl savo atsivežtos 
mėsos. Iš tikrųjų, mėsos amerikiečiai 
nestigo — buvo atsivežę kelias dėžes 
ir kas vakarą kiekvienas golfininkas 
sušveisdavo maždaug po svarą ir tris 
ketvirčius, kas žymiai prašoka sa
vaitinę anglų normą. Kumpio ir kitų 
mėsiškų gėrybių kvapas anglų golfi- 
ninkams suvijo vandenį į bumą ir 
jie pralaimėjo. Po rungtynių ameri
kiečiai anglus pavaišino. Pagaliau ir 
anglams nebuvo taip striuka — viš
čiukų ir kt. nenormuotų gėrybių ger
bėjai jiems pakankamai pristatyda
vo. Taigi, pralaimėta nė vien dėl 
maisto!

—Rekordas, žaidžiant nežiūrint i 
lentą, vis dar priklauso Dr. Aliochl- 
nui. Jis kartą yra žaidęs prieš 32 
šachmatininkus!

— Kelios lengvosios atletikos pa
sekmės iš užjūrio: Los Angeles 100 
jardų Patton prabėgo per 9,5 ir 220 j. 
per 20,4. 120 j. kliūtinį Dillard su
korė per 14.0. rutulį Thompson nu
stūmė 16.43, diską Fitch numetė 52.34 
(buvo pasiekęs ir 55.02, bet neužskal- 
tyta), su kartimi Mills 4,42, į aukštį 
Scofield 2,02, Truputis iš Švedijos: 
PPO m.Sten 1.54. 1500 m Strand 3.58,4, 
kūjis Johnsson 56,04.

A. A. DIPL. INŽ. J. SIMOLIŪNAS
Prieš pat išleidžiant laikraščio nr. 

iš Kempteno gavome žinią, kad bir
želio 11 d. 8.30 vai. po ilgos Ir sun
kios ligos ten mirė pik. dipL inž. J. 
Šimollūnas. Apie velioni smulkes
nių žinių duosime sekančiame mūsų 
laikraščio numeryje.

Paieškojimai
J. Raila ir jo žmona Uršulė La- 

buckaitė-Railienė. gyv. USA, Almont 
Mich., Rante 1, Box 101, prašo atsi
liepti šiuos asmenis: Skaudžiai, 
Aleksandro vaikai ir jo giminės; 
Pusliai, vieni ir kiti kilę iš Paberžė* 
kaimo, Daugailių valšč., Utenos 
apskr. arba iš Trinkuškių km., De
gučių valšč., Zarasų apskr., Povilo- 
niai ir Railos, kilę iš Josvainių 
valšč., Kėdainių apskr.

Ieškomas Juozas Dubauskas su 
žmona ir vaikais, gimęs Švenčionyse, 
Lietuvoje, gyv. (iki 1939 m.) Nau
miestyje. Vokietijoje buvęs: DP 
Camp, Hamburg. Pranešti A. Jan
kauskienei (21a) Blomberg (Lippe), 
Heutorstr. 16-5, Britische Zone.

L. R. K. Bambergo Skyrius prašo 
atsiliepti Alfonsą Krampą, jo gimi
nių Amerikoje adresų atsiėmimo 
reikalu. Laišką siųsti šiuo adresu: 
L. R. K. Bambergo Skyriui, (13a) 
Bamberg. Herzog-Max-Str. 31/1.

Anmalis Adolfas, gyv. Via Čirenę 2, 
Bologna, Italy, ieško'Vaserių šeimos, 
kilusių iš Ylakių.

UNRRA-os Paieškojimų Įstaiga, 
Arolsen prie Kasselio ieško šių as
menų: , i

Kiršienė Marijona, 60 metų, gyv. 
Sakiai;

Kirša Antanas. 74 metų, gyv. Sa-

Klipingaitytė Elena, 16 metų, gyv. 
Kaunas;

Klipingaiiienė Dorota, .48 metų, 
iš Koslin/Pommern;

Krapauskas Kostas, 14 metų, gyv.
Kaunas;

Vilpišauskaitė Janina;
Krapauskas Kostas;
Kurliandcik Donl, 17 metų, gyv.

