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svarstė DP perkeldinimo Amerikos lietuviams,
Lausanne, VII. (AP) — Paruošia- 

nioji Tarptautinės Pabėgėlių Organi
zacijos Komisija liepos 25 d. baigė 
dešimt dienų užtrukusią posėdžių 
sesiją, kurios metu išdirbti planai 
daugiau kaip 1.000.000 DP ir pabė
gėlių įkurdinimui.
'Komisijai įenka globa ir rūpestis 

repatriuoti ar įkurdinti 850.000 pa
bėgėlių ir DP, esančių Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje. Be to dar 
tenka pasirūpinti 210.000 Austrijoje 
esančių vokiečių repatriavimu ar 
įkurdinimu. Kiekvieną mėnesį repa
triacija- ar įkurdinimas paliečia 
12.000 asmenų

Pagrindiniai kraštai, kurie priima 
įkurdinamuosius, yra D. Britanija 
Belgija, Prancūzija, Olandija, Ka
nada, Brazilija, Venecuela ir Argen
tina. Emigrantų laivai kursuoja tarp 
Bremerhaveno ir Pietų Amerikos 
uostų.

Visos administracinės ir operacinės 
išlaidos, pradedant 1946 m. liepos 1 
d., siekia 122.‘500.00() dol. JAV tenka 
39,89% ir D. Britanijai 11,48% biu
džeto padengimo.

JAV yra padariusios žygių panau
doti dalį Vokietijoj amerikiečių zonoj 
rasto aukso, kurio vertė siekia 700.000 
dol. Paruošiamoji Komisija kreipėsi 
į D. Britaniją ir Prancūziją, kad jos 
atitinkamai pasielgtų ir su jų zonose 
esančiais panašiais aktyvais. Akty
vai, kuriuos be paveldėtojų paliko 
nacių akcijos aukos, mirusios neu
traliose šalyse, pagal Komisijos pla
ną, taip pat būtų panaudoti pabė
gėlių reikalams.

planus
DP problemai išspręsti, rašo „New 

York Times Overseas Weekly“ lie
pos 20 d. numeryje, esą keturi bū
dai: 1) priverstina repatriacija, ku
rios siekia Rusija, bet priešinasi Va
karų demokratijos; 2) uždaryti, sto
vyklas ir pareikalauti DP įsijungti į 
vokiečių ūkį; 3) neaprėžtam laikui 
palikti stovyklas ir jas maitinti Ame
rikos sąskaiton (2/s DP randasi ame
rikiečių zonoj) ir 4) įkurdinti DP 
kraštuose, priimančiuose emigran
tus.

Amerikos politika šiame reikale 
visą laiką rėmėsi naujo įkurdinimo 
viltimi, ir Jungtinėse Tautose padė
jimas pamatų Tarptautinei Pabėgė
lių Organizacijai praėjusį gruodį pa
grindinai išplaukė iš JAV iniciaty
vos. IRO, absorbuodama UNRRA-os 
ir Tarpvyriausybinio Pabėgėlių Ko
miteto funkcijas, gimsta labai lėtai 
ir skausmingai. Nebodama kliūčių, 
IRO žada ieškoti naujų namų pabė
gėliams ir DP. Kaip pareiškiama, da
lis šios programos jau esanti eigoje. 
Belgija, Prancūzija ir Pietų Ameri
kos valstybės jau ieškančios DP tar
pe žmonių darbo jėgos pareikalavi
mui savo kraštuose patenkinti.

Taigi, rolė, kurią šiame klausime 
JAV, kaip didžiausias kovotojas už 
DP, turėtų suvaidinti, yra vadovau
janti. Imigracinės kvotos, nustatytos 
pagal 1920 m. statistinius duomenis, 
jau daugiau kaip 10 metų nebuvo 
pilnai išnaudojamos. Pateikti Kon-

Attlee paneigė pasikeitimus britų 
kabinete

London, VII. 30. (Dena/Reuter) — 
Kaip iš patikimų šaltinių Reuteris 
patiria, Anglijos mlnlsterls pirmi
ninkas Clement Attlee trečiadienį 
įvykusiame nepaprastame darbo par
tijos posėdyje pareiškęs, kad, prie
šingai kitaip skambančiams praneši
mams, jis neketinąs bandyti suda
ryti „krizės koaliciją“ su konserva
toriais; Ministeris pirmininkas užti
krino, kad jis nesieksiąs ir „netie
sioginės koalicijos“ iš visų partijų na
rių „krizės komisijos“ pavidale su
darymo. Toliau C. Attlee pažymėjo, 
kad išlaidų britų karo pajėgų rei
kalams sumažinimas būtų ateityje 

* numatomų ekonominių taupymo 
priemonių dalis.-

Nė vienas iš kalbėtojų nepadaręs 
bet kokių pasiūlymų, kurie liestų 
pakeitimus partijos vadovybėje ar 
ministerių kabinete.

London, VII. 29. (Dena-Reuter) — 
Sovietų vyriausybė priėmė D. Brita
nijos kvietimą dalyvauti užs. reik, 
ministerių pavaduotojų konferenci
joje, kuri turinti įvykti rugsėjo mėn. 
Londone.

gresui pasiūlymai įsileisti DP siekia 
atgaivinti neišnaudotas kvotas (ku
rios, pagal esamus teisės nuostatus, 
nustoja galios kiekvienais metais) ir 
atidaryti duris karo našlaičiams. Iš 
visų tokių pasiūlymų pirmoje eilėje 
stovi Strattono bilius H. R. 2910, sti
priai remiamas valdžios įstaigų ir 
tautinių organizacijų, tarpe jų Ame
rikos Darbo Federacijos, Pramonės 
Organizacijų Kongreso ir religinių 
grupių.

Lygiagrečiai yra įteiktas ir bilius 
S. 1563,. remiamas abiejų partijų. 
Daugiausia jis skiriasi nuo H. R. 
2910 tuo, kad jame nenurodoma jo
kio specifinio skaičiaus, remiantis 
tuo, jog IRO išspręsianti kokia „tei
singa dalis“ pabėgėlių ir OP’" prigu
lėtų įsileisti kiekvienam kraštui. Jo 
autorius yra senatorius Homer Fer
guson iš Mičhigano.

Laikui bėgant išryškėjo sekantieji 
argumentai dėl Strattono giliaus: 
oponentai, tarp jų Amerikos Legio
nas, Karo Veteranai ir Amerikos 
Revoliucijos Dukterys, įrodinėja, kad 
nesą jokio reikalo įsileisti daugiau 
emigrantų; esą, einama prie nedarbo, 
ir DP jį tik padidintų; jie dar la
biau sukomplikuotų butų problemą; 
DP nesiasimiliuotų; Amerika nene
šant! jokios atsakomybės už juos, ir 
jie esą reikalingi Europos atstatymui.

Palaikantieji projektą' sako, jog 
istorija rodanti, kad JAV labiausiai 
sužydėjusios gausiausios imigracijos 
metais, nes tuomet įsilieję naujų 
kvalifikuoto darbo, amatų ir kultū
rinių jėgų; DP apmaldytų darbo jėgų 
trūkumus žemės ūkyje, statyboje, 
tekstilės, odos, vario ir plieno pra
monėje, ir, svarbiausia, darbo orga
nizacija rodo, jog nedarbo baimė 
esanti visai nepamatuota; butų pro
blema egzistuojanti ir be pabėgėlių, 
o 18.000 apmokytų statybos darbi
ninkų iš DP tarpo galėtų tik paleng
vinti ją Išspręsti; jie asimiliuotųsi 
daug greičiau negu ankstyvesnieji 
imigrantai, nes DP yra parodę, jog 
jie brangina savo politinę ir religinę 
laisvę, o taip pat asmens saugumą.

Indonezijos konfliktas Saugumo 
Taryboje

MIRE TRUMANO MOTINA
New York (Dena-Reuter) — Liepos 

26 d. sulaukusi 95 metų amžiaus mirė 
dabartinio JAV prezidento motina 
Martha Ellen Truman.

Bus naujas 
skryningas

Iš EUCOMo yra gautas praneši
mas, kad IRO pradėjus veikti, po 
liepos 21 d. tremtiniai dar kartą bus 
tikrinami jų „bona fide“ nustatyti. Po 
to bus išduoti pasai, ir tik su jais bus 
galima emigruoti pagal IRO schemą. 
Patikrinimo procedūra EUCOMe 
svarstoma.

Jau išskryninguotiesiems IRO 
centre esą daug simpatijų. Galimas 
daiktas, kad naujoji patikrinimo 
komisija jiems individualiai grąžins 
DP statusą ir išduos pasus. (E.)

New York, VII. 30. (Dena-Reuter)
— Trečiadienį Australija pareikalavo 
tuojau pat sušaukti nepaprastą Sau
gumo Tarybos pasėdį, kuriame turė
tų būti apsvarstytas Indonezijos 
klausimas. Australų delegatas pik. 
William Hodgson trečiadienio va
kare įteikė formalų skundą. Trum
pai prieš tai Saugumo Taryboje gau
ta panaši nota iš Indijos.

Pik. Hodgson esamą padėtį api
brėžė kaip reikalingą „labai skubaus 
sprendimo".

New York, VII. 30. (Dena/Reuter)
— Indonezijos reikalas bus svarsto
mas pirmuoju dienotvarkės klausi
mu ketvirtadienį 21 vai. Vidurio 
Europas vasaros laiku' susirenkan- 
čiame Saugumo Tarybos posėdyje.

Washington, VII. 31. (Dena/Reuter)
— Olandijos pasiuntinys van Klef- 
fens trečiadienį Washingtone pareiš
kė, kad tiek Indija, tiek Australija 
savo pasielgimu peržengusios Jung
tinių Tautų teisinės kompentencijos 
ribas. Jis nurodė, kad konfliktas In
donezijoje vykstąs ne tarp dviejų 
suvereninių valstybių, ir todėl Indi
jos ir Australijos skundai esą nepa
matuoti.

Den Haag, VII. 30. (Dena/Reuter) 
— Vienas Olandų Indijos armijos 
kalbėtojas antradienį pareiškė, jog 
pagrindinės olandų kariuomenės ope
racijos Indonezijoje jau esančios 
užbaigtos. Tačiau esą galima, kad 
įvairiose vietovėse būsią dar reika
linga panaudoti ginklo jėgą.

„Azija — azijatams“
New Delhi (Dena/Reuter) — In

dijos pereinamojo laikotarpio vy
riausybės vice-prezidentas Pandit 
Nehru proklamavo aziatišką Monroes 
doktriną, kurioje jis nurodo, kad jo
kia Europos valstybė, nežiūrint kas 
ji bebūtų, neturi teisės savo karo 
pajėgas panaudoti Azijoje. Svetimos 
armijos, kurios atlieka veiksmus 
azijatų žemėse, pažeidžiančios Azijos 
jausmus.

kovojantiems dėl Lietuvos
Kai 1918—19 metais tėvynėje Lie

tuvoje buvo krauju ginamos sienos 
nuo užpuolikų iš, rytų ir vakarų, kai 
viduje reikėjo iš nieko statyti vals
tybės rūmą. — į Amerikos lietuvius 
buvo šauktasi pagalbos.. Ir jie sku
biai atsiliepė dvejopa pagalba.

Dosnia ranka jie pirko Lietuvos 
laisvės paskolos bonus. Organizuo
tai vieningai ir energingai jie sudėjo 
sumas, už kurias iš Amerikos plaukė 
į Lietuvą maistas, apranga, medika
mentai, būtinieji reikmenys jaunai, 
bet narsiai kovojančiai Lietuvai ir 
jos kariuomenei.

Kai svetimosios valstybės delsė ir 
svyravo pripažinti Lietuvos valstybę; 
kai Jungtinės Amerikos Valstybės, 
nusivylusios karo rezultatais, visai 
atitraukė rankas nuo Europos likimo, 
Amerikos lietuviai išplėtojo akciją 
už Lietuvos valstybės pripažinimą. 
Ir žymia dalim jų pastangų vaisius 
— Jungtinės Amerikos Valstybės 
Lietuvą pripažino de jure 1922 m. 
liepos 28 d.

Jau 25 metai nuo tos dienos, bet 
šie laikai dar sunkesni nei tada, — 
nes dabar jau visa Lietuvos žemė 
svetimųjų trypiama ir kolonizuojama, 
o jos vaikai vergijoj Rytuose ar kla
jūno dalią vargsta Vakaruose. Gelbs
tint tautos likučius ir kovojant dėl 
Lietuvos nepriklausomybės, Ameri
kos lietuviams teko dabar dar di
desnė atsakomybė.

Žinome, kad Jūs atsakomybę pri- 
siėmėt, ir matome, kad nuo to laiko 
ištisa Jūsų žmonių eilė, save užmirš
dami, visas savo dienas pavertė at
kaklia kova dėl Lietuvos ar jos 
vaikų.

Jūsų vieuingns balsus ir pastan
gas už Lietuvos laisvę jaučiame ne 
tik kaip naują jūsų tėvynės meilės 
prasiveržimą, bet ir kaip rimtą poli
tinę ar labdarišką pajėgą, kuri ir 
tėra galima laisvoj demokratinėj 
valstybėj, kur piliečių balsas rimtai 
priimamas ir galimai išklausomas.

25 metų sukaktį nuo dienos, kada 
Jungtinės Amerikos Valstybės pripa
žino Lietuvos nepriklausomybę, mi
nėdami, mes reiškiame didelį dėkin
gumą pirmiausia Jūsų organizacijų 
centrams, kurie vieningai vadovavo 
ir tebevadovauja laisvės akcijai ano
je laisvės valstybėje.

Dėkingi tiems, kurie 
ir tebekelia savuosius 
Lietuvos frontą.

Dėkingi tiems, kurie 
tebekovoja plunksna 
teises.

Dėkingi tiems, kurie 
atgniaužė Lietuvos reikalui.

VYR. LIET. IŠLAISVINIMO 
KOMITETO PIRMININKAS

žodžiu kėlė 
tautiečius ir

nenuilstamai
už tautos

dosnią saują

Dėkingi tiems, kurie prisistatė prie 
senatorių, kongresmenų, žurnalistų, 
dvasininkų ir įkalbėjo juos vardan 
teisybės ir Jungtinių Valstybių gar
bės ginti Lietuvos laisvę.

Ta pačia proga mes jaučiame didį 
dėkingumą Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ne tik už Lietuvos pri
pažinimą, bet ir už tai, kad išlaikė 
savo krašte tokią santvarką, kurioj 
mūsų tautiečiai galėjo virsti šauniais 
tų valstybių piliečiais ir sykiu iš
likti garbingais lietuviais.

Ypatingai dėkingi visiems Ameri
kos lietuviams už pastarąją inicia
tyvą suruošti Lietuvos Dieną, 
šiose niūriose aplinkybėse šviesus 25 
metų jubiliejus ir energinga Lietuvos 
Diena įgalina dar labiau stiprinti 
kovą, į kurią įsijungtų ir tas lietu
vis, kuris ligi šiol nuošaliau stovė
jęs ar kuris būtų buvęs suklaidintas 
Lietuvos ir demokratinio pasaulio 
nedraugų.

Mes vaizduojamės, kad su šia 
diena ne tik centrai kels kovos sun
kumus, bet ir kiekvienas Amerikos 
lietuvis bus susiradęs porą amerikie
čių nelietuvių ir juos palenkęs Lie
tuvos reikalui garsinti; kas šimtasis 
lietuvis bus priėjęs prie laikraščio 
bendradarbio ir prikalbinęs jį po 10 

i eilučių apie Lietuvą 
tai didelė priemonė 
kyti.

Buvo sakoma apie 
tybinį lietuvių tautos atgimimą: Lie
tuva aukom ir plunksna iškovota, 
(r šiandien tiesa, kad Lietuvos laisvė 
bus išpirkta krauju ir tiesos žodžiu. 

į Šimtai tūkstančių tėvynėje ir Ry
tuos* aukoja kraują ir gyvybę. Mums 
ir Jums tenka dalia skelbti apie 

, tėvynės likimą ir jų auką tiesos žo- 
' džius, kurie sužadintų, milijonų są- 
‘ žines, darbininkų, valdininkų, tar- 
. nautojų, senatorių, kongresmonų, sa- 
i liūnininkų, sportininkų, dainininkų 

sąžines. Kai visi jie prašneks: gana 
gražių žodžių apie žmogaus 
teisės į laisvę nuo baimės, nuo 
skurdo, nuo prievartos; reikia paga
liau sudrausti galvažudžius, karo di
džiausius nusikaltėlius, baimės sė
jikus, laisvės grobikus, tiesos prie
vartautojus, — tada prasidės nauji 
laikai, kuriuose ir Lietuva kelsis iš 
sunaikinimo.