Kaunas;
Kurliandcik David, 46 metų;
Kurliandcik Lea, 40 metų.
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Sožt milijonai anglų kilmės kana
diečių, keturi — prancūzų, du — 
skandinavų, germanų Ir slavų — su
daro etnini žiū dienų Kanados 
vaizdą. Gyventojų skaičius turi ten
denciją kilti, tačiau neatrodo, kad 
visoms tautinėms grupėms propor
cingai. pvz.: prancūziškai kalbanti 
dalis per paskutinius 10 metų padi
dėjo net 18,9%, kai tuo tarpu ang
liškoji — 6,2% ir visos kitos tepadi- 
dėjo 11,9% Nežiūrint to, Kanada 
yra vienas rečiausiai apgyvendintų 
kraštu pasauly ir sudaro nenormalią 
būklę, kad ir šalia JAV, kurių vie
nas tik New Yorkas su priemiesčiais 
turi daugiau gyventoju nei visa Ka
nada

Ruošiamieji emigracijos planai 
siekia ne tik Kanados apgyvendini
mo, bet ir savotiško tautinių grupių 
„išlyginimo1'.

Per pirmuosius šio šimtmečio 3 de
šimtmečius j Kanadą patraukė dau
giau kaip 5 milijonai europiečių, ku
rių 3.5 mil. vėliau persikėlė į JAV. 
Nuo 1930 m. Kanada imigraciją su
varžė, svarbiausiai norėdama kovoti 
prieš tuo metu nors ir menkai pasi
reiškusią ekonominę krizę ir tuo pa
čiu nedarbą. Padėtis užsitęsė iki 
pastarojo karo, kada sienos beveik 
visai buvo uždarytos.

Atrodo, kad šiuo metu Kanada la
biausiai domisi savo laukais ir kai
mais: užtat pirmiausia pageidau
jami žemės ūkio darbininkai, norį 
kurtis dar neapgyvendintuose Ka
nados plotuose. Toliau pageidaujami 
prityrę amatininkai. įvairūs amatų 
specialistai, turį šiokių tokių sutau- 
pų ar kapitalų. Iš visų emigrantų 
reikalaujama stiprios fizinės ir psi
chinės sveikatos. Kas liečia politiką, 
tai tebus priimami tik tokie emi
grantai, kurie niekada nėra buvę su
sirišę nei su fašizmu, nei su komu
nizmu.

Pažvelkime arčiau į šito neaprė
piamo krašto žmones, su kuriais 
naujiesiems emigrantams teks gy
venti, dirbti, politikuoti ir kurti 
ateitį.

Nors, iš toliau žiūrint, Kanada 
atrodo angliškai kalbantis kraštas, 
tačiau reikia prisiminti, kad vien 
tik prancūziškai kalbančios pro
vincijos yra daugiau kaip du 
kartu didesnės nei pati Prancū
zija ir kur prancūzų daugiau kaip 
Belgijoje. Kanados prancūzai yra 
nuostabiai atspari ir sveika tauta, 
be to, ji be galo sparčiai dauginasi: 
čia šeimos turi po 8, 10, 15 vaikų ir 
dar daugiau, ir tik retesniais atsi
tikimais mažiau.

Didesnė dalis kanadiečių prancū
zų verčiasi žemdirbyste, medžio in
dustrija ir žvejyba. Svarbiausia jų 
provincija Quebecas ir Montrealio 
miestas, šiandien turįs 1.200.000 gy
ventojų tr esąs antras savo didumu 
prancūziškas miestas pasaulyje. Pats 
miestas yra išlaikęs „šventojo 
miesto" charakterį, gal būt dėl dau
gybės gražių bažnyčių kuriose vi
sada pilna besimeldžiančių, ir dėl 
didesnės dalies gatvių su šventųjų 
pavadinimais. Ištiesų Bažnyčia Ka-

Spaudos puslapiuose
Pradeda DP registracija į Kanada

,.Lietuvių Žodis“ 24 nr. praneša, 
kad šiomis dienomis, kol kas tik 
Stūttgarto Area ribose, pradėta no
rinčių vykti į Kanadą DP registraci
ja, kuri vėliau būsianti išplėsta ir 
visoje amerikiečių zonoje. Toliau 
laikraštis informuoja: „Užsirašyti 
galės visi asmenys 20—40 m. miškų 
ir laukų darbams. Sąlygos daug ge
resnės kaip vykstančiųjų j Belgiją, 
o gal net ir į Angliją: 10 mėnesių 
reikės sudaryti sutartį, o šiam laikui 
praėjus, asmuo galės pakeisti darbą 
ir jį pasirinkti, kur jis norės. Tarp 
atvykusio ir kanadiečio piliečio ne
bus jokio skirtumo. Jis bus lygiai 
traktuojamas, kaip ir kiti Kanadoje 
dirbantieji darbininkai. Jei toks as
muo užsidirbs tiek pinigų, kad galės 
išlaikyti savo šeimą, ar gaus kito pa-

Kanada europiečių akimis
Kanados ministeris pirmininkas Mackenzie King neseniai pa

skelbė, jog Kanada ruošianti naudą imigracinį planą, savo apim
timi neturimtį pavyzdžio istorijoje. Ta proga pasaulio spauda, 
ypač europėjinė, daug rašo apie daugybės galimumų ir ateities 
šalį, o mūsų tremtinių vadovaujantieji organai Kanadą laike 
labiausiai priimtinu laikinos emigracijos kraštu.

nados prancūzų tarpe turi milžinišką 
įtaką, siekiančią dar pirmuosius emi
grantus prieš daugiau kaip 300 metų, 
kada pirmieji ateiviai 1509 m. savo 
vyskupą Monsinjorą Lavai, tuome
tinį Kanados Katalikų Primą, išrinko 
kartu ir pasaulinės valdžios repre
zentantu. Ir taip iki 18 šimtmečio 
vidurio Kanados vyskupai tęsė šią 
tradiciją. Tada net ir kaimo ar 
miestelio darbininkas, šalia tiesiogi
nių savo pareigų, visada buvo ir va
dovaujančia politine asmenybe. Ang
liškai kalbanti kanadiečių dalis darė 
savo įtakos, kol „besiorganizuojantis 
konfliktas" buvo užbaigtas „Pary
žiaus taika“ ir „Quebeco aktu“, pa
gal kurį Kanados prancūzams buvo 
užtikrinta religijos ir kalbos laisvė, 
be to. teisė kurti savo „civilinę tei
sę“.

Prisimintina, kad po prancūzų re
voliucijos Kanada į Prancūziją ėmė 
žiūrėti „savotiškai“, o tuo pačiu ka
nadiečiai prancūzai nutraukė su bu
vusia tėvyne ankščiau buvusius 
tamprius ryšius. Bažnyčia tada Ka
nados prancūzams paliko vienintelis 
šaltinis, juos jungiąs vienybėn ir 
kovon ilž visišką autonomiją, o taip 
pat padedąs išlaikyti papročius, kal
bą ir šimtaprocentinį tautiškumą. 
Reikia prisiminti, kad keturi mili
jonai Kanados prancūzų sudaro tik 
mažą salelę milžiniškoje 180 mili
jonų* angliškai nusiteikusių gyven
tojų visoje Siaurinėje Amerikoje, o 
tačiau toji salelė ne tik nepranyko,bet, 
laikydamosi papročių, kalbos, vieny
bės, tėvų religijos, dar padidėjo, 
sustiprėjo ekonomiškai ir kultūriš
kai, ir šiandien Kanada yra kraštas, 
kur anglų ir prancūzų kalbos yra 
oficialiai lygios ir pripažintos. Už 
prancūziškumą savo srityse Kanados 
prancūzai kovoja tiesiog „visomis