Taip bus! Tuo tikime, nes tikime 
teisybės laimėjimu; nes regime vis 
augant teisybės kovotojų armiją vi
sose Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse; nes regime augant Jūsų, bro
lių amerikiečių lietuvių nepalau
žiamą energiją kovoje už teisybę 
ir laisvę, taigi ir laisvą Lietuvos 
ateitį.

parašyti. Kokia 
teisybei pasa-

tautinį ir vals-

VYKO. TARYBOS 
PIRMININKAS

Naujas Gromyko veto

Brest (UP) — Liepos 28 d. Brest 
uoste sprogo amonijaus nitratu pa
krautas 3000 to norvegų frachteris 
„Ocean Liberty“. Nuo sprogimo smar
kiai nukentėjo uostas, miestas ir 
gyventojai.

New York, VII. 30. (Dena/Reuter)
— Saugumo Tarybos antradienio po
sėdyje sovietų delegatas A. Gromy
ko vetavo amerikiečių pasiūlymą 
įsteigti nuolatinę komisiją Balkanų 
įvykiams tirti. Pasiūlymo įvadas jau 
buvo priimtas devyniais balsais, 
Lenkijai pasisakius prieš ir Gro
myko susilaikius.

Washington, VII. 30. (Dena-Reuter)
— JAV užs. reik, ministerijos 
betoj as Robert Lovett spaudos

kal- 
kon-

Laukiama permainų JAV diplomatiniame

Šaukiamas trem 
fintų atstovų 
suvažiavimas

Vyriausiam Komitetui nutarus 
Apygardų Pimipinkams pritarus, 
m. rugsėjo mėn. viduryje šaukiamas 
tremtinių atstovų suvažiavimas. 
Diena, vieta ir dienotvarkė bus pas- 
klebta vėliau.

Atstovų rinkimai turi būti pravesti 
LTB statuto numatyta tvarka (§§ 84 
—92) ligi š. m. rugsėjo 1 d. Rinki
muose dalyvauja gyveną ir nesto- 
vyklose. ' '

š.

Washington (UP) — JAV užs. reik, 
ministeris Marshallis, visiškoje tylo
je dirbdamas, stengiasi savo pajėgiau
sius diplomatus įsodinti į „karštąsias", 
vietas t. y. ten, kur betarpiai susi
duria sovietų ir amerikiečių intere
sai. Pagal principinį Marshallio nu
sistatymą diplomatai - profesionalai 
privalo''turėti patyrimą, ir nuo šio 
savo nusistatymo Marshallis tik išim
tinais atvejais nukrypsta. Visą eilę 
neprofesinių diplomatų, kurie savo 
postus buvo gavę dėl politinių prie
žasčių, Marshallis išjungė iš diploma
tinės tarnybos. Iki vasaros pabaigos 
Jungtinės Amerikos Valstybės Bal
kanuose, Vidurio Europoje ir Švedi
joje turės savo gabiausius diploma
tus. Šia prasme tenka laukti pakei
timų ir Viduriniuose Rytuose, Kini
joje, o taip pat Prancūzijoje. Taip

korpuse lais-

pat ir savo diplomatinę atstovybę 
Berlyne Marshallls susitiprins.

New York, VII. 30. (Dena/Ins) — 
Respublikonų partijos atstovas Char
les A. Eaton, Reprezentantų komisi
jos užsienių politikos reikalams pir
mininkas, savo straipsnyje, atspaus
dintame „America Magazine“ rug- 
piūčio mėn. nr., nurodo, jog Jung
tinės Amerikos Valstybės turinčios 
paprašyti Sov. Sąjungą atsisakyti 
nuo savo ekspansinių siekimų, nes, 
priešingu atveju, reiktų laukti dras
tiškų priemonių iš Jungt. Amerikos 
Valstybių arba Jungtinių Tautų pu- 
sės.

Sovietų Sąjungos agresyvūs ir im- 
perialistiški metodai sudarą pavojų

Jungtinių Amerikos Valstybių 
vei ir saugumui“, rašoma straipsnyje 
toliau. Sovietai savo kėslus — pra
džioje Europą ir paskiau visą pasaulį 
užvaldyti —parodę visiškai aiškiai. 
Jei SSSR savo politikos nepakeistų, 
tai ji turėtų būti išskirta iš Jungtinių 
Tautų tarpo.

Washington, VII. 29. (Dena-Reuter) 
— Respublikonas Ch. Eaton, Repre
zentantų Rūmų Komisijos užsienių 
politikos reikalams pirmininkas, pa
reikalavo rugsėjo mėnesį sušaukti 
ypatingą Kongreso sesiją Marshallio 
planui aptarti. Eaton pareiškimu, jei 
prezidentas nesukviestų knogreso ap
tarti ekonominiam Europos gydymui, 
tai padarytų respublikonų lyderiai 
patys.

ferencijoje pareiškė, kad JAV dele
gatas Saugumo Taryboje Herchel 
Johnson pilnutiniai išreiškęs užs. 
reik, ministerijos nuomonę, Saugumo 
Tarybos posėdyje pabrėždamas, jog 
Jungtinės Amerikos Valstybės nepa- 
kęsiančios, kad į antradienio posė
dyje svarstytą Balkanų' komisijos 
klausimą jau būtų žiūrima kaip į 
atliktą dalyką. Į šį reikalą ameri
kiečių vyriausybė kreipianti „nuola
tinį ir rimtą dėmesį“.

Sofia (UP) — Spėjama, kad pasi
tarimuose tarp maršalo Tito ir bul- : 
garų min. pirm. Dimitrovo buvo 
svarstytas „autonominės Makedonijos 
valstybės“ sukūrimo klausimas, kuri 
susidarytų iš graikų, albanų ir jugo
slavų teritorijų. Vykdant šį planą iš 
Graikijos būtų atimti Salonikai. 
Vėliau sudarytąją Makedonijos vals
tybę būtų galima prijungti prie jugo
slavų jungtinių respublikų.

Likviduojama Rumu
nijos opozicija

Bad Nauheim, VII. 30. (Dena) — 
Rumunijos opozicinę tautinę ūkinin
kų partiją, kuriai vadovauja Julio 
Maniu, kaip praneša BBC, antradienį 
vyriausybė paleido.- šiam žygiui gau
tas priturimas visų suderar.č'ų vy
riausybės bloką Rumunijos partijų, 
atstovų. i .
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Politinė apžvalga

Visa praeitoji savaitė praėjo Indo
nezijos įvykių ženkle. Gautieji pra
nešimai rodo, jog ginkluoti susirėmi
mai tarp vietinių ir olandų vyksta 
visoje Javoje.

Anglų spauda nurodo, kad įvykiai 
Tolimuose Rytuose labai aštriai atsi
liepia į Europos kontinentą. Kartu 
tai rodo, kad atbundąs šių tautų na
cionalizmas Jau krypsta į kraštuti
numą, pvz. Burmos įvykiai.

Įvairiai spėliotos Maskvos derybos 
tarp Anglijos ir Sov. S-gos nutrūko, 
ir susitarimo nepasiekta. Anglų dele
gacijai iš Maskvos išvykus, Sov. S- 
gos telegramų agentūra Tass dėl 
derybų nesėkmės apkaltino anglus, 
nurodydama, jog pastarieji nesutikę 
prolonguotl paskolos, suteiktos Sov. 
S-gai 1941 m., ir sumažinti nuošim
čių. Nors oficialiai dar Anglija ne
padarė pranešimo dėl konferencijos 
eigos, bet anglų spauda yra labai 
nusivylusi derybų nepasisekimu. 
Anglų darbo partijos organas „Daily 
Herald“ vis dar nenustoja vilties 
derybas atnaujinti ir privesti prie 
sėkmingos pabaigos. Tuo tarpu „Ti
mes“ nurodo, kad Sov S-ga iš viso 
neturėjusi intereso su Anglija susi
tarti, o konferenciją tik vilkinusi. 
Sis Sov, S-gos nenoras išplaukiąs 
dėl įsipareigojimų savo satelitams. 
Atsisakius pastariesiems dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje, Sov. S-ga 
su šiomis valstybėmis sudarė eilę 
dvišalių ekonominių susitarimų, pa
gal kuriuos sovietai įsipareigoja šias 
šalis pirmon eilėn aprūpinti javais. 
Baigdamas „Times“ nurodo, kad šie 
motyvai ir nulėmė konferencijos ne
sėkmę.

Kaip ten bebūtų, reikia skaitytis 
su faktu, jog Anglijos mėginimas

sueiti į glaudesnį kontaktą su sovie
tais nepavyko. Žinoma, nereikia už
miršti, kad šis mėginimas tiek iš 
vienos, tiek iš antros pusės gali būti 
atnaujintas.

Nežiūrint vykusių derybų Mas
kvoje, Sov. S-gos nukeiptoji propa
ganda prieš anglosaksus nė kiek ne
sumažėjo. Štai neseniai „Pravda“ 
įsidėjo pranešimą, pagal kurį nuro
do, kad JAV įteikusios ultimatyvinio 
pobūdžio notą Anglijai ir Prancūzi
jai dėl Marshallio plano. Esą, jeigu 
šis planas nebūsiąs priimtas, tat 
JAV iš viso atsisakysiančios remti 
Europą. Kas būtų patenkintas 
šitokia įvykių eiga, nereikia visiškai 
ir aiškinti. Tačiau, ar taip iš tikrųjų 
buvo, ar ne - sunku spėlioti. Bet 
iš kitos pusės anglų darbo parijos 
parlamentarų tarpe yra nuomonių, 
kaip praneša Londono radijo ko
mentatoriai, kurios rodo, kad JAV 
kongresas vargu ar imsis skubių žy-Į 
gių ekonominiam Europos atstaty-|

Vienoje dingimai 
nesiliauja

Wien (Dena-Reuter) — Praeitą sa
vaitę Vienos miesto centre pagrob
tas rumunų žurnalistas Georg Nen- 
sor, buvusio Rumunijos užs. reik, 
min. N. Titulescu giminaitis.

Gauti pranešimai sako, jog du, 
automobUu privažiavę, vyrai metęsi 
ant vieno besikalbančių asmenų ir 
pradėję jį traukti į automobilį. Kai 
užpultasis gynęsis ir bandęs pabėgti, 
abu tariamieji detektyvai kreipęsi į 
vieną uniformuotą užsienietį karo 
policistą, ir užpultasis buvęs įtrauk
tas į automobilį, kuris tuojau nuva
žiavęs.

Vienintelis kelias išvengti karo
„Continental Daily Mail“ neseniai 

pastebėjo, kad daugiausia, kas šian
dien reikalinga užsienio reikaluose, 
yra drąsa. Aš norėčiau pridėti, jog 
drąsa visuomet yra buvusi būtina, 
nors dažnai ir nepripažinta, sėkmin
gos politikos sąlyga.

Mes susilaukėme Antrojo Pasau- 
linio karo dalinai todėl, jog trūko 
tos drąsos. Mums nereikia ilgiau sus
toti kalbant apie praleistas progas 
savo laiku sustabdyti tuščią Vokieti
jos blefą. Aiškiausias pavyzdys bu
vo, kada Hitleriui 1936 metais buvo 
leista užimti demilitarizuotą Heino 
sritį.

Šiandien mano tikslas yra paro
dyti paralelę tarp buvusios Tautų 
Sąjungos ir Jungtinių Tautų veiks
mų. Pirmoji buvo galutinai sugriau
ta dviejų diktatorių ekspansijos ma
nija, paskutinioji gi griaunama pa
našia vieno diktatoriaus manija. 
Visi diktatoriai pagrinde yra vienodi. 
Bet Taut Sąjunga buvo sugriauta 
dėl kitų priežasčių: atitinkamo meto 
kritikos ir moralinės drąsos trūku
mo. Si karti tiesa retai buvo minima.

Pagyrų tarnyba buvo taip įparei
gota Tautų Sąjungai, jog abejonė ir 
kritika tapo šventovės niekinimu. 
Niekas balsiai nesušuko ir nepasakė: 
„Sis pastatas yra apgaulė.“ Taip 
atėjo nelaimė.

Yra ir kitas, keliąs nerimą .pana
šumas su praeitimi. Vokiečiams se
kėsi, nes jų veiksmai nebuvo kri
tikuojami. Buvo nepaprastai nepo
puliaru pasakyti apie juos teisybę.

„Karalius yra nuogas“
Panašiai rusams pasisekė įbauginti 

visus, išskyrus keletą iš mūsų, kurie 
pražvelgė per nelaimingą kairiosios 
diktatūros apgaulę, besimaskuojan- 
čią darbininkų rojumi.

Žinomoj pasakoj visi dvariškiai 
įsikalbinėjo, jog karaliaus marškiniai 
buvo taip tobulai išausti, kad jų 
nesimatė. Tik vienas vaikas turėjo 
atvirumo sušukti: „Karalius yra 

( nuogas.“
Lygiai taip pat yra ir su naujaja 

Sąjunga. Ar istorija bando karttis 
— dalykas ginčytinas. Leisti pa.'*- 
kartotl 20 šimtmečiui yra aiški sc
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vižudybė. Todėl Jungtinių Tautų 
nuogybė privalo būti parodyta, kad 
ją neištiktų senosios Sąjungos liki
mas. Kai kurie iš mūsų pačioj pra
džioj sakė būsiant farsu, jei bus pri
leistas vetavimas. Kadangi Rusija 
nebūtų be to įstojusi, mes jautėme 
pareigą duoti Tarybai vyksmą. Ji tą 
savo vyksmą turėjo ir žlugo.

Kremlius niekad jai sėkmės ir ne
linkėjo, net ir tuomet, kai Stalinas 
ketindavo Europoje pasiekti kokį 
nors susitarimą. Diktatoriai myli 
chaosą; jis duoda jiems geresnį pre
tekstą tiek savąsias doktrinas iš
plėsti, tiek kištis į kitų kraštų rei
kalus.

Pertoli nueita
Viso to akivaizdoje Kremliaus ti

ronai taip sužaidė savo rankomis, 
ketindami sugriauti Marshall'io pla
ną, jog galų gale Vakarų demokratai 
turėjo jiems pasipriešinti.

Lygiai taip pat dabar turime pasi
priešinti rusų ketinimams sunaikinti 
Jungtines Tautas, nes, tariamai lei
džiant joms egzistuoti, sudaroma 
platforma Sovietų politikai ir pro
pagandai.

Kremlius jau taip akiplėšiškai pa
naudojo veto, jog Saugumo Taryba 
jau seniai nusmukdyta iki nepajė
gumo. Vėl gi, mums nereikia išskai
čiuoti visas niūrias sabotažo dalis; 
užtenka prisiminti Corfu kanalo įvy
kį, kada Albanai nužudė 44 mūsų 
jūrininkus.

Kiekvienas Tarybos narys pripa
žino tą faktą, išskyrus Rusiją ir jos 
nuodėmių ožį - Lenkijos atstovą, Ru
sai sakė paprastai: Albanija yra ko
munistinė ir negali daryti nieko 
klaidingo, todėl mes vetuojame 
sprendimą. Kitais žodžiais tariant, 
jie ideologiją fanatiškai stato aukš
čiau už teisingumą.

Pažymėtina, kad tai yra lygiai ta 
pati vidinė jėga, kaip ir nacių, kada 
jie tvirtino: „Teisė yra tai, kas tinka 
vokiečių tautai.“

Dabar gi mes turime paskutinį 
bandymą su Graikijos Pašiėnio Ko-
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mui. Dėl visų neaiškumų ir nuo
monių skirtumų šaukiamas slaptas 
anglų darbo partijos frakcijos par
lamentarų posėdis, kuriame prane
šimus padarys min. pirm. Attlee, Be- 
vinas ir kiti anglų ministerių kabi
neto nariai.