keturiomis“, nors objektyvus stebė
tojas negali nepastebėti jau vis didė
jančią, nors ir po truputį, anglišką 
įtaką. Si „kova“, vis tik, yra ak
tuali, ir Kanados politikai turi dėl 
jos nemaža bėdos. Ypač stiprioje 
„opozicijoje“ prieš anglus yra eilinis 
kleras, kai tuo tarpu vadovaujantieji 
Bažnyčios ir prancūzų Kanados as
menys yra ne tik tolerantiški, bet 
net ir draugiškai nusiteikę anglų 
atžilgiu. Pvz. didžiausios prancūzų 
provincijos Quebec vadovaujanti po
litinė asmenybė Dr. Duplessis yra 
asmeninis draugas Mr. Drew, kuris 
vadovauja angliškai Kanados pro
vincijai Ontario. Abu vyrai yra ar
timiausi Mackenzie King bendradar
biai ir turi lemiamos reikšmės Ka
nados politiniuose klausimuose, bet 
nežiūrint to, Dr. Duplessis visu ener
gingumu ir išmintingumu kovoja už 
kanadiečių prancūzų jau ir taip plačią 
autonomiją ir savo tautiečių šioje 
srityje yra visiškai vieningai palai
komas.

Bet kanadiečiai šiuos tautinius ir 
religinius skirtumus neišnaudoja po
litinėms aistroms ar alinančioms 
kovoms. Gyvena jie tikrai taikiai 
ir ramiai, o be to, gerai ir linksmai. 
Tas pats Montrealis nėra vien tik 
„šventasis miestas“, jis yra lygiai ir 
„pilietinis“, kuriame rasi daugiau 
linksmumo, lengvumo,' įvairumo ir 
net pikantiškumo, nei kuriame ki
tame viso Amerikos kontinento 
mieste. Dvasinis ir „pilietinis“ gyve
nimas čia darniai santykiauja ir gal 
neatsitiktinai vienas garsiausių res
toranų „Pas alkaną vaiduoklį“ ran
dasi Sv. Jurgio gatvėje . . .

Kanadiečiai iš prigimties ir tradi
cijų konservatyvūs, labai gerbia mo
ralę ir kovoja prieš jos nesilaikan
čiuosius ne tik įstatymais, bet ir as-

Iš Amerikos lietuvių gyvenimo
Turtingas lietuvis — labdarys

„Vienybės“ savaitraštis Nr. 16 rašo 
apie turtingą lietuvį Mitchell Ma- 
člulaitį, kuris priglaudė išmestą iš 
buto karo veteraną ir jo šeimą. 
Apie šį įvykį plačiai rašė visi didieji 
New Yorko dienraščiai. Pravartu ir 
mums jį nors trumpai prisiminti.

Bronxe gyveno karo laivyno vete
ranas Wm. Koerer su žmona Marga
ret ir keturiais vaikais. Balandžio 
mėn. pradžioj, teismo sprendimu, ve
teranas su šeima ir baldais atsidūrė 
gatvėje. Lyja. Vaikai verkia. Kur 
dėtis?

Atsitiktinai apie tai sužinojo D. T. 
Mitchell Mačiulaitis, American Ra- 

siturinčio Kanadoje gyvenančio as
mens garantiją, kad jis apsiima to
kio asmens šeimą išlaikyti, tai jo šei
mai bus duodama pirmenybė į Ka
nadą atvykti. Asmens, turintieji 
affidavitus ir jau įteikę juos kuriam 
iors Amerikos Konsulatui, turi pa
prašyti, kad jie būtų persiųsti į JAV 
konsulatą Montrealyje ir iš ten bus 
daug patogiau ir greičiau galima iš
vykti į JAV (suprantama, po 10 mė
nesių). Bet pabrėžiama, kad atvykę 
asmens ir pabuvę kurį laiką Kana
doje dažnai atsisako vykti į JAV. 
Pirmasis transportas numatomas lie
pos mėnesį.“

SAJLYGOS PRANCŪZIJOJE
Ukrainiečių savaitraštis „Nedilia“ 

75 Nr. praneša, kad Mainzo ukrai
niečių stovykloje lankęsis graikų 
katalikų vyskupas ir ukrainiečių 
organizacijos Prancūzijoje pirminin
kas. Jie pareiškę, kad pabėgėliai 
be reikale bijąsi Prancūzijos. Pri
verstinė repatriacija ten nėra vyk
doma. Prancūzai, santykiuose su už
sieniečiais esą draugiški. Darbininkų 
trūkumas verčia prancūzus darbi
ninkus geriau traktuoti. Darbo sa
vaitė kasyklose yra 40 valandų (5 
dienos), pramonėje — 44 vai., žemės 
ūkyje — šiaip po 9 valandas, 
o derliaus nuėmimo metu — 10 va
landų kasdien. Miniinalims nekvali
fikuoto darbininko atlyginimas yra 
35 fr. už valandą arba 7000 frankų 
už mėnesį; žemės ūkyje — 22 fr. 
už valandą ir maistas. Fabriko dar
bininkas iš savo uždarbio gali iš
laikyti šeimą ir apmokėti 3—4 kam
barių butą. Darbdaviai į atvykstan
čius iš Italijos emigrantus žiūri kaip 
į „komunistuojančius valkatas“, ir 
mielai laukia pabėgėlių iš Vokieti
jos.

dio and Harware Kompanijos pre
zidentas, Mount Vemon, N. Y. Sis 
pramonininkas, kuris yra žinomas di
deliu savo humaniškumu, tuojau 
siunčia savo brolį Juozą į Bronx 
viską ištirti. Radęs nelaimingą šei
mą gatvėje, Mount Vemon pramo
nininko brolis tuojau parūpina sunk
vežimį, sukrauja daiktus, pasiima 
Koehrer šeimą ir laikinai priglau
džia savo namuose, Bronx, N. Y.

Kitą dieną veterano šeimai pra
nešama, kad D. T. Micbell Mačiulai
tis juos pasiima į savo puošniąją 
rezidenciją, esančią Scarsdale, N. Y. 
Mitchell Mačiulaitis veteranui duoda 
savo rezidencijos prižiūrėtojo dar
bą. Mitchell Mačiulaičio rezidencija 
— puikūs rūmai, sodas ir penki 
akrai žemės, kur įtaisyta maudymosi 
tvenkinys, sporto žaidimų aikštė ir 
t. t. Be šio malonaus darbo, vete
ranui ir jo šeimai gyventi, Mitchell 
Mačiulaitis dar duoda penkių kam
barių namelį ...

Mitchell Mačiulaitis, kurio firma. 
American Radio and Harware 
Company, daro per du milijonus do
lerių metinės apyvartos, yra ne tik 
humanistas, bet ir lietuvis patriotas.

D. T. Mitchell Mačiulaitis yra ve
lionio Povilo Glemžos žentas ir jo 
sukurtos įmonės plėtėjas. Šiandien 
jo šešiose dirbtuvėse, kur gaminama 
radijo aparatų dalys, gaudžia dau
gybė mašinų ir knibžda šimtai dar
bininkų.

Douglas T. Mitchell Mačiulaitis, 
palyginti, dar jaunas žmogus, bet 
savo apsukrumu jau yra pralenkęs 
daugelį senų pramonininkų.