Mes girdėjome apie slaptus posė
džius ir Jungtinėse Valstybėse, ku
riuose pranešimus darė Marshallis. 
Po šių posėdžių paaiškėjo, jog pa
dėtis esanti rimta. Tik galutinai ne
paaiškėja, ar toji padėtis politine, ar 
ekonomine prasme yra rimta. Atro
dytų, kad daugiau ekonomine kryp
timi klostosi nepalankūs reikalai, 
kas žinoma, gali iššaukti ir politinių 
pasekmių kai kuriose Europos val
stybėse.
Prancūzijos atsakomingų asmenų 
visą laiką kartojimas, jog Prancūzija 
nesutiks su Vokietijos pramonės 
kūrimu, meta kai kurių šešėlių 
Marshallio plano įgyvendinimo.

at- 
dėl 

Iš

misijos tyrinėjimais; tegu jis būna ir 
tikrai paskutinis.

Dar kartą; faktai yra aiškūs ir ži
nomi. Kremlius per savo kitus nuo
dėmių ožius — Jugoslaviją, Bulgari
ją ir vėl — Albaniją bando Graikiją 
sudraskyti ir suskaldęs jėga įtraukti 
į rytų bloką.

Kaip Mr. Bevin išreiškė, kiek
vienas žino, jog Stalinas galėtų sus
tabdyti šį procesą vieninteliu žodžiu.

Tačiau jis to ne tik nedarys, bet 
savo sėbrams įsakė atmesti tam ti
krus palengvinimus Tyrinėjimo Ko
misijai. Jei šis negarbingas kliudy
mas sieks iki vetavimo tiek kito 
sprendimo, tiek numatytų reikalingų 
atsargumo priemonių, tada Saugumo 
Taryba praras paskutinį savo šansą 
ir privalės baigti savo egzistavimą.

Sir Alexander Cadogan’as pasakė: 
„Jei Taryba negali priimti Tyrinėji
mų Komisijos patiektų pasiūlymų, 
tai mums belieka sudraskyti tą Char- 
tą ir susipakuoti lagaminus."

Tada — viskam Amen.
Leiskite dabar mums pareikšti, jog 

šiuo atveju mes nebebūsime kokio 
nors tolimesnio apgaudinėjimo part
neriai. Dvejus metus mes buvome 
kantrūs žaidikui, kuris galvoja galįs 
naudotis penkiais tūzais.

Jokių apgaudinėjimų daugiau
Mes turėtume rimtai pareikšti, kad 

toliau nieko bendro neturėsime su 
bet kokia Taryba, kurią komunistinė 
apgaulė saugo nuo pasiūlymų liečian
čių saugumą. Šioje įstaigoje Charta 
turi būti perredaguota iš naujo, nes 
Stalinas ją suplėšys.

Anuo metu buvo gudrių vokiečių, 
kurie šaukė: „Los von Berlin“, ma
nydami, jog jiems jau užteko būti 
Prūsijos diktuojamiems. Mes gi da
bar turime įsidėmėti, kad nenorime 
ilgiau leisti Maskvai lemti mūsų li
kimą. Mes ne tam kovojome Antra
jame kare, kad padarytumėme pa
saulį parengtą komunizmui.

Tikėkit man, nebūtų buvę antrojo 
pasaulinio karo, jei tiek daug būtu
mėme pasakę naciams prieš 1936 
metus.

.C. Daily Mail“

Prancūzijos baiminimasis dėl Vo
kietijos ekonominio atstatymo turi 
gilesnes šaknis. Šioji baimė yra vi
siškai suprantama. Vokietijos pra
monės atstatymas ir jos ant kojų 
pastatymas ateityje vėl galėtų grėsti 
Prancūzijos suverenitetui. Kartu 
Prancūzijos baiminimasis, kad Vo
kietija po eilės metų įsijungusi į 
Europos atstatymo rėmus, gali išeiti 
į pirmaujančias valstybes, nėra taip 
pat nepamatuotas.

Bet iš kitos pusės dabartinė susi
dariusi padėtis verčia daryti skubų 
pasirinkimą, nes laukti nebegalima. 
Europa yra skurde ir ekonominiame 
nedatekliuje. Jos atstatymas yra 
kartu ir Prancūzijos gyvybinis rei
kalas. Pasirinkimo galimybių pasiliko 
labai nedaug. Vienintelė viltis Mar- 
shallio planas ir JAV ekonominiai 
resursai, beliko vieninteliai šaltiniai, 
kurie gali atgaivinti ne tik Prancū
ziją, bet ir likusią Europą. Bet kartu, 
visiškai suprantamas dalykas, kas 
duoda, tas stato ir tam tikras sąlygas, 
kurios laisvu apsisprendimu gali būti 
priliptos, arba atmestos, kaip atrodo, 
Prancūzija ir stovi šio galutinio ap
sisprendimo išvakarėse.

Turint galvoje paskutiniąją gen. 
de Gaulle kalbą, atrodo, kad Pran
cūzijoje vidaus padėtis yra nerami. 
Jo atviras kvietimas kovai prieš ko
munistus iššaukė didelę reakciją 
Prancūzijos komunistų tarpe. Ko
munistų gen. sekr. Duclos po de 
Gaulle kalbos pabrėžė, kad, reikalui 
esant, jis pašauksiąs visus darbinin
kus ginti -Prancūzijos respublikos.

Kaip matome, šitokioje painioje 
situacijoje Prančūzija stengiasi iš
bristi ne tik iš savo vidaus sunku
mų, kartū mėgina imtis ir tam tikro 
vadovavimo Europai. O be Anglijos 
ir JAV paramos ir glaudaus bendra
darbiavimo tarp trijų Vakarų vals
tybių bet koks Europos atstatymas 
yra neįmanomas. Kaip vienas Lon
dono komentatorių nurodo, jog 
Prancūzija pasirinks tą kelią, kuris 
veda į susipratimą ir Europos at
kūrimą kaipo visumos. Mi.

„Si vis pacem
Berlin. (NZ) — Jau ištisus mėne

sius, vadovaujant rusų kalnų inži
nieriam. vyksta uranijaus išteklių 
grobimas iš Erzbergo kasyklų prie 
Schwarzenbergo ir Annabergo (Vo
kietijoje). Šią sritį, apimančią ca. 
20 km, su Oberschlemma, Aue, 
Schneeberg ir Annaberg vietovėmis, 
rusų okupaciniai organai visiškai 
atskyrė nuo pasaulio Po 1946 m. 
lapkričio 15 d. Iš čia buvo iškeldinti 
visi nenuolatiniai gyventojai. Keliai 
į šią zoną atitverti barjerais ir rusų 
sargybinių kontroliuojami. Įvažiuoti 
galima tik su specialiu Berlyno ir 
Dresdeno karinės administracijos 
bei Chemnitzo komendanto leidimu.

Kasykloms vadovauja rusų geolo
gai, inžinieriai ir kiti specialistai, 
kurių dalis čia gyvena su šeimomis. 
Darbams naudojami vokiečiai, daž
nai net kitų specialybių, kuriuos į 
čia paskiria Saksonijos arbeitsamtai. 
Esant darbo jėgos trūkumui, paima
mi dirbantieji iš fabrikų. Dirbama 
trimis pamainomis po 8 valandas. 
Darbas atliekamas primityviškiau- 
siais metodais, net rankomis. Ka
dangi įvyksta daug nelaimių, tai 
darbo jėgos rezervai turi būti nuo
lat papildomi. Neatvykusius dirbti 
baudžia maisto atėmimu. Už pasi- 

. šei-
mo-

ato-

audžia maisto atėmimu, 
■aukimą iš darbo baudžiamos 
tos. Darbams naudojamos net 
:rys iki 40 m. amžiaus.
Herrsching. (UP) — Vokiečių 
o-fizikas Dr Hans Bombe, Nobe
lio laureato Otto Hahn bendradar- 
s, netrukus išvyks į JAV, kur dirbs 
rmijos žinioje. Jis pareiškė, kad 
indai apie didelius uranijaus rūdos 
teklius Erzberge esą smarkiai per
šti. Vokiečiai jau 1940—45 m. ten 
arę tyrinėjimus, bet praktiškai

5000 km pėsčiomis
Reuterio korespondentas iš Šan- 

hajaus praneša: Attikusios beveik 
>000 km kelionę pėsčiomis, iš šiau- 
inėš Sinkiango provincijos dalies 
lanchajun atvyko pirmosios pabė- 
;ėlių gudų, besitraukiančių nuo 
Jose srityse prasidėjusių karo veiks
nų, grupės.

Daugumas šių pabėgėlių yra jau 
i mėnesius išbuvę kelionėje ir čion 

išbadėję, 
išskyrus 
visi yra 
politika, 

atvyko visiškai išvargę, 
beturėdami jokio turto, 
drabužius ant kūno. Jie 
ikininkai, nesidomį jokia 
;ik trokštą asmens laisvės.

Ten veikiantys sovietų 
curie, pasižiūrėjus, atrodo

agentai, 
. . paprasti 

igolai arba kirgizai, o iš tikrųjų 
:ymus gauna iš Maskvos, kaip 
ėgėliai pasakoja, veržiasi vis gi- 
ir gilyn į šią provinciją. 1942 m.

1947. Vn. 31

Įvertinkim JAV' 
lietuvių pastangas
Lietuva jau buvo ’apgynusi savo 

sienas, suorganizavusi valstybės apa
ratą, sušaukusi Steigiamąjį Seimą, 
priėmusi įstatymus svarbiosioms so
cialinėms reformoms, vis dar nebuvo 
pripažinta daugelio didžiųjų valsty
bių. Tik Vokietija ir Rusija ją te
buvo pripažinusios. 1921 m. pradžioje 
vad. aukščiausioji taryba (Anglijos, , 
Prancūzijos, Italijos ir Japonijos at
stovai) Paryžiuje nutarė pripažinti 
Latviją, ir Estiją, o Lietuvos nepri
pažino, nes Prancūzijps atstovo tei
gimu, Lietuva dar neturinti nusta
tytų sienų. 1921 m. rugsėjo 22 d. Lie
tuva buvo priimta į Tautų Sąjungą. 
Tuoj ją pripažino mažosios valsty
bės (Skandinavijos valstybės, Olan
dija, Čekoslovakija, Šveicarija). Di- 
žiosios ją pripažino tik 1922 m. lie
pos 13 d., bet dar su sąlyga, jei Lie
tuva sutinka priimti Nemuno inter- 
nacionalizavimą.

JAV buvo pasitraukusios nuo 
Europos reikalų. Joms atrodė, kad 
Europos valstybės pokarinį gyveni
mą tvarko ne pagal tuos principus, 
kuriuos buvo paskelbęs prezidentas 
Vllsonas. Nesikišdamos daugiau į 
Europos gyvenimą, Jungtinės Ame
rikos Valstybės nesiskubino su de 
jure pripažinimu Lietuvai. Tik Ame
rikos Lietuviams- keliant balsą, JV 
pripažinimo aktą pasirašė 1922 m. 
liepos 28 d.

Pasirašė vėlai, tačiau du dalykai 
skatina mus labai branginti JV pri
pažinimą. Viena, prezidento Vilsono 
14 punktų sukūrė palankią tarptau
tinę atmosferą atsikurti nedidelėms 
valstybėms,Maigi ir Lietuvai. Antra, 
sykį pripažinusios Lietuvos nepri
klausomybę, JV savo žodžio laikėsi 
ir laikosi ir tai viešai manifestuoja. 
Turim tvirčiausios vilties, kad gar
bingai jį tesės.

Mūsų atitinkamos įstaigos pasiuntė 
25 metų sukakties proga JV vyriau
sybei padėkas, padėką pasiuntė taip 
pat ir Amerikos lietuvių visuomenei.

Iš savo pusės tremtinių kolekty
vus ar individualūs padėkos laiškai 
Amerikos lietuviams — organizaci
joms, kurie varo intensyvią akciją 
už Lietuvos laisvę, galėtų pamani- 
festuoti musų pritarimą jų pastan
goms ir tų pastangų įvertinimą.
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jiems nepasisekę, Dr. Bomke pa
reiškia, kad rusai žiną, kaip atominę 
bombą pasigaminti, tačiau praeisią 
keletas metų, iki jie reikšmingesnį 
šių bombų kiekį galės pasigaminti. 
Jiems trūksta dar daug specialistų, 
technikų ir laborantų.

Washington, (UP) — Amerikiečių 
atominės energijos komisija kon
gresui pranešė, kad JAV ir toliau 
gamina atomines bombas bei ieško 
būdų geresnėms pagaminti. Komisi
ja Ramiojo vandenyno pakrantėje 
įsirengė poligoną nuolatiniams ato
minių ginklų bandymams.

AP žiniomis, Australijoje įrengtas 
milžiniškas poligonas raketiniams 
ginklams išbandyti. Apskaičiuojama, 
kad šio ginklo ugnis gali siekti 
5000 km. 3000 km bandymo ruože 
kas 150 km įrengti orinės apsaugos 
punktai.

Roma, (UP) — Italijos sostinės 
laikraščiai praneša, kad Italijos-Ju- 
goslavijos pasienyje iš Jugoslavijos 
pusės ir Adrijos pajūry įrengti V- 
ginklų iššovimo punktai.

Sovietai nesutinka
London, VII. 30. (Dena/Reuter) — 

D. Britanijai įteiktoje notoje Sov. 
Sąjungos vyriausybė pareiškė pagei
davimą atidėli taikos sutarčių su 
buvusiais priešo kraštais — Italija, 
Rumunija, Vemgrlja ir Bulgarija — 
ratifikavimą iki sutartys bus ratifi
kuotos minimų valstybių. Notoje 
aiškėja, kaip pareiškia toliau užs. 
reik, ministerijos kalbėtojas, jog So
vietų Sąjunga principiniai nieko 
neturinti prieš ratifikavimą.

Šis Sov. S-gos pareiškimas, kaip 
atrodo, anglų vyriausybės nebus ak
ceptuotas.

šią provinciją buvo užplūdę sovietų 
inžinieriai, technikai ir matininkai. 
Taip vadinamoji nepriklausomoji 
gen. Šen-Ši-Tsai vyriausybė esanti 
pakeista sovietų agentais.

Gudai pradėję bėgti praeitų metų 
rugsėjo mėn., kai sovietai perėmė 
provincijos kontrolę ir visus rusus 
pareikalavo pasirūpinti sovietinius 
dokumentus. 1947 m. sausio mėn. 
iš šių sričių išvykti buvo uždrausta. 
Vienas pabėgėlis pasakojo, kad gin
čijamosios provincijos sienos ap
saugą perėmę kariniai patruliai.

Pabėgėliai galėję keliauti labai lė
tai, nes neturėję jokių priemonių. 
Dar apie 300 pabėgėlių šeimų liku
sios Kulja srityje, kur jos buvo pri
verstos pasilikti. Savu metu Kulja 
apylinkėse f gyvenę apie 20.000 rusų.
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VLIKas padėkojo 
prof. Savory

Britų parlamento nariui prot Sa
vory, gražiai gynusiam Pabaltijo 
bylą 1947. 5. 23 Zem. Rūmų posėdyje, 
VLIKo pirmininkas ir Vykd. Taryba 
pasiuntė padėkos raštą, kuriame sa
koma:

„Mus giliai sujaudino Jūsų kal
ba, kurią Jūs pasakėt Žemuosiuose 
Rūmuose š. m. gegužės 23 d., gin
damas Lietuvą ir kitas dvi Pabalti
jo valstybes. Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto ir Vykdomo
sios Tarybos vardų prašome priimti 
mūsų nuoširdžiausio dėkingumo ir 
Įvertinimo pareiškimą. Ta proga mes 
Jums taip pat karštai dėkojam už 
visus Jūsų ankstybesniuosius pa
reiškimus, kuriuose Jūs reikalavot 
teisingumo mažosioms tautoms ir 
pasmerkėt prieš Pabaltijo valstybes 
panaudotą smurtą. Mes didžiuoja
mės turėdami tokį žymų protektorių 
ir tikrą bičiulį, kurio taurus laiky
masis visada kėlė mūsų pasigėrėjimą 
ir drąsino mus ištverti pastangose 
atgauti mūsų tėvynei nepriklauso- 
mybę. įr laisvę. Jūsų laikymąsi mes 
priimam kaip užtikrinimą, kad tiks
las, į kurį nukreiptos visos mūsų 
pastangos, yra viena iš pagrindinių 
teisingos ir pastovios pasaulio tvar
kos kolonų.“

Trumpai išdėsčius nelaimingosios 
ietuvių tautos nuostolius abiejų 
okupacijų metu ir nušvietus dabar
tinės jos kančias, rašoma:

„Kuriasi rusiška Lietuva, ir jeigu 
šis procesas netrunkant nebus su
stabdytas, „Lietuvos“ .žodžiu tebus 
pažymima geografinė erdvė, kurioje 
kadaise gyveno lietuvių tauta.