Į Ameriką jau atvyko per 
40G lietuvių

Lietuvos Generalinio Konsulato 
JAV pranešimu, nuo karo pabaigos 
iki šiol iš Vokietijos yra atvykęs 
381 lietuvis, kurių tarpe 126 J. V. 
piliečiai. Per tą patį laikotarpį iš 
kitų Europos valstybių atvyko 55 
lietuviai, taip kad iš viso iki šiol 
po karo atvykusių susidaro 436 lie
tuviai. Į tą skaičių neįeina Amerikos 
karių žmonos bei sužadėtinės ir 
taipgi atvykusieji iš Kanados ir 
Pietų Amerikos. Bendrai su imigra
cijos vizomis iš Europos atvykusių 
sesidaro per 300 lietuvių, kurių 202, 
įskaitant ir 29 našlaičius, pasinau
dojo Lietuvos kvota, o likusieji at
vyko kitų šalių kvotos sąskalton, 
kaip tai rusų, lenkų, vokiečių, o 
viena atvyko net Kinijos kvotos 
sąskaiton kaip ten gimusi.

Kadangi kas mėnesį išduodama 
dešimtoji dalis kiekvienos šalies 
imigracijos kvotos vizų, tai su ba
landžio mėnesio pabaiga Lietuvos 

meniniu nusistatymu. Ypač ryškus 
nusistatymas prieš „mėgstančius 
burnelę“. Valstybė alkoholinių gė
rimų pardavinėjimą tik „pakenčia“, 
neleisdama viešai bonkų languose 
Išstatyti. Pirkėjas tik pagal kaini
ninkus išsirenka pageidaujamą gė
rimą ir gauna bonką, jau iš anksto 
rūpestingai įviniotą. Viešame lokale 
bonkos nebandyk parodyti ir, jeigu 
jau tikrai labai nori „išgerti“, tai 
šią procedūrą gali atlikti tik namuo
se, tyliai, ramiai, be triukšmo. Kai 
kuriose srityse veikia pilnas ir griež
tas prohlbicijos įstatymas, pvz. Prin
co Eduardo saloje tik su receptu 
tegausi alkoholio. Bet, kaip sakoma 
— nėra taisyklių be išimčių. Toks 
griežtas nusistatymas prieš alkoholį 
dažniausiai pasireiškia prancūziškose 
srityse, kai tuo tarpu angliškosios 
šiek tiek „prasilenkia“, o tokiame 
Quebece jūs rasite puikesnius už 
Paryžiaus naktinius'lokalus su įvai
riausiais pirmos rūšies gėrimais. 
(Mat Kanadoje kiekviena provincija 
tvarkosi autonomiškai). Bet čia ga
lioja dėsnis: „Gerk, bet nepasigerk“, 
ir vargas tam, kuris to dėsnio bent 
kartą bandė nesilaikyti ... (B. d.)

Z. U.

IS 400.000 DP LIETUVIAMS
TURĖTU TEKTI 30.000

Birželio 11 d. Washingtone buvo 
suruoštas pobūvis senatoriam ir 
kongreso nariam, norint laimėti jų 
palankumą dėl atstovo Strattono 
pasiūlymo įsileisti į JAV 400.000 
tremtinių Pobūvyje dalyvavo visas 
Amerikos Lietuvių Tarybos vykdo
masis komitetas ir VLIKo atstovas 
JAV Dr. Pr. Padalskis.

Manoma, kad įstatymas bus pri
imtas prieš rudenį. Įstatymo pasiū
lymą palaiko visos JAV organizaci
jos ir darbo unijos. Priešinasi karo 
veteranai, išskyrus katalikų karo 
veteranų organizaciją.

Amerikos Lietuvių Tarybos ap
skaičiavimu, lietuviams iš tų 400.000 
įsileižiamųjų DP tektų apie 30.000.

metinė kvota išsemta. Gegužės-bir
želio mėnesiais su imigracijos vi
zomis atvyks tik anksčiau jas ga
vusieji. Gegužės 7 d. „Marine Mar
lin“ laivu atvyko iš Vokietijos de
vyni* lietuviai, kurių keturi Ameri
kos piliečiai, o penki Lietuvos kvo
tos imigrantai.
Plečiama Sv. Kazimiero Akademija

Sv. Kazimiero Akademija yra di
delis lietuvių kultūrinis centras, ku
ris JAV lietuvių religiniam ir tau
tiniam gyvenimui daug duoda. Pati 
akademija, kuri jau prieš trisdešimtį 
metų (1917 m.) išleido pirmą abitu
rientę, davė lietuvių visuomenei 
šaunių mokytojų (jų tarpe šimtai 
Sv. Kazimiero seserų, mokytojau
jančių keletoj dešimtų lietuvių mo
kyklų), kitokias profesijas pasirin
kusių, puikių šeimininkių kultūros 
darbininkių ir visuomenės veikėjų.

Iš to centro plačiai po visą kraštą 
sklinda lietuvių kultūrinio gyveni
mo žinios ir tai nėra be įtakos ir 
apskritai į visą Amerikos gyvenimą.

To centro patalpos pasidarė visai 
perankštos. Todėl neseniai susidarė 
stiprus komitetas, kuris užsimojo 
ateiti į talką Sv. Kazimiero lietu
vaičių seserų kongregacijai padėti 
pastatyti atskirus, erdvius ir moder
niškus akademijai rūmus. Jau pra
dėtas vajus, kurin stoti kviečiamas 
kiekvienas, kuris nori mūsų kultū
rinį gyvenimą praturtinti ir plates
nių mastu vesti mūsų jaunosios kar
tos švietimo ir auklėjimo darbą.

Mylimai motutei mirus,
Dr. J. BURTAVICIENĘ

nuoširdžiai užjaučia
R. Miklaševičlenė, J. Bliūdžiūtė, 
A. Pranckūtė, A. Kavaliaus
kaitė.

Liūdesio valandoje, mirus ma
mytei, kolegai

JURGIUI GURKLEVlClUI
mūsų nuoširdžiausia užuojauta.

Hanau Studentai !

Dr. J. BURTAVICIENEI ir 
Dr. GURKLEVlClUI, 

mirus jų mylima) motinai, 
gilaus liūdėsio valandoje reiš- 
■da nuoširdžią užuojautą

Gali, seser i-samaritiečių II 
laida

10. VL — Mongolų kariniai da
liniai įsiveržė į Kinijos Sinkiango 
provinciją. — Austrijoje prasidėjo 
tariamoji vyriausybės krizė. — 
Jugoslavijoje prasidėjo pasitari
mai tarp Rumunijos ir Jugoslavi
jos generalinių štabų atstovų — 
Kanados vyriausybė nutarė įsi
leisti 5000 išvietintųjų asmenų iš 
Vokietijos ir Austrijos.

H. VL — Prez. Trumanas Ka
nados parlamente pasakė istorinę 
kalbą, paskelbdamas 6 punktų 
programą, remti nukentėjusias ir 
kovojančias už savo laisvę tau
tas. — Kinijos pasiuntinys Mas
kvoje pareiškė protestą Sov. S-gos 
vyriausybei ir Mongolijos pasiun
tiniui prieš mongolų įsiveržimą į 
Sinkiango provinciją. — Sov. S-gos 
atstovas J. Tautose Gromyko pa
tiekė naujus pasiūlymus tarpt, 
atom, energijos kontroliavimui, 
pripažindamas plačias kontrolia
vimo teises. — Pirmasis britų mi- 
nisteris po karo Noel Baker atvy
ko į Belgradą ir buvo priimtas 
marš. Tito.