Šitokiame fone apokaliptinės dra
mos, nūn vykstančios mūsų tėvynėj, 
kur pasiliko tiek mūsų brangiausių 
— ir geriausių — žmonių, mūsų pa
čių asmeninė gerovė ir net gyvybė 
mums atrodo labai nedidelės reikš
mės. Jinai, mūsų akimis, teturi tiek 
vertės, klek mes, lietuviai tremtiniai, 
galim prisidėti/ prie skleidimo tų 
principų, nuo kurių priklauso žmo
nijos ir tuo patim mūsų tautos atei
tis. Lietuviai tremtiniai tat gerai su
vokia. Nepaisydami sunkių ir demo
ralizuojančių buities sąlygų jie ne
pakriko, bet Vakarų Vokietijoje su
būrė gerai organizuotą ir draus
mingą bendruomenę ir pasiekė žymių 
laimėjimų švietimo, auklėjimo, kul
tūros ir kt. srityse.

Tremtiniams / pabaltiečiams Jūs 
radot gilios simpatijos žodžių, ku
riuos mes priimam kaip mūsų nuo
latinių pastangų pripažinimą. Už tai 
ir už Jūsų itin jaudinantį kreipimąsį 
į Jo Didybės vyriausybę mūsų labui 
mes prašom Jus priimti mūsų giliau
sią padėką.“

LTB VYR. KOMITETO RAŠTAS 
GEN. CLAY

Ryium su 25 metais nuo JAV pri
pažinimo Lietuvos de jure, Vyr. Ko
mitetas įteikė gen. Clay specialų 
raštą, kuriame Bendruomenės vardu 
reiškiama padėka JAV Vyriausybei 
už jos laikymąsi teisės ir teisingumo 
prinzipų, ligi šiol tebelaikant Lie
tuvą nepriklausoma vasltybe. (LTB)

Dokumentai kaltinai

Nacių kolonizacijos kėslai Rytuose
Nacinės Vokietijos kolonizacinius 

tikslus ir metodus teko mums pa
tiems savo kailiu patirti. Tačiau 
dabar Iškylantieji dokumentai iš 
slaptųjų Reicho archyvų leidžia 
mums tiksliau įžvelgti, su kokiu 
cinizmu tuometiniai okupanti ruošėsi 
Pabaltijo ir kitų Rytų Europos tautų 
pavergimui ir išnaikinimui.

Dokumentai kaltina! Tik dabar, 
aiškėjant daugeliui paslapčių galuti
nai išryškėja tragiškosios mūsų rezis
tencinės kovos didvyriškumas ir di
dingumas.

Nesileisdami į didesnius komenta
rus, mes patiekiame vieną fragmentą 
iš Bormanno tarnybinių užrašų ,.Ge- 
heime Reichssache“, datuotų 1941 m. 
balandžio 16 d. žeklu „Bo/Fu“.

Bormannas savo slaptuose tarny
biniuose užrašuose rašo, kad 1941 m. 
balandžio 16 d. Hitlerio įsakymu 
buvo sušauktas pasitarimas, ku
riame dalyvavo reichslęiteriai Ro- 
senbergas ir Lammersas, feldmarša
las Keitelis, reichsmaršalas Goerin- 
gas ir pats Bormannas. Posėdis tru
kęs 5 valandas.

Pradėdamas posėdį, Hitleris pa
brėžė, kad atėjęs laikas nusistatyti 
keletą principinių gairių ir griebtis 
atatinkamų priemonių. Jau dabar, 
esą, Vichy vyriausybės laikraščiai 
sugestionuoją, kad karo laimėjimo 
vaisiais turėtų naudotis ne vieni 
vokiečiai, bet ir visa Europa.

Todėl Hitleris pabrėšiąs, kad na
cinei Vokietijai esą itin svarbu nu
slėpti savo tikruosius tikslus, kad jų 
pasaulis nesužinotų. Be to, naciai 
turį nesusivaržyti jokiais pažadais 
ritoms valstybėms.

„Savo žingsnių pateisinimą mes 
turime priderinti prie taktikos rei
kalavimų. Mes turime ir čia elgtis 
lygiai taip pat, kaip elgėmės Nor
vegijos, Danijos, Olandijos ir Belgi
jos atvejais. Ir tada mes neskelbėme 
savo tikslų, taigi, ir toliau eisime to 
pat gudrumo keliu.“

Taip Hitleris numato ir vėl pasau
liui akcentuoti, kad jis buvo privers
tas svetimas teritorijas okupuoti, 
valdyti ir apsaugoti, o terorizuo
jamiems okupuotų kraštų gyvento
jams skelbti, kad „mes esame lais; 
vės nešėjai“, žinoma, tą laisvę įgy
vendinti „mes naudojame ir galė
sime naudoti reikalingas priemones 
—• sušaudymus, iš namų išvarymus 
ir t. t“ Davęs tokius bendrus nu
rodymus, Hitleris išdėsto savo pla
nus Rytų Europoje (cituojami Bor
manno užrašai):

Krymas turi būti išvalytas nuo 
visų svetimųjų. Taip pat ir buv. 
Austrijos Galicija pavirs Reicho sri
timi. Šiuo metu mūsų santykiai su 
Rumunija yra geri, bet niekas ne
žino, koki jie bus ateityje. Į tai tu
rime atsižvelgti ir atitinkamai nu
statyti savo sienas. Mes negalime būti 
priklausomi nuo trečiųjų gerbūvio, 
į tai atsižvelgdami turime įsitvirtin
ti savo pozicijas Rumunijoje. Taigi, 
esminis reikalas: šį milžinišką pyra
gaitį taip paimti į rankas, kad mes 

jį galėtume: I. užimti, 2. admini
struoti, 3. nualinti. Rusai įsakė už
frontėje pradėti, partizaninį karą, 
-us partizaninis karas duoda mums 
r gerąją pusę: atsiranda puiki pro- 
,a išnaikinti visa, kas yra prieš mus.

Mūsų principai: Apie bet kokios 
i'"s kūrimo į vakarus nuo 

Uralo negali- būti nė kalbos, nors 
:> s.m. mečius ka

riauti. Visi Fūhrerio įpėdiniai turi 
įsisamoninti: tik tada bus Reichas 
saugus, kai į vakarus nuo Uralo 
neegzistuos jokia svetima jėga; šių 
sričių apsaugą nuo eventualių pa
vojų perima Vokietija. Mūsų gele
žinis principas: niekada negali būti 
leista, kad kas .kitas, išskyrus vo
kietį, nešiotų ginklą. Tai yra itin 
svarbu; net jei ir kada, bet kokią 
pavergtą tautą pritraukus prie 
ginklo, atrodytų lengviau — yra 
klaidinga. Neišvengiamai ir būtinai 
jie vieną dieną atsisuks prieš mus. 
Tik vokiečiui tegalima leisti nešioti 
ginklą, bet ne slavui, čekui, kazokui, 
ar ukrainiečiui. Jokiu būdu nega
lime mėgdžioti Schaukelio politikos, 
kurią jis 1918 m. vedė Elzase. Anglai 
pasižymi pastoviu savo linijos vyk
dymu ir vieno tikslo siekimu. Šiuo 
atžvilgiu mes būtinai turime pasi
mokyti iš anglų. Todėl mūsų poli
tika niekad negali būti priklausoma 
nuo atskirų asmenybių pareiškimų; 
pavyzdžiu statytinas anglų elgesys 
Indijos kunigaikščių atžvilgiu: visur 
režimą garantuoja kareivis.

Iš naujai laimėtųjų sričių Rytuose 
mes turime sukurti rojų. Jos bus 
mums gyvybinės svarbos, kolonijos 
prieš jas vaidins antraeilį vaidmenį. 
Ir, nors kai kurias sritis mes jau 
dabar atidalinsime, visur mes tu
rime nuduoti vietos gyventojų tei
sės saugotojus. Iš to išeidami mes 
turime jau dabar paruošti atitinka
mas formules: mes nekalbėsime apie 
tuos kraštus, kaip apie Reichui rei
kalingus, bet kaip apie karo vedimui 
svarbų vaidmenį vaidinančias sritis.

Detaliai:
Pabaltijo sritys iki Dauguvos, smul

kiau susitarus su feldmaršalu Ker
telių, perimamos Zivilverwaltungo 
valdžion.

Reichsleiteris Rosenbergas pabrė
žia, kad, jo supratimu, kiekviename 
komisariate reikėtų įvesti kitokį vie
tos gyventojų traktavimą. Ukrainoje 
turėtume įsteigti kultūrinio skatini
mo įstaigas, ukrainiečiuose žadinti 
pasididžiavimo jausmą, Kijeve įsteig
ti universitetą ir pan.

Reichsmaršalas į tai atkerta, kad 
mes pirmoje eilėje turime pagalvoti 
apie mūsų maitinino garantijas, o 
visa kita — ateis daug vėliau. (Šalu
tinis klausimas: ar Ukrainoje dar te
bėra gyvas kultūrininkų luomas, ar 
tik atskiri ukrainiečiai emigrantai, 
gyveną už Rusijos ribų?)

Rosenbergas tęsia toliau, kad ir 
Ukrainoje reikėtų žadinti tam tikras 
savistovumo iliuzijas.

Reichsmaršalas prašo pranešti, ku

rios sritys yra paskirtos kitoms vals- 
ybėms.
Fūhreris atsako, kad Antonescu 

norįs Besarabijos ir Odesos, bei kori
doriaus nuo Odesos į šiaurės vaka
rus. Į Rosenbergo ir Reichsmaršalo 
nepasitenkinimą Fūhreris atsako, kad 
Antonescu pageidaujamos Rumunijos 
sienos nedaug prasiplėštų už seno
sios Rumunijos ribų Fūhreris toliau 
pabrėžia, kad Vengrijai, Turkijai ir 
Slovakijai nieko naujo nėra paža
dėta. Fūhreris pasiūlo apsvarstyti, 
ar buv. Austrijos Galiciją nereiktų 
tuoj pat sujungti su Gubernija. Į 
pastabas Fūhreris atsako, kad ši sri
tis nebūtų prijungta prie Guberni
jos, bet tik būtų parduoda reichs- 
ministeriui Frankui (Lemberg).

Reichsmaršalo nuomone, būtų tiks
lu įvairias Pabaltijo dalis, k. a. Bal
stogės miškus, priskirti prie Rytprū
sių. Fūhreris pabrėžia, kad visas Pa- 
baltijis turės virsti Reicho sritimi. 
Taip pat ir Krymas su reikšmingu 
užnugariu (sritys i šiaurę nuo Kry
mo) bus Reicho sritys. Užnugarys 
turi būti kuo didesnis

Čia Rosenbergas suabejoja dėl ten 
gyvenančių ukrainiečių (Pastaba: 
Rosenbergas ukrainiečiams turi la
bai daug palankumo, jis nori net 
senąją Ukrainą smarkiai padidinti). 
Fūhreris pabrėžia toliau, kad ir Vol
gos kolonija turi virsti Reicho sri
timi, taip pat Baku sritis pasidaryti 
vokiečių koncesija (karinė kolonija). 
Suomiai nori rytinės Karelijos, ta
čiau dėl didelių nikelio rezervų Ko
los pusiasalis turi tektiVokietijai. Visu 
atsargumu reikia ruoštis Suomijos, 
kaip federacinės valstybės, prijungi
mui. Sritys prie Leningrado buvo 
pažadėtos suomiams; tačiau Fūhre
ris nori Leningradą pirma sulyginti 
su žeme, ir tik tada perduoti suo
miams.

Rosenbergas tada pareiškia, kad jis 
gavęs Ribbentropo laišką, kuriame 
jis pageidaująs (užimamųjų Rytų 
sričių administravimą) įjungti į užs. 
reikalų ministeriją tačiau jis prašąs 
Fūhrerį konstatuoti, kad vidinis nau
jų sričių formavimas nepriklausąs 
užs. reik, ministerijai. Fūhreris prin
cipiniai sutinka. Dabar pakaksią, jei 
užs. reik, ministerija prie reichslei-

Gina Pabaltijo
Clevelando federalinio apygardos 

teismo teisėja Florence E. Allen, 
kalbėdama vienos mokyklos atida
rymo iškilmėse pasakė: „Jungtinės 
Valstybės Teherano ir Jaltos konfe
rencijose sulaužė pagrindinius prin
cipus, palikdamos Rusijai senas tau
tas — Lietuvą, Latviją, Estiją, dalį 
Suomijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Čekoslovakijos.“ Prezidentas Roo- 
seveltas esąs padaręs stambių nuo
laidų Rusijai. Rusai gavę net tokių 
teritorijų, kur jie iki to laiko nie
kuomet nėra gyvenę, kaip, pavyz
džiui, Karaliaučių ir šiaurinę Ryt
prūsių dalį. Allen baigdama pareiš-

Rosenbergo turėsianti vieną 
ryšininką.

Reichsleiteris Rosenbergas Ver- 
valtungui priskiria saugumo klau
simą.

Fūhreris Reichsmaršalui ir Feld
maršalui primena, jog jis v sada rei
kalavęs, kad policijos pulkai būtų 
aprūpinti šarvuočiais. Policijos veik
lai naujosiose Rytų srityse tai 
oūsią būtinai reikalinga, nes su ati
tinkamų šarviučių kiekiu policijos 
pulkas galėsiąs visiškai efektingai 
veikti. Bendrai paėmus, pabrėžia 
Fūhreris, apsauga turinti būti labai 
skysta. Tačiau Reichsmaršalas turįs 
visus savo poligonus perkelti į nau
jąsias sritis, kad reikalui ištikus, net 
Ju 52 galėtų neramumus bombomis 
numalšinti. Šie milžiniški plotai ga
limai greičiau turi būti apraminti, 
geriausiai tai tebūnie vykdoma taip, 
kad kiekvienas, kuris tik šnairai pa
sižiūrės, būtų nušautas.

Feldmaršalas Keitelis pabrėžia, kad 
reiktų pačius gyventojus padaryti 
atsakingus už įvykius, nes, savaime 
aišku, nebūsią įmanoma prie kiek
vienos daržinės ar kiekvienos stoties 
pastatyti po sargybą. Gyventojas turįs 
žinoti, kad kiekvienas, kuris neveiks, 
bus nušautas, ir kad jis už kiekvie
ną nusikaltimą turės būti atsakingas. 
Į reichsleiterio Rosenbergo paklausi
mą Fūhreris atsakė, kad laikraščiai, 
pvz. Ukrainoje, turi būti leidžiami,’ 
nes jie gali padaryti įtakos vietos 
gyventojams.

Fūhreris pabrėžė, kad mums turi 
būti aišku, jog šiandieninė Europa 
yra tiktai geografinė sąvoka, o iš 
;ikro Azija siekia dabartines mūsų 
ribas.

Reichsleiteris Rosenbergas Išdėsto 
jo numatytą administracijos aparato 
paskirstymą (šioje vietoje eilė an
traeilės relšmės smulkmenų dėl vie
tos stokos praleidžiama. - Red.)

Fūhreris pabrėžia, kad apie Baž
nyčios veiklą negali būti jokios kai- 
bos. Papenas jam per užs. reik, minis- ' 
teriją atsiuntęs ilgą memorandumą, 
kuriame tvirtinęs, kad dabar esąs 
pats laikas atgaivinti Bažnyčią, ta
čiau apie tai - jokios kalbos i
Baigiant nustatoma, kad Pabaltijo 
kraštai turi būti vadinami Ostlandu.“

laisvės reikalą
kė: „Jaltos ir Teherano susitarimai, 
veda prie sulaužymo šventų Ameri
kos akyse teisių — žodžio, susirin
kimų, tikybos ■ laisvės ir teisingo 
teismo.“

LIETUVOJE IŠMONTUOJAMOS
, ĮMONES

Liudininkai tvirtina, kad iš Lie
tuvos okupacinė sovietų valdžia ga
bena visas svarbesnes dirbtuves. 
Rusai jau išgabeno iš Kauno dvi 
pačias didžiausias audinių dirbtu
ves. Taip pat išvežtos į rytus visos 
batų gamybos dirbtuvės.
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(13) GEN. BOR - KOMOROWSKI

Nenugalimieji
TIK PAGALBOS VILTYS PALAIKO SUKILĖLIU KOVINGUMĄ

Tautinės Vienybės Taryba pa
galiau susitarė dėl svarbiausio 
klausimo sprendimo: vienbalsiai 
buvo nutarta remti Ministerį Pir
mininką, darant šią paskutinę kon
cesiją. Mat, buvo tikimasi, kad 
greitas nusileidimas sovietų reika
lavimams galr dar galėtų išgelbėti 
didesnę dalį sostinės ir jos gynėjų 
gyvybes.

Tačiau vėlesni-įvykiai nepateisino 
šių vilčių Į Ministerio Pirmininko 
pasiūlymą rusai atsakė nauju rei
kalavimu: Mikolaičikas turįs refor
muoti savo vyriausybę, įsileisti į ją 
po vieną atstovą iš keturių didžiųjų 
Lenkijos politinių partijų, o liku
sias 14 vietų atiduoti Liublino ko
miteto nariams, tikroms sovietų 
marionetėms. 

Aš niekuomet nenustojau reika
lavęs pagalbos iš oro, bet jau dau- 
giąu nebetikėjau, kad ji mums ateis. 
Artilerijos ir lėktuvų bombardavi
mai sunaikino daugumą mūsų san
dėlių. Nuo rugsėjo 2 d. nebeturė
jome duonos. Iš mūsų amunicijos 
atsargų bebuvo likę tiktai po 12 ap
kabų šovinių kiekvienam kareiviui. 
Laimei, iš paimtosios sprogstamosios 
medžiagos pasidarytų granatų trū
kumas nebuvo toks baisus.

Rugsėjo 4 d buvo galutinai ir vi
siškai sunaikinta elektros įmonė. 
Tai reiškė, kad mūsų radijo ryšis su 
išoriniu pasauliu jau nutrūko ir 
mūsų amunicijos dirbtuvės turės 
sustoti. Signalistų korpusas kaž kur 
rado gazolinu varomą motorą, kurį 
įkinkė sukti dinamo ir jau po kelių

dienų jis pagamino pakankamai sro
vės, kad mūsų radijo siųstuvėlis vėl 
galėjo veikti, taip pat ir mūsų radio 
aparatai. O dirbtuvės vėl pradėjo 
gaminti granatas, nors ir siauresniu 
mastu.

Žmonių kančios jau buvo pasie
kusios ištvermės ribą. Jau penkios 
savaitės, ~kai jie gyveno ir mirė 
tvankiuose rūsiuose, o dabar dar 
įaskendo tamsoje. Žmonės buvo 
sulysę, jų oda supilkėjusi, įdubu
siais skruostais ir krauju pasruvu
siomis akimis. ' Troškulys, alkis 
kamšatis, nuolatinis karo triukšmas 
ir nuolatinis pavojus jų nervus buvo 
įtempęs iki kritiškojo punkto.

Tačiau kareivių moralė vis dar 
tebebuvo aukšto Ir mano didžia
vimasis jais dabar buvo didesnis 
negu pirmomis pergalės ir entu
ziazmo dienomis. Alkani, troškulio 
kankinami, neišsimlgoję, pervargę 
ir sužeisti, jie stropiai ėjo savo pa
reigas. Kiekvieno kareivio veide aš 
mačiau didelę kančią, bet taip pat 
ir nepalaužiamą valią ir pasiryžimą 
ištyerti ir kovoti. Vis dėlto amuni
cijos trūkumas, maisto trūkumas, 
visai pateisinama civilių depresija 
neleido man tureli jokių iliuzijų 
apie negailestingojo galo artėjimą.

Tiktai vienintelė mintis kasdien 
atnaujindavo mano pasiryžimą to
liau kovoti: kiekviena valanda gali 
atnešti sovietų ofenzyvos pradžią 
Varšuvos fronte. Sovietų žygis pir
myn buvo neišvengiamas: jis galėjo 
)au ryt prasidėti.

Rugsėjo 5 d. anksti rytą vokiečiai 
pradėjo smarkų koncentruotą artile
rijos ir lėktuvų puolimą prieš Pa- 

vislę, mūsų pozicijas tarp Varšuvos 
centro ir Vislos. Buvo aišku, kad 
jie norėjo per mūsų linijas prasi
veržti iki upės.

Tas bombardavimas truko dvi 
dienas. Pavyslė buvo paversta tokiu 
pat pragaru, kokį turėjo iškentėti. 
Senasis Miestas. Rugsėjo 7 d. rytui 
auštant, vokiečių pėstininkai sudarė 
būrį lenkių moterų sugaudytų dau
giausia Senajam Mieste, ir varė 
jas priešais savo į Pavyslę. Matyda
mi šią fnoterų masę, skubiai artė
jančią prie jų, mūsų daliniai neati
dengė ugnies. Atsipeikėję, jie bandė 
šaudyti tik į vokiečių kareivius, žy
giavusius užpakalyje moterų Bet 
jau buvo per vėlu. Moterys metėsi 
ant barikadų ir tuo būdu vokiečiai 
prasimušė sau kelią.

Nakčia mūsų daliniams pavyko 
sustabdyti vokiečius prie plataus 
arterinio kelio į. Nowy Swiat. Mes 
netekome Pavyslės. Tačiau mes uar 
tebe ture jom miesto centrą; priešo 
veržimasis buvo sulaikytas.

Rugsėjo 10 d. aš išgirdau garsus, 
kurių (temptai laukiau 41 dieną. Iš 
anapus Vyslos pasigirdo galingas 
rusų artilerijos dundėjimas. Tuo pa
čiu metu sovietų lėktuvai pasirodė 
virš miesto. Netikėta viltis ir links
ma išraiška pakeitė apatiją žmonių 
veiduose.

Šią naktį mes praleidome didžio 
nervinio įtempimo atmosferoj, bijo
dami, kad sovietų artilerija anapus 
upės vėl gali nutilti. Tačiau kai ji 
ir toliau vis veikė, mūsų pasitenki
nimas kilo. Dabar nebegalėjo būti 
jokių abejonių. Tai jau buvo pla
taus masto sovietų ofenzyva, paga
liau vėl atnaujinta. Pagalba Varšu
vai turėjo ateiti per keletą dienų.

Atrodė, kad jau atėjo momentas, 
kai raud. armija ras reikalo užmegsti 

kontaktą su mumis dėl karinio ben
dradarbiavimo. Tuo reikalu aš pa
siunčiau pranešimą maršalui Ro- 
kosowsklui vieninteliu mums at
viru keliu: per Londoną. Tuo pat 
metu aš daviau įsakymą pulk. Mon- 
terui parengti patrulius, kad jie 
būtų pasirengę persikelti per Vislą 
kai tik raud. armija užims kitą upės 
krantą, ir užmegsti kontaktą su so
vietų vadovybe.

Kareiviai, lygiai kaip ir civiliai, 
buvo apimti didelio džiaugsmo. 
Visas nerimas ir apatija tuojau pat 
pranyko. Iš rūsių išlindusios didžiu
lės minios džiaugsmingai šūkavo ir 
dainavo. Ką bereiškė dabar jų alkis, 
troškulys ir nuovargis arba vokiečių 
artilerija, tankai ir kulkosvaidžiai, 
vis dar tebedaužą miestą, kai pa
galiau išsilaisvinimas atrodė taip 
arti?

Asmeniškai aš buvau giliai susi
rūpinęs. Vokiečiai didino savo tankų 
ir pėstininkų spaudimą i likusias 
mūsų pozicijas vakariniam upės 
krante: Zoliborze, Czemiakowe ir 
Mokotowe. Aš žinojau, kaip despe
ratiškai kentėdami mūsų daliniai tu- 
rėjo šiuose rajonuose kovoti. Juk 
visa situacija tebebuvo ta pati: ba
das, kančios, nuovargis, amunicijos 
trūkumas. Visi jie šaukte šaukėsi 
amunicijos. Aš galėjau numatyti, 
kad mūsų pasipriešinimas gali pa
sibaigti kaip tik tuo momentu, kai 
tikslas bus jau visai pasiekiamas. 
Šie rajonai kaip tik buvo sovietų 
armijai prietilčiai j Varšuvą. Bet 
kuria kaina mes turime juos išlaiky
ti, kol rusai užims Pragą ir galės 
palengvinti vokiečių spaudimą į 
juos.

Todėl aš ir pasiunčiau į Czemia- 
kowo prietilti paskutinius mūsų pa
čių dirbtuvėse pasigamintų granatų 
atsargų likučius, taip pat ir savo 
geriausius atsarginius dalinius. Šie 
daliniai Ir tiekimas turėjo vykti ten 

kanalizacijos tuneliais, labai ilgu, 
sunkiu ir aplinkiniu keliu. Vokiečių 
gi pradėtieji kanalizacijos tunelių 
puolimai tą kelią dar labiau sunkino.

Pasiunčiau dar vieną SOS į Lon
doną — aš jau nebežinojau tikro 
skaičiaus, kiek tokių pagalbos šau
kimus! iš viso iki šiolei buvau pa
siuntęs — maldaudamas ginklų ir 
amunicijos. Prie to dar pridūriau: 
„Jau 12 dienų mes nebeturime 
duonos.“

Į tai gavau atsakymą, kad rusa! 
dar kartą sutikę leisti amerikięčiams 
pasinaudoti jų aerodromais ir kad 
plataus masto apie 100 skraidančių 
tvirtovių operacijos būsiančios pra
dėtos artimiausiomis dienomis.

Aš tikėjausi, kad ši pagalba neateis 
per vėlai. Buvo skaudu galvoti, kad 
prieš dvi savaites ji būtų išgelbėjusi 
Senąjį Miestą ir Pavyslę. Aš supra
tau, kad dabar iš tikrųjų kiekviena 
valanda galėjo būti lemiamoji.

Viskas rodė, kad didžioji sovietų 
ofenzyva gerai vyksta. Rugsėjo 12 d. 
vakare sovietų daliniai užėmė pieti
nį Pragos' kampą, anapus Vyslos; o 
rusų artilerija pradėjo bombarduoti 
vokiečių pozicijas Varduvoje, mūsų 
upės pusėje.

Rugsėjo 13 d. sovietų lėktuvai su
kaliojosi virš mūsų centrinių pozi
cijų ir numetė ženklus, pranešdami, 
kad jie numes ginklų ir maisto. Jie 
prašė vietas, kur tiekimą mesti, pa
žymėti žvaigždžių formos šviesomis. 
Temstant mūsų signalistų daliniai 
jau buvo savo postuose ir iš tikrųjų 
buvo gauta pirmoji sovietų parama 
iš oro: buvo numesti maišai ameri
kiečių konservuoto maisto ir amu
nicijos. Tačiau daugumas jų buvo 
numesta be parašiutų, todėl visi 
daiktai atsitrenkę į žemę, buvo ge
rokai apdaužyti.

Vertė B. Aim.
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Lietuvių tremtinių 
vaidmuo Amerikoj Sužalotas Maironio kūrybinis veidas

Amerikos lietuvių spauda gyvai 
svarsto lietuvių tremtinių reikalus. 
Vienuose straipsniuose raginama 
Amerikos lietuvių visuomenė savo 
tautiečius tremtinius šelpti bei pa
remti juos aukomis, kitose vėl ragi
nama jiems siųsti affidavitus. Kiek 
daugiau tremtinių atsiradus Ameri
koje, pradedama svarstyti ir apie jų 
vaidmenį Amerikos lietuvių gyveni
me. Žinoma, kultūrinį vaidmenį.

Jau kartą esame pažymėję, kad 
Amerikos lietuvių spaudoje nusi
skundžiama tremtiniais. Daugiausia 
skundžiamasi, kad jie vengią visuo
meninio darbo, pamirštą savo vargs
tančius tautiečius tremtinius, o dau
giausia tesirūpina tik savais asme
niniais reikalais. Lietuvių tremtinių 
vaidmens klausimas Amerikos lie
tuvių visuomenėje darosi kas kart 
aktualesnis ir plačiau Amerikos lie
tuvių spaudoje svarstomas. Tuo 
klausimu š. m. birželio mėn. rašė 
Amerikos katalikų jaunimo „Vyties“ 
žurnalas, o to žurnalo kai kurias 
mintis persispausdino š. m. liepos 
4 d. ir „Amerikos" savaitraštis.

Minėtuose laikraščiuose pirmiau
sia nusiskundžiama Amerikos lietu
vių organizuotumo stoka. Organi
zuotumo atžvilgiu įirmon eilėn sta
tytini žydai, toliau seka graikai, če
kai ir lenkai. „Mūsų kaimynai len
kai — rašo „Amerika“ gausūs skai
čiais, tad jų organizacijos gana stam
bios, o jų aukos senai tėvynei šelpti 
ir vaduoti šiemet siekia apie 13.000.000 
dolerių. Vienas lenkas 
aukoja gal apie 2 ar 3 
giau už vieną lietuvį.“

Lietuviai esą šaltoki, 
dalūs ir gana šykštūs aukoms. 
Nors rezoliudjose lietuvių Ameri
koje esą priskaitoma ligi vieno 
milijono, tačiau iš tikrųjų lietuvių 
tesą tik apie 650.000. 1940 metais 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ofi- 
cialinė valdžios statistika lietuvių 
tepaduoda tik 394.800 žmonių. Lie
tuviškų organizacijų Amerikoje esa
ma daug, bet jos gana smulkutės ir 
anemiškos. Joms priklauso apie 
70.000 žmonių arba vienas iš 6 lie
tuvių. Organizadjose dirba dau
giausia senesnio amžiaus žmonės ir 
labai maža dalis jaunimo. Todėl tos 
organizadjos anemiškos, be kraujo, 
be entuziazmo. Gal būt esama tik 
apie 5.000 tikrai susipratusių lietu
vių, kurie sudaro visokias valdybas, 
komitetus ir komisijas, viską organi
zuoja ir ne tik sielojasi tautos rei
kalais, bet ir gausiai aukoja. Jie esą 
Amerikos lietuvių „žemės druska“.

Kiek į Jungtines Amerikos Valsty
bes atvykusių lietuvių tremtinių bus 
tąja „žemės druska", dar esą sunku 
pasakyti, nes, palyginti, dar nedaug 
tų tremtinių teatvyko. Tačiau iš at
vykusių tik dešimtoji dalis tėra įsi
jungusi į visuomeninį bei tautinį 
darbą.

Lietuviams tremtiniams atvyku- 
siems į Jungtines Amerikos Valsty
bes „Vyties“ žurnalas, norėdamas 
juos įtraukti į lietuvių tautinės kul
tūros darbą, siūlo šią veikimo pro
gramą:

1. Paskaitos. „Vyčių kuopos ir ki
tos organizadjos su rudens pradžia 
galėtų kai kur organizuoti lietuvių 
kalbos ir istorijos vakarinius kursus 
ir paskaitų apie Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą. Juk jaunimas baigia už
miršti tėvų kalbą, beveik nieko ne
bežino apie savo tautos praeitį. Čia 
nauji ateiviai galėtų mums daug pa
gelbėti, bet imkimės inldatyvos pa
tys."

2. Lituanistikos kursai. „Svarbes
nieji vienuolynai (kazimieriečių, 
pranciškonų, marijonų) savo cent
ruose arba sujungtomis visų centrų 
jėgomis turėtų suruošti vasarinius 
lituanistikos kursus savo 
personalui ir dvasiškijai. 
pakeltų musų tautinės 
lygį.“

3. Parapinės mokyklos.
dažnai kviestis svečius mokytojus 
paįvairinti ar sustiprinti jų lietuviš
kąją programą. Mūsų mokyklos ve
da izoliadonistinę „politiką“, o tai 
labai nesveika dvasinei tautos atei
čiai.“

4. Tautinių šokių grupės. „Reiktų 
organizuoti, kur tik pasitaiko atvy
kęs instruktorius. Plačioji Amerikos 
publika mėgsta jnūsų tautinius šo
kius, muziką ir rūbus.“

5. Organizuokime tautinių rūbų
gamybą. „Jeigu tik yra atvykusių 
instruktorių audėjų — siuvėjų. Jei 
nėra — pasikvieskime iš Europos. 
Tautiniai mūsų rūbai laimėjo pir
mus pasaulinius prizus tarptautinėse 
parodose: Berlyne —1938 m. ir New 
Yorke — 1939 m. Argi neverta tuomi 
didžiuotis? Jei mūsų moterys ir mer
gaitės gausiai tokių rūbų užsisaky
tų, tai šios rūšies pramonė pati save 
Išsilaikytų bent mažame maste. Tada 
išnyktų pusiau lenkiški (ne „tau
tiški“) rūbų surogatai, kurie mums 
garbės nedaro.“ A. M.

ir bolševizmas, Maironio 
marksizmo doktrina — 
priešingybės. Maironis

MAIRONIO SUKAKTIS .TIESOS" PUSLAPIUOSE

vidutiniškai 
kartus dau-

nelabai so-

Maironis 
kūryba ir 
didžiausios 
lietuvių tautinio atgijimo skelbėjas, 
lietuviškos buržuazijos ideologas. 
Patriotizmas ir buržuazija — di
džiausios bolševizmo priešingybės, 
kurioms bolševikai skelbia mirtiną 
kovą. Ir iš tikrųjų, pirmosios bolše
vikų okupacijos metu Maironio idė
joms ir pačiam Maironiui buvo pa
skelbta smarki kova. Tos okupacijos 
metu buvo stengiamasi išleisti Mai
ronio „Pavasario Balsų“ naują leidi
mą, tačiau kompartijos cenzoriai iš
braukė beveik pusę visos Maironio 
poezijos.

Sovietų Sąjungos-Vokietijos 1941— 
1945 m. karas bolševikams parodė, 
koks milžiniškas veiksnys yra pa
triotizmas. Tik patriotizmo, o ne ko
munizmo šūkiais besivaduojant, pa
sisekė Sovietų Sąjungai laimėti tą 
karą. Tad ir po karo stengiamasi 
patriotizmą įkinkyti į bolševistines 
■propagandos vežimą. Taip darant, 
reikėjo iš pagrindų pakeisti pažiūrą 
ir į daugelį žymiųjų rašytojų.

Antrojoje bolševikų okupacijoje 
diametraliai priešingai pakitėjo ir 
bolševikų pažiūros į Maironio kūry
bą. Bolševizmo vadai ir ideologai 
Lietuvoje, matydami milžinišką 
Maironio kūrybos įtaką liaudžiai ir 
jokiomis priemonėmis negalėdami 
jos nurungti, pasiryžo Maironį pada
ryti „savą“, kai kuriuos jo raštus 
saviškai interpretuodami. Todėl ir 
Maironio 15 m. mirties sukaktis oku
puotoje Lietuvoje taip pat paminėta. 
Ryšium su ta sukaktimi š. m. liepos 
1 d. „Tiesoje“ išspausdintas V. My
kolaičio — Putino straipsnis „Mai
ronio poeto kelias“. Savo straipsnio 
pradžioje V. Mykolaitis - Putinas 
teisingai pažymi, kad

nėra reikalo rašyti mūsų skaity
tojams, kas buvo Maironis. Ne 
tik senesnioji karta, kini dar at
simena gyvą poetą, bet ir jauni
mas pažįsta jį iš jo šeštų, skai
tomų ir nagrinėjamų mokyklose, 
ir dainų, ligi šios dienos tebe
skambančių ir mūsų Tarybų Lie
tuvoje. Maironio reikšmė, popu
liarumas ir svoris lietuvių litera
tūros istorijoje remiasi ne vien jo 
kūrybos grožiu, poetiškumu bei 

. dainiškumu, bet dar daugiau jo 
glaudžiu susisiejimu. su laikotar
piu ir tuo visuomeniniu sąjū
džiu, kuris susiformavęs XIX a. 
pabaigoje, kurį laiką turėjo pa
žangią reikšmę lietuvių tautos 
kovoje prieš carizmą.

Jeigu V. Mykolaitis-Putinas vaiz
duotų Maironio kūrybą tokią, kokia 
ji iš tikrųjų yra, tai jo straipsnio ne 
tik nespaudintų „Tiesa“, bet dar ir 
prieš patį jo autorių. griebtųsi re
presijų, kai jis savo straipsnį kur 
kitur išspaudintų. V. Mykolaičiui- 
Putinul buvo duotas uždąyinys Mai
ronio kūrybą pavaizduoti, žiūrint į 
ją pro bolševikiškus akinius. Ar jam 
tas uždavinys pasisekė, mes nespren- 
džiame. Mums tik įdomu konstatuoti, 
kad dabartinėje V. Mykolaičio-Putino 
interpretacijoje Maironio kūryba 
nėra pavaizduota tokia, kokia ji iš 
tikrųjų yra, bet tokia, kokią ją no
rėtų matyti bolševikai. Maironio 
kūrybos veidas smarkiai sužalotas.

V. Mykolaitis-Putinas „Tiesoje“ 
Maironio kūrybą interpretuoja taip, 
lyg pats Maironis savo gyvenimo 
saulėlydyje būtų pasmerkęs tas savo

patriotines idėjas, kurias savo jau
nystėje skelbė. V. Mykolaitis-Putinas 
teigia, kad esą „poeto kūryboje pa
sireiškė svyravimų bei prieštara
vimų, kurių prasmė, taip pat kaip 
ir visos Maironio kūrybos reikšmė, 
paaiški tik visuomeninės viso jo iš
gyvento laikotarpio raidos šviesoje“. 
V. Mykolaitis-Putinas mūsų tautinio 
atgimimo laikotarpį savotiškai nu
šviečia. Jo kai kurie teigimai labai 
keisti. Štai, pavyzdžiui, jis teigia, kad

carinės biurokratijos politika, po 
1863 metų siekusi sustabdyti Lie
tuvoje lenkų bajorų politinę pro
pagandą, ir, be kita ko, uždrau
dusi spausdinti lietuviškus raštus 
lotynišku-lenkišku šriftu, suteikė 
aušrininkų sąjūdžiui palankią 
dirvą politinei kovai.

Vadinąs, spaudos draudimas, lie
tuviškų mokyklų persekiojimas, 
žmonių grūdimas į kalėjimus, siun
timas į Sibirą, Lietuvos kolonizavi
mas burliokais ir t. t. ir t. t. „su
teikė aušrininkų sąjūdžiui palankią 
dirvą politinei kovai“. Taip atžaga- 
reiviškai samprotaujant, savaime 
peršasi išvada, kad Muravjovas Ko
rikas yra dauginusiai Lietuvai nusi
pelnęs žmogus, vertas paminklo .. . 
Gal jam dabar Lietuvos okupantai 
ir pastatys paminklą. Juk šiais lai
kais viskas galima...

V. Mykolaitis - Putinas, teisingai 
pažymėjęs, kad lietuvių tautinis są
jūdis (jo vadinamas ankstyvuoju 
buržuaziniu sąjūdžiu) nebesutilpda- 
mas' ankštose „Aušros“ ribose; 19 
amžiaus paskutiniame dešimtmetyje 
suskilo dviem kryptimis - „varpinin
kų“ ir konservatyvine-klerikaline 
„apžvalgininkų" bei „sargiečių“. 
Maironis, kaip dvasininkas, sutam
pąs su antrąja kryptimi, kurios ideo
logijos žymių jo kūryboje esą likę 
labai daug. Toliau V. Mykolaitis- 
Putinas daro šias teisingas išvadas:

Vis dėlto geresniąja savo pa
triotinės lyrikos dalimi, popu
liariausiais savo eilėraščiais bei 
dainomis „Pavasario balsų“ auto
rius reiškia ne siaurą klerikalinę 
ideologiją, bet atstovauja visam 
ankstyvajam buržuaziniam są
jūdžiui su ankstyvesniuoju, pa-

žangiu jo kovingumu. Maironis įvesnėse poemose, bet ir rezignad- 
jau pačiais pirmaisiais savo eilė-Į jos, pesimizmo bei defetistinių nuo- 
naščiais pasireiškia kaip kovoto-! taikų“. Šių savo neteisingų išvadų 
jas prieš tautinę bei politinę)V. Mykolaitis-Putinas nei nebando 
carinės valdžios priespaudą, prieš 
bajorijos bei dvarininkijos įtaką, 

prieš liaudį eksploatuojančias dva
ro užmačias. Maironis su visu 
XIX a. pabaigos buržuaziniu są
jūdžiu pasireiškia kaip kovotojas 
dėl labai plačios prasmės, dažnai 
abstrakčiai, idealistiškai suvoktų, 
bet vis dėlto pažangių idealų: po
litinės laisvės, tautinės kultūros, 
gimtosios kalbos, ekonominės ge
rovės, švietimo ir t. t.

Visiškai galima sutikti su V. My
kolaičio-Putino teigimu, kad

visas patriotinis kovingasis Mai
ronio poezijos patosas nukreiptas 
prieš carinę priespaudą, pavertu
sią Rusiją „tautų kalėjimu“. Ta
čiau kova prieš carinį absoliutiz
mą negalėjo būti taip atvirai 
reiškiama. Poetui reikėjo ■ savo 
mintis pridengti metaforiniais 
vaizdais bei simboliais, žadinti 
pasitikėjimą bendrąja metafizine 
Teisybe; smerkti brutalią pries
paudos jėgą — „kardą“. Atvirų, 
revoliucinių šūkių prieš carizmą 
daugiausia randame „Tarp skau- 
mų į garbę“ poemoje ir iš jos 
perdirbtosios „Jaunosios Lietu
vos“ toje dalyje, kuri buvo pa
rašyta 1905 metų revoliucijos iš
vakarėse.

V. Mykolaičio-Putino straipsnyje 
„Maironio poeto kelias“ būtų galima 
prirankioti ir daugiau teisingų išva
dų bei teigimų. Tačiau tuos savo tei
singus teigimus bei išvadas V. My
kolaitis-Putinas stengiasi užmaskuoti 
marksistine terminologija išmargin
tais samprotavimais, kurie lietuviui 
jau nebe priimtini, kaip neteisingi ir 
žeminą didžiojo mūsų poeto asme
nybę ir iškraipą jo kūrybines inten
cijas. Štai, kiek tiesos turi kad ir 
toks jo teigimas: Maironis esą „bū
damas dvasininku, atsidūręs deši- 
niausioje visuomenės grupėje, greitai 
atsilieka nuo lietuvių visuomenės 
raidos, nebesupranta pažangiųjų jos 
reiškinių ir jo kūryboj ima gausėti 
ne tik reakcinių klerikalinių idėjų, 
kurių, tiesa, randame jau ir ansty-

argumentuoti, nes joms ir argumen
tų surasti neįmanoma.

Savo straipsnio pabaigoje V. My
kolaitis-Putinas plačiau sustoja ties 
Maironio satyra „Kai kas“. Šia sa
tyra norima pavaizduoti, kad Mai
ronis smarkiai pliekęs buržuazinės 
Lietuvos gyvenimą. Tai tiesa. Nepri
klausomoje Lietuvoje buvo galima 
aikštėn kelti ir satyrose pliekti tai, 
kas buvo negero. Ar dabar Lietuvoje 
galima tai daryti? Kur atsiduria 
žmonės, išdrįstą pasakyti šiek tiek 
tiesos apie dabartinį Lietuvos gyve
nimą? V. Mykolaitis-Putinas paci
tuoja vieną posmelį iš tos satyros 
nukreiptą prieš aukštesniuosius val
dininkus. Kodėl gerbiamas V. Myko
laitis-Putinas neišdrįso iš tos pat sa
tyros pacituoti tų svarbiausiųjų pos
mų, kurie nukreipti prieš, bolševikus 
ir rusus atėjūnus. Mes negalime iš
kęsti jų čia nepacitavę. Štai jfe:
Pabūgęs žiaurios bolševikų drausmės, _ . 
Nusisavint galvos išsigandęs, 
Kai kur kai kas
Į Lietuvą spruko; išmoktos giesmės 
Iškęst čia negali nebandęs;
O kai deputato mandatą laimės. 
Tai trindamas baltas rankas, 
Nusavinęs daug „geradėjų“, 
Bešvilpaus garsingų veikėjų 
Ne vienas kai kas.

Kai „istinas“ ruskavo caro sūnus, 
Su drūta gude susituokęs, 
Kai kur kai kas 
Dabar, iš Maskvos alkanos vos 

skvernus 
Parnešęs, nors „barinia“ juokias, 
Lietuvių „liežuvio“ mėgėjas švelnus 
Ir, trindamas baltas rankas, 
Pilietis šiandieną pilvotas, 
Uolus Lietuvos patriotas 
Ne vienas kai kas. .

Mes suprantame, kad V. Putinas* 
Mykolaitis šių dviejų posmų negalėjo 
„Tiesoje“ cituoti. Mums taip pat 
aišku, kad tų dviejų posmų negali 
būti nė Maironio bolševikų išleis
tuose raštuose. Tačiau mes, kuriems 
Maironis didysis laisvės poetas, ne
galime jų iš jo raštų išbraukti.

Pavykusi baleto premjera
Nesenai Augsburge susiorganizavęs 

Lietuvių Tremtinių Baleto Teatras, 
liepos 28 d. Augsburge, Ludvigsbau 
salėje, pastatė Delibes 2 v. 3 pav. 
baleto „Coppelia“ premjerą. Baletą 
pastatė baletmeisteris E. Bandzevi- 
čius, dekoracijas paruošė ir kitus 
plastinio meno darbus atliko baleto 
dailininkas L. Vilimas, dirigentas
— A. Kučiūnas ir režisūros padėjė
jas — A. Butkus. Svanildos rolėje 
šoko — T. Babuškinaitė, Franco — 
S. Velbasis, Coppelių vaidino P. 
Maželis ir burmistrą — J. Vasiliaus
kas. Svanildos draugių roles šoko
— V. Adomavičiūtė, G. Celkovaitė, 
N. Kaliskienė ir J. Sodzevičiutė. 
Mazurką ir čardašą solo pašoko J. 
Drazdauskaitė ir S. Modzeliauskas. 
Jaunimas: T. Dobertaitė, R. Draz
dauskaitė, E. Kepalaitė, J. Makū
naitė, T. Pagodinaitė, S. Smolskaitė, 
J. Ambrazas, Z. Baublys, M. Bru- 
neizeris, B. Cunovas, J. Puodžiūnas

mokytojų 
Tai labai 
kultūros

.Galėtų

Lituanistų
Amerikiečių ir prancūzų zonų 

gimnazijų ir progimnazijų lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytojų tar
nybinė konferencija, įvykusi 1947 m. 
liepos 10—11 d. Wilrzburge, išklau
siusi pranešimų (r aptarusi aktua
liuosius lietuvių kalbos ir literatūros 
reikalus mokykloje ir gyvenime, 
konstatavusi, kad gimtoji kalba, 
tautinė literatūra ir tautinės tradi
cijos yra pagrindiniai veiksniai tau
tinei gyvybei tremtyje ir emigra
cijoje palaikyti, nusprendė:

I.
Kreiptis į visus lietuvius mokyto

jus, auklėtojus, organizacijų vado
vus ir kitus kultūros veikėjus bei 
veiksnius, kad jie visu rimtumų su
sirūpintų gimtosios kalbos, tautinės 
literatūros ir tautinių tradicijų puo
selėjimu ir ugdymu.

II.
Prašyti lietuvių tautos vadovau

jamuosius organus sudaryti konkre
tų planą ir rengti sąlygas lietuvių 
kalbai Ir tautinei kultūrai saugoti 
visuose kraštuose, į kpriuos likimas 
lietuvius jau yra nubloškęs ar dar 
nublokš.

nutarimai
IV.

didžiai vertina Lie- 
Draugijos tremtyje 

ir skatina visus kul-

Konferencija 
tuvių Kalbos 
dirbamą darbą 
tūros darbininkus jį aktyviai remti.

Gyvenimas rodo, kad mūsų abi
turientai, baigę gimnazijas tėvynėje 
ar tremtyje, bevelk nė vienas naujai 
nesiima studijuoti lituanistikos. Mo
kytojų ir kitų kultūrininkų uždavi
nys yra šituo mūsų tautos ir kul
tūros ateičiai žalingu reiškiniu susi
rūpinti ir skatinti jaunimą univer
sitetuose studijuoti ir lituanistiką. 
Lituanistiką studijuojantiems stu
dentams reikėtų skirti bent kelias 
specialias stipendijas.

VI-
Prašyti Švietimo Valdybą išlyginti 

ir pataisyti lietuvių kalbos ir litera
tūros programą pagal konferencijoje 
iškeltus pageidavimus.

VII.
Prašyti Švietimo Valdybą išleisti 

konferencijoje skaitytus pranešimus 
atskiru leidiniu.

UI,
Kreiptis į visus tuos lituanistus, 

kurie ligi šiol dar nėra įsijungę į 
aktyvų lietuviškos tautinės tremties 
mokyklos ir kalbos kultūros kėlimo .
darbą, ir prašyti juos stoti į šį darbą I taip pat atsižvelgti ir į lietuvių kal- 
greta jau dirbančiųjų lituanistų. Ibos reikalavimus.

VIII.
Kitų dalykų mokytojai, taisydami 

mokinių rašomuosius darbus ar 
klausinėdami juos žodžiu, prašomi

ir L. Zygas. Taigi, šalia mūsų ba
leto pionierių, matome ir atžalyno, 
kuris pasiruošė jau tremtyje. Grojo 
Mūnchenb kamerinis orkestras.

Premjera sugėdino visus skepti
kus ir lietuviškojo baleto priešus 
ir buvo maloniausia staigmena 
jo draugams. Nors nebuvo galima 
nei reikalauti nei laukti, kad to
kiose tiesiog pasibaisėtinose sąly
gose susikūręs ir ruošęsis pasta
tymui Lietuvių Tremtinių Baletas 
pasirodytų klasikinėje choreografinio 
•neno aukštumoje, tačiau jis gražiai 
pademonstravo lietuvių baleto kul
tūros pasiekimus. Gerai parinktos 
rolės, sumani režisūra, puiki vaidy
ba; aukšta šokių klasė, o ’labiausiai 
karšta meilė savo aukštajam menui 
ir bendras užsidegimas siekiant pa
sisekimo užtikrino laimėjimą ir 
griausmingas publikos ovacijas.

Ypač sunkų uždavinį turėjo diri
gentas A. Kučiūnas Ir tik jo kieta 
ir nepaprastai energinga ranka su
gebėjo apvaldyti- gana nelankstų ir 
nedrausmingą sąstatą.

Po spektaklio pasipylė gausybės 
sveikinimų. LTB VK vardu sveikino 
prof. Sidaravičius, LTB Mūncheno 
Apygardos vardu pirm. A. Kalvaitis,

Lietuvių Tremtinių Operos vardu A. 
Kutkus, taip pat teatrai, kitos orga
nizacijos ir pavieniai asmenys, o ar
tistai buvo apiberti gėlėmis, kaip 
gražiaisiais mūsų laisvųjų dienų lai
kais. Ir iš tikrųjų šio spektaklio me
tu mes visiškai buvome užmiršę 
mūsų gyvenamą tikrovę. Tik kalbų 
metu publikos ir artistų akyse buvo 
linkusios prasiveržti ne tik džiaugs
mo, bet ir mūsų vargo ašaros . . .

Po spektaklio visuomenės ir spau
dos atstovai turėjo malonios progos 
praleisti valandėlę artistų tarpė ir, 
taip sakant, žvilgtelti į gana griaų- 
džius užkulisius . . . Pasirodo, kad 
iniciatyvos ir didžiausio entuziazmo, 
kuriant baleto teatrą, parodė Ciuno- 
vas, Vasiliauskas ir „Žiburių“ red. J. 
Vitėnas. Žymios materialinės para
mos sutelkė LTB VK ir BALF-o 
amerikiečių zonos įgaliotinio centri
nė įstaiga Mūnchene, kuri davė dra
bužiams medžiagos ir, pagal galimu
mą, maisto. Ta proga įgaliotinis Min- 
kūnas pareiškė, kad geriausias atpil
das amerikiečiams lietuviams, ku
riems taip pat čia priklauso padėka, 
bus, jei baletas nuvyks j užjūrius ir 
duos jiems progą pasigerėti aukštu 
baleto menu, kaip ir mes kad turė
jome malonumo gėrėtis. \ A. Žs.

Ekrano margumynai
Briuselyje įvykusioje tarpt, filmų 

šventėje didžiąją šventės premiją 
gavo prancūziškoji Rene Clair filmą 
„Le Silence ėst d’or“ („Tylėjimas yra 
auksas“). Tarpt. Filmų Kritikos pre
mija atiteko taip pat prancūzų filmai 
„Le diable ąu corps" (rež. Claude 
Antant Lara). Šios fllmos herojus 
Gerard Philippe ir amerikietiškos 
filmos „The best years of our lives" 
žvaigždė Myrna Loy atžymėti kaip 
geriausieji aktoriai. Tolimesnės pre
mijos už scenarijų, režisūrą ir tobu
liausias nuotraukas paskirtos ameri
kiečių, britų ir meksikiečių firmoms. 
Pažymėtina, kad meksikiečiai jau 
eilėje tarpt, filmų festivalių laimi 
premijas už geriausias nuotraukas.

Garsusis vieniškųjų operečių auto
rius Franz Lehar, šiuo metu gyve
nąs Šveicarijoje, davė sutikimą sukti 
apie jo gyvenimą ir kūrybą filmą. 
Nežiūrint viliojančių pasiūlymų iš 
Amerikos, senasis Franz Lehar fil
mavimo teisę perleido austrų reži
sieriui Willy Forst.

Kas naujo Hollywoode? Šioje 
žvaigdžių karalystėje ruošiama visa 
eilė įdomių filmų su žinomaisiais 
aktoriais ir vis dar negęstančiomis 
žvaigždėmis. Greta Garbo po ilges-

nės pertraukos matysime kaip kola- 
aorantę „Paryžiaus istorijoje“, kur 
vaizduojamas vokiečių okupacijos 
metas ir išlaisvinimo dienos. Robert 
Taylor vaidina vyriausiąjį vaidmenį 
„Brolių Karamazovų“ fllmoje, stato
moje pagal to paties vardo Dosto
jevskio romaną. Clark Gable naujoji 
filmą vadinsis „Odisėjaus sugrįži
mas“ ir jis čia vaidiną iš kariuome
nės demobilizuoto gydytojo pergy
venimus. Po penkerių metų pertrau
kos garsioji „Kartą pavasarį“, „Rose- 
Marie“ ir kitų filmų dainininkė Jea
nette MacDonald vėl pradeda fil
muotis vienoje Metro-Goldwyn- 
Mayer filmoje.

Bavarijoje, Geiselgasteig, vokie
čiai synchronizuoja visą eilę užsie
nietiškų filmų: amerikiečių 2Qth Cen
tury Fox Film „Ona ir Siamo kara
lius“ su Irene Dunne ir Rex Harri
son, „Pragare, kur tavo pergalė?“ su 
žinomuoju Charles Boyer ir Bette 
Davis, Metro-Goldwyn-Mayer „Lady 
Alquist namai“ su garsiąja švede 
Ingrid Bergmann ir tuo pačiu Char
les Boyer ir kt Be to, toje pačioje 
Geiselgastelg atelje sukama ir doku
mentinė vokiečių filmą „Ilgasis ke
lias', režiuojama B. Fredorsdorf. (ž)
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bausti. Abipus Nemuno visi gerai 
pažįstame tą lietuvių persekiojimą 
už savo knygų ir laikraščių skaity- 
mą. Velnias taip nesidžiaugia dūšią 
sugriebęs, kaip rusas išvydęs lietu
višką kalendorių. Jau daug lietuvių 
yra nukentėjusių už savo gimtąja 
kalba raštus, už tas savo švenčiau
sias teises.

Liūdniausia, kad lietuviškas kny
gas ir laikraščius persekioja ne tik 
rusų, policija, bet ir patys lietuviai. 
Žinome iš vardo ir pavardės ne vieną 
tokį judošių, kuris už lietuviškas 
knygas yra skundęs žandarams savo 
brolį lietuvį. Iš pradžių tokie skun
dė iš piktumo, norėdami atkeršyti, 
o dabar jau priviso judošiųy kurie 
žandarams tarnauja už piniguš. Jau 
tiek daug turime tarp savęs judošių, 
kad jei jie susitartų vieną dieną pa
sikarti, tai mūsų girioje neužtektų 
drebulių, Žiūrėkite, kiek policija su
gadina mūsų žmonių. i

Beje, rusai siūlo lietuviškiems raš
tams savo „graždanką“., Jie patys 
žino, kad jų raidės negražios,' labai 
nesveikos akims ir visai netinka lie
tuviškiems raštams. Tačiau siūlo 
jas, nes žino, kad, įbrukus mums 
„graždanką", kur kas lengviau bū
tų įbrukti mums maskoiystę ir pra- 
voslaviją. Dėl to gi, broliai, saugo
kitės tų raidžių, kaip didžiausio 
pikto! Nei patys imkite, nei vaikams 
duokite brukamų dabar lietuviškų 
knygų rusiškomis raidėmis. Naikin
kite tokias knygas kur tik pagriebsi
te! Neklausykite tame dalyke vy
riausybės prikalbinėjimų arba gąs
dinimų, neklausykite kaimo moky
tojų, nes jie siūlė tas knygas tik dėl 
to, kad tikisi iš savo vyriausybės 
didesnės algos ir dovanų.

Už ką gi pasiekė mus tokia nelai
mė? Rodosi, niekad nenusikaltome 
prieš Rusiją. Maišto nekėlėme. Mo
kesčius mokame. Stipriausi mūsų 
vyrai tarnauja kariuomenėje ir lieja 
kraują už Rusiją. Už ką gi rusai 
draudžia mūsų raštus ir neduoda 
apsišviesti? Kam persekioja ir kan
kina mus už mūsų raštų skaitymą? 
Už ką doriškai gadina mūsų žmones, 
papirkdami juos ir versdami išda
vikais judošiais? Kam gi galop val
džia šitaip neteisingai mus skriaus
dama, daro iš mūsų tyčia sau prie
šininkus, kad galėtų paskui mus 
kankinti?

O tačiau visos minėtos skriaudos 
ir pačios valdžios dirbamų prasikal
tėlių neteisingi persekiojimai sustos 
tą pačią dieną, kai bus lietuviams 
sugražintą lietuviška spauda lietu
viškomis raidėmis. Valdžia tai su
pranta ir žino, kad turės pagaliau 
išpildyti lietuvių norus. Jei dar iki 
šiol vis nesutinka mums grąžinti 
spaudos, tai dėl to, jog tikisi,. kad 
mes apilsime bekovodami, liausime? 
reikalavę lietuviškų raidžių ir pri
imsime „graždanką“.

Parodykime gi valdžiai, kad ji 
skaudžiai klysta. Jeigu ji negalėjo 
įgriebti mūsų, kai buvome kvaili, tai 
jau šiandien, kai pažinome jos ža
bangas, tikrai nebeįgriebs. Parody
sime, kad mes visai neketiname 
išsižadėti savo švenčiausių teisių ir 
nenustosime už jas kovoję.

Valdžia turi išklausyti mūsų tei
singus reikalavimus. Stenkimės tik 
sutrumpinti nereikalingos kovos lai
ką ir prisiartinti laimėjimo valandą. 
O tai galime padaryti tik nuolat kli
bindami, be perstojo reikalaudami 
spaudos ir iš tolo neprisileisdami ru
siškų raidžių. Kur tik galime ir ka
da tik galime, reiškime savo teisin
gus reikalavimus ne vien žodžiu, bet 
ir raštu. Žemiau parodyta, kuriais 
keliais tai galima lengviau atlikti.

1) Neimkime nė į rankas lietu
viškų knygų, atspaustų rusiškomis 
raidėmis. Per prievartą įbruktas su
deginkime. Pas regentus neduokime 
rašyti lietuviškų aktų rusiškomis 
raidėmis.

2) Valsčiai susirinkimuose tegul 
nutaria reikalauti, kad kaimo mo
kyklose būtų mokoma lietuvių kalba 
ir tikybos mokslas iš knygų, spaus
dintų lotyniškomis lietuviškomis 
raidėmis. Nesteigti mokyklų, ku
rioms valdžia nenofės duoti minėtų 
teisių.

3) Rašykime prašymus, reikalau
dami lietuviškos spaudos: a) vidaus 
reikalų ministerhu, b) generalguber
natoriui, c) vyriausiam spaudos rei
kalų užvaizdai, d) pačiam carui, e) 
savo vyskupams, kad jie teiktųsi to
liau užtarti.

4) Ūkininkai tegul steigia ūkišką

MEDARDAS KAVARSKAS

Šokėja ir poetas
Kai tavo eilėse dažnai balti drugeliai miršta, 
Ir, panorėjus tau, pasaulį užpila tiršta naktis, 
Kai tavo žodžiai, kaip nelaimė, neužmirštami 
Sužeidžia pralaimėjusių žmonių širdis, — 
Aš šoku lengvą ir laimingą šokį, 
Kuriam nėra nei baimės, nei didybės, nei mirties, 
Esu saldi, kaip vaisius saulėje nunokęs 
Iš tolimiausios pietryčių šalies — — —

Savo sapnuos tave mačiau nepaprastą, galingą, 
Kuris kalbėjo su dievais, o ne žmonėm.
Bet vienas žodis, —■ ir toks pat tu būtum nelaiminga ; 
Ir, kaip visi, turėtum meilę ir pavydą iškentėt. 
Tas mano vienas mažas, paprastutis žodis 
Iš pranašo tave paverstų liūdinčiu žmogum, 
O tavo siela Dievo ilgesiu užnuodyta.
Jau nenueitų tau nuo amžių parųoštan dangun.

Bet aš tau nieko nesakau, nes gi ir tu man niekas, 
Nes tu šiai žemei nebetinkamas, nes tu baisus, 
Tu nueini nuliūdęs ir suniekintas
Ir ramini save: aš pranašas, o ne žmogus . . .
O aš sau šoku lengvą meilės ir linksmybės šokį,
Nes tavo naktys ir mirtis man tiktai vienas lėtas „pas", 
O tavo Dievas, nerimas, kančią ir nemirtingi žodžiai 
Man tiktai-šokiui kviečianti linksma daina.

sias draugijas ir tegul prašo žemės 
ūkio mlnlsterį, kad jiems leistų skai
tyti lietuviškas ūkiškas knygas ir 
laikraščius.

5) Jeigu policija ir žandarai paro
dytų kam skriaudą už lietuviškas 
Įmygąs, skųskimės prokuratoriui ir 
t. t.

6) Neapleiskime tų, kurie už lietu
viškas knygas pateko į vargą, gel
bėkime juos kuo galime: pinigais, 
patarimais ar kitaip.

Broliai! mūsų pusėje teisybė, mū
sų pusėje ir laimėjimas — tik laiky
kimės tvirtai!“

Sis atsišaukimas pasirodė tuoj po 
padarytų 1897 metais kratų ir areštų 
Suvalkų gubernijoje ir buvo at
spausdintas „Varpe“. Šiaip ar taip 
jo įtaka buvo didelė. Greit po to 
rusų įstaigos buvo užverstos tuo rei
kalu prašymais. Šia proga ypač rei
kia pažymėti J. Tumo-Vaižganto, 
tada dar jauno kunigėlio, akciją 
valstiečių tarpe už spaudos atgavimą. 
Kiek J. Tumas yra nuveikęs tam 
reikalui savo raštais, mūsų visuo
menei daugiau yra žinomą. Bet jis 
vien literatūrinėmis priemonėmis 
nepasitenkino. Būdamas Mosėdžio 
vikaru ir kitur, J. Tumas ragino 
valstiečius, rašyti tuo reikalu pra
šymus į pačias aukščiausias rusų 
valdžios įstaigas. Vien tik 1898 m. 
J. Tumo rūpesčiu, padavė prašymus, 
jo suredaguotus, keletos valsčių gy
ventojai.

Tuo būdu politiškai, moksliškai, 
kultūriškai rusų raidės lietuvių 
raštuose nesuteikė rųsų vyriausybės 
lauktų padarinių. Rusų šviesieji pro-

tai patys tą pamatė. Be abejo, ne
patogu buvo nei iš šio nei iš to pa
ties caro aprobuotą Valujevo 1865 
m. aplinkraštį atšaukti. To meto 
biurokratiškai rusų vyriausybei rei
kėjo sudaryti juridini pamatą. Plati 
lietuvių akcija greit pradėjo ir šią 
pastarąją tvirtovę laužti. 1800 m. 
vyriausios cenzūros valdybos vir
šininkas kunigaikštis Sachovkoj įsa
kė policijai konfiskuoti inž. A. Ma- 
ciejausko lietuvių kalba prieš aštuo
nis mėnesius išleistą „Žemėlapį lie
tuviškai latviško krašto“. Macie- 
jauskas. kunigaikštį Sachovskoj ap
skundė už tai ir pareikalavo iš jo 
1200 rublių nuostoliams padengti. 
Tos bylos advokatas A. J. Kaminka 
įrodė, kad 1865 m. Valujevo aplink
raštis, draudžiąs spaudą lietuviško
mis raidėmis, kaip nepaskelbtas ata
tinkama forma,- neturi įstatymo ga
lios. Aukščiausi rusų teismo organai 
išaiškino, kad Maciejauško negalima' 
bausti už ano aplinkraščio nesilai
kymą, nes anas aplinkraštis neturi, 
kaip atatinkamai nepaskelbtas, vals
tybės įstatymo galios. Antrą panašią 
bylą už lietuvių kalba skelbimo iš- 
llpdymą su rusų valdžios organais, 
kaip žinome, turėjo Višinskis, kuris 
Šiaulių advokato Krečino padeda
mas taip pat laimėjo.

Galop ir juridiškai buvo padaryt! 
svarbūs žygiai lietuvių spaudos 
draudimui panaikinti. Noroms ne
noromis rusų valdžios atstovams 
teko atsisakyti nuo nevykusio su
manymo. 1904 m. Lietuvos general
gubernatorius kunigaikštis Sviato- 
polkas Mirskis paskelbė, kad lietu
vių reikalavimai- patenkinti ir jie 
gal! savo raštus spausdinti lotyniš
kai lietuviškomis raidėmis.

40 metų, atkakli mūsų tautos kova 
už savo teises baigėsi laimėjimu. 
Tauriesiems Lietuvos sūnums tada 
nebuvo džiaugsmo galo. Nuo tautos 
nukrito sunki, didelė- našta, kurios 
nusikračius, lietuviai iš karto leng
viau pasijuto ir skubiau ėmė atgi-

I mimo keliais žengti. J. Jurevičius

Literatūrinė — muzikinė popietė Baltijos 
UniversiteteiI 

i
Meninė saviveikla Baltų Universi

tete reiškiasi gyvai. Štai, .vos baigus 
' vasaros atostogas buvo suruošta li- 
teratūrinė-muzikinė popietė. Gražus 

. liepos 20 d. vakaras buvo praleistas 
Vilniaus Rūmų vestibiulyje, besi
klausant savo kolegų atliekamų mu
zikos kūrinių. Popietėje gražiai už
sirekomendavo prof. Vi. Ivanausko 
dainavimo klasės klausytojai V. Vai
tiekūnas, K. Ostrauskas ir J. Švedas. 
Pastarasis yra parašęs muziką Ny
kos-Niliūno eil. „Keleivis“. Naujoji 
kompozicija buvo vieno solisto, 
akomponuojant pačiam autoriui, pa
dainuota, Kitą muzikinės programos

Kultūrinės...... -
=: naujienos
— George Bernard Shaw šiomis 

dienomis sukanka 91 m. amžiaus. JU
pareiškė pageidavimą, kad dėl šio 
įvykio nebūtų daroma jokio triukš
mo. Rašytojai savo gimimo dieną 
yra pasiryžęs praleisti savo namuose 
sodžiuje, kaip ir kiekvieną kitą 
dieną. Tenka manyti, kad į sveiki
nimų ir linkėjimų bangas nebus 
reaguota. Shaw pasakė: „Mano lo
tosios gimimo dieno* iškilmės mane 
beveik nuvarė į karstą, ir tai man 
daugiau nebeturi atsitikti. Kodėl gi 
man neleidžiama numirti ramyb' .“

— Londone, Haydeparke, i «*o 
tarptautinė tautinių šokių šventė, ,:ur 
„DP tautos“ nedalyvavo. Prieškari
nėje šventėje Londone mes už „Ke
purinę“ gavome pirmą premiją.

— Paryžiuje su pasisekimu praėjo 
tarptautinė valkų meno paroda, ku
rioje buvo atstovaujamas vaikų 
meno pasaulis ir iš egzotiškųjų 
kraštų.

— Šveicarijoj valdžia uždraudė 
svetimšaliams turėti knygų-spaudos 
leidyklas ar jas finansuoti. Tuo būdu 
po politinių depresijų šveicarai su 
depresijomis pasireiškia ir kultūri
nėje srityje. Šiuo savo žygiu Švei
carija Iššaukė užsienių spaudos pa
sipiktinimą.

—Vokiečių žiniomis, Lūbecko Ins
titutas suradęs žarnų vėžio sukėlėją 
ir jam gydyti pagaminęs „Sulfora- 
mid“,

— Mrs. Jean-Claude Comert gavo 
už savo knygą „Mbondrop to Gas
cony" „Rhys Memorial Price“, Ši 
premija skiriama britų rašytojui dar 
neperšokusiam triidęjjmt metų. To
dėl ji ir vadinasi jaunųjų premija.

— Paryžiuje atidaroma aktuali 
„Moderniojo žmogaus buto“ paroda 
su šūkiu: „Saulę į namus, žalumy
nus į miestus, gyvenimo džiaugsmas 
— visiems žmonėms!"

— Žinomas prancūzų aktoriuj R. 
J. Chauffąrd parašė dramatinį veiklą 
iš vokiečių siautėjimų Prancūzijoje 
laikmečio, pavadintą „I'Inventain*“.

— Rugpiūčio 20 - rugsėjo 15 d. d. 
Edlngbourge (Anglijoj) įvyksta tarp
tautinis muzikos festivalis.

dalį sudarė įvairių operų arijoj, 
Čiurlionio preliudai ir t t. Smuika
vo prof. St. Kairys kuris, be to, dar 
buvo parašęs vietinių aktualijų, ku
rios "klausytojus prajuokino iki aša
rų. Dar buvo skaitoma jumoristinėje 
formoje ištraukos iš Amerikos lietu
vių laikraščių, bei deklamuoti eil®. 
raščiąi. .

Reikia pripažinti didelius nuopel
nus liet, studentų kultūrinėje veik
loje prof. St, Kairiui, kuris visuo
met mielai dalyvauja studentų ruo
šiamose pramogose ir jas savo da
lyvavimu praturtina ir paįvairina.

A-ls

ALGIMANTAS GIEDRIUS

Romukas
(Iš rinkinio „Sukuria! ir žmonės“)

Pajuodavusių alksnynų viršūnėse 
plačiai ūžavo pirmieji pavasariniai 
vėjai. Ankstyvas tūkstantis devyni 
šimtai keturioliktųjų mėtų pavasaris 
nedrąsiai žvalgėsi murzinai snieguo
tose Suvalkijos aukštumose ir klo
niuose. Kaimo pakluonių atokaitose 
meiliai raičiojosi šiltesnių saulutės 
spindulių katinėliai. Užšalusių kūdrų 
pakraščiai palengva atmirko ir vidu
dieniais pūpsodavo drumzlinomis 
tirpstančio ledo putomis.

Didėjo ir bujojo kasdieninis kai
miečių darbas ir vargas skurdžiai 
susigūžusių šiaudinių pastogių kerte
lėse. —

tyliai pravirko. Jo liesu, išbalusiu 
veidu, abipus mažos, smailios nosy
tės, gausiai riedėjo sūrių ašarų ka
roliai ...

— Tai nfen vyras! Na, ko čia dabar 
žliumbi? Bėk, palakstyk po aslą, o 
paskui — vėl marš prie knygos. 
Mokykis! Žiūrėk man, kad iki pava
sario „ant Mišių maldų“ pereitum. 
Mokslo galo, vaike, nėra.

— Eik jau eik, tėvai, su tais savo 
mokslais. Vaikui dar galvą sumai
šysi. Anoks jis čia vyras- Tegu tik 
vyresnieji mokinasi. I kunigus vis- 
tiek neišleisi; O mudu, va, ar ne
pragyvensime amžių be to mokslo, 
Maldaknygę pasleblzavojį — ir už
tenka.

— I kunigus, i kunigus! O jei jau 
ne 1 kunigus, tai tu nori, kad ir vai
kai būtų akli, kaip ir mes, Ne, o ką 
tu gali žinoti? O gal Romas būs 
koks vyskupas ar daktaras, ką?

— Tėvai, nustok. Gali dar sugrle- 
šyti šitaip šnekėdamas. Ne tavo no
siai toki mokslai. Žiūrėk, kad tik 
skolas išsimokėtum. Ana va, 'Marė 
jau visa merga. Reikės ir dalios 
skirti, o iš kur paimsi?

— Et, su durnu du turgu, — stip
riau pyktelėjo tėvas ir, nusįsplovęs 
pasuolėm vagyje pradėjo energingai 
brūžuoti baigtą sukti spaliuotą pantį.

Sugniaužtais kumšteliais patrynęs 
ašarotas akis, Romukas greitai nu
rimo ir nustriksėjo pas pečių prie 
motinos, o ši jam pasuko prabaltintų 
kruopų bliūdelį.

— Užsrėbk, vaikeli, pailsėk. Čia. 
kur šilčiau, ant molinio suolelio. 
Ką tu čia prisimokysi pamėlynavu
sia nosimi. Kerčioje šalta.

— MA-MA. MAMA... TĖ-TĖ,TĖ
TĖ... K A-TĖ, K ATE... — pirkios 
kerčioje, palinkęs ant balto liepinio 
stalo, šešerių metų Romukas neno
romis glamžė Višinskio „Elemen- 

7 torių“.
— Na, na vaike, mokykis! Skaityk 

toliau! — valdingu tonu ragino savo 
mažiausią pagramduką kresnas, mė
lynakis tėvas, sukdamas kanapinį 
pantį. Seni, sulankstytais rėmais 
tėvo akiniai bereikalingai kybojo ant 
jo stambios, plaukų priaugusios no
sies galo.

Motina tylėdama triūsėsi apie puo
dus, o jos išvargusių akių žvilgsniai 
slapčiom^ meiliai apglėbdavo sunkiai 
Skaitantį Romuką.

— ... Sūri rasa. Sūrus sūris. Ašara 
sūri... — murzinu pirščiuku bak
snodamas kiekvieną elementoriaus 
raidę, Romukas palengva dėstė žo
džius, gailiai šnipšėdamas, kol paga
liau, užkliuvęs sunkiausioje vietoje,

— Taip taip! Kol mažas, tai tik 
valkeli, vaikeli... O kai tas vaikelis 
užauga, tai paskui ir eina šunų šu
kuoti. Dar, ko gero, ir tėvą motiną 
iŠ namų išvaro. Tai vis iš tos didelės 
meilės, — kandžiai pamėgdžiodamas 
motinos žodžius, vėl gyvai užvedė 
kalbą tėvas ir nauju dvilinkų pančiu 
balsiai tvojo j suolo galą.

— Tfu, kad tave bala! Net tirp- 
teičiau! Ko čia dabar daužaisi, lyg 
Marazo drigantas? Gal drignių ap
siėdė!, ar ką? — staiga atsisukusi 
suirzo motina, aštresniu žvilgsniu 
permesdama savo senį.

— Che, che, die, die. Nusigandai! 
Tirptelėjai!... Jeigu ne tas pantų- 
kas, motin, tai kažin kas būtų ir iš' 
anų išaugę? O dabar ■— visus išmo
kiau, ir darbą rankose turi, žmonių 
nejuokina. Matai, motin, aš juokų 
nedarau. Jeigu jau ką pasakiau, tai 
kaip kirviu nukirstai Va, kas yrą,

— Pagyrų puodas, tu pagyrų puo
das ... — priekaištingai linguodama 
galvą, dėstė motina. — Išmokiau!... 
Darbą rankose turi!... O aš tai ne
mokiau? O kažin iš ko poterių iš
moko? Kas prie pirmosios Komuni
jos privedė? Jis išmokino! Dėkavok 
Dievui, kad gerą mokytoją turime. 
Beinaravičius — tai ne koks rusas. 
Nors iš tikėjimo nesijuokia. O kitur, 
sako, vaikus dar daugiau muša ir 
lietuviškai šnekėt neleidžia. Žmonių 
nejuokina! Neišsišnekėk, , neišsišne
kėk. Dar nežinai, kaip mano vaikai 
gyvens, kai jie vaikų turės. Dar gali 
visą svietą prajuokinti. Na, gaus 
Marė koki diegą, tai ir lodys paritui 
šunis kelintoj parapijoj. O tu, žmona, 
verk visą gyvenimėlį, liuobkis viena, 
vaikais apsikrovus, Sakau, jau tlę 
vyrai, tai tikri arkliai ir daugiau 
nieko...

— Nutilk, ką čia dabar paleidai 
savo grąmatoną. Mano vaikai , . , 
Mano vaikai,., Ne tavo, o mano 
vaikei. Aš juos tvarkiau ir tvark...

— O kad tu surūgtum! Jo vaikai! 
Na, er tu juos pagimdei, ar ką?,.. 

nuoja ką, tuoj varto, skaito, ką tat 
galėtų reikšti, ir mokinasi pats,

— Eik jau, tėvai, eik su tais Javo 
sapnais. Nei aš į juos tikiu, nei ką-

— Gali tikėt, gali netikėt, o vai
kams — Vis naudą ir gana. Geriau 
tegu rūpi knyga, negu paskui degti
nės butelis.

— Tegu ją bala, tą smarvę! Kiek 
žmonių prapuldė. Ne be reikalo ku
nigai taip barasi. Nevienes jau ir 
namus pro savo kosęrę pravarė. Šu
nim šėko plauti išėjo ■ . Dievas ži
no, kaip tie mūs vaikai kareiviai gy
vena. Tat ne iuokaj, jau treji metei, 
tokioj tolybėj, — vėl pradėjo grau
dinus motina, prisiminusi du savo 
sūnus kažkur Sibire, caro kariuome
nėje.

— Ką datiar padarysi, motin. Tokia 
tvarka. Atitarnaus ir pareis,, kaip 
kiti. Antanas jau turėtų šį pavasari 
grįžti. Kad tik karo nebūtu. Žmonės 
kalba, kad neramu. Andai, Marė 
„Šaltinyje" skaitė, kad rusas SU ja
ponu pykstasi, o germenų vilius 
irgį nepėsčias, Nežinia , . .

Pilna rūpesčių, žilstanti tėvo galva 
vėl palinko prie darbo. Išsitraukęs 
iš pasuolėj, Jis atidžiai apžiūrinėjo 
taisytinus pakinktus. Jau nebe pir
ma kartą išgirdusi kalbas apie karą, 
njotiną sustojo verpusi; jį bejėgiai nu
leido ant kelių gyslotas, suvytusias 
rankas ir, pakėlusi prie ašarojančių 
akių raštuotą prijuostę, apsikniaubė, 
tylia) kūkčiodama . , ,

— Nieko tu čia, motin, savo aša
rom nepataisysi. Kaip Dievas duos, 
taip bus, Nepakenčiu aš to amžino 
žliumbimo. — atsargiau pastebėjo 
tėvas, grubiuose savo delnuose var
taliodamas apspurusį bėrio pekinktą.

Pirkioje valandėlę! Įsiviešpatavo 
tyla. Tiktai kerčioje susigūžęs Ro
mukas, surimtėjęs Ir sukaupęs visas 
pastangas, pusbalsiai vėl pradėjo 
skaityti iš naujo. „Sūri rašė , . . 
Sūrus sūris . . . Ašara tūri . .

Mažu }r suaugusių vaikų rūpes
čiai? išverktos motinos akys dar vįe 
tebesruvo jų likimo ir meilės ašaro
mis , (B, 4)

•— staiga pertraukė tėvo žodžius pa
šokusi Romuko motiną. — AŠ gi jų 
penkiolika pagimdžiau, ne tu