12. VL — Prancūzijoje baigėsi 
6 dienas užsitęsęs geležinkeliečių 
streikas. — Vienas Vengrijos par
lamento atstovas Suljok parla
mente pasakė aštrią kalbą prieš 
vyriausybę ir prieš naują san
tvarką. — Vengrijos pasiuntinys 
Austrijai iš Vienos pabėgo. — 
Kinijos užs. reik. min. pareiškė, 
kad dėl mongolų įsiveržimo į 
Sinkiangą Kinija kreipsis į J. 
Tautas, jei į jos protesto notas so
vietai ir mongolai atsakys neigia
mai. — Bulgarijos parlamentas 
pašalino iš savo sudėties 23 opo
zicijos atstovus, kurie apkaltinti 
už bendradarbiavimą su smulk. 
ūkininkų partijos gen. sekretoriu
mi Petkovu. — Čekoslovakijoje 
sudaryta komisija iš visų partijų 
atstovų „politinio gyvenimo valy
mui“. — Bulgarijos vyriausybė 
atsakė neigiamai į britų notą dėl 
spaudos laisvės varžymo Bul
garijoje.

IX VL — Nežinomi lėktuvai su 
sovietiniais ženklais puolė Kinijos 
vyriausybės karinius dalinius Sin
kiango provincijoje. — Tassas de- 
mentavo žinias, kad sovietų lėk
tuvai remia mongolų įsiveržimą į 
Sinkiangą. — Gauti pranešimai 
apie prasidėjusį sukilimą Tibete. 
— Prancūzijos parlamentas rati
fikavo Italijos taikos sutartį. — 
Sov. S-ga atsiprašė Švediją, kad 
sovietų sargybinis Vengrijos-Aus- 
trijos pasienyje nušovė švedų pa
galbos organizacijos direktorių — 
JAV užs. reik. min. Marshallis pa
reiškė, kad JAV_ siekia Europą 
sujungti į vieną ūkinį vienetą, į 
kurį įeitų ir D. Britanija ir Sov. 
S-ga.

14. VL — Anglijos užs. reik, 
min. Bevinas pareiškė pasiimąs 
vadovauti Europos valstybių susi
tarimui pagal JAV užs. reik. min. 
Marshallio planą Europai teikti 
paramą. — Atsistatydinęs Vengri
jos min. pirm. Nagy, kuris atvyko 
į New Yorką, pareiškė, esąs pa
siryžęs atskleisti visus Vengrijos 
įvykių užkulisius. — Britai su
sitarė su italais dėl savo karinių 
pajėgų atitraukimo iš Italijos, po 
taikos sutarties ratifikavimo.

15. VL — Sovietų karinių pa
jėgų vadas Vengrijoje gen. Sviri
dovas tretį kartą atmetė ameri
kiečių notą dėl paskut. įvykių 
Vengrijoje. — Vengrijos pasiunti
nys Turkijoje su visu pasiuntiny
bės personalu atsistatydino, pa
reikšdamas, kad dab. Vengrijos 
vyriausybė tautos daugumos ne
atstovauja. — Čilės prezidentas 
savo kalboje per radiją apkaltino 
komunistus už nuolatinę destruk
tyvią veiklą krašte.

16. VI. — J. Tautų komisija 
pradėjo darbą Palestinoje. — 
New Yorke prasidėjo jūrininkų 
ir dokų darbininkų streikas. — 
Londone pasirašyta kultūrinio 
bendradarbiavimo sutartis tarp 
anglų ir čekoslovakų. — Prez. 
Trumanas vetavo mokesčių su
mažinimo įstatymą JAV-bėse. — 
Vengrijos teisingumo ministeris 
pareiškė, kad Vengrijos vyriau
sybė sutinka anglų, amerikiečių 
ir sovietų komisijai patiekti 
paskutiniųjų vidaus įvykių doku
mentus.

Collegai cand. med.
JURGIUI GURKLEVlClUI, 

mirus jo motinai, nuoširdžią 
užuojautą reiškia visų studen
tų vardu

Frankfurto Liet Stud. 
Atstovybė
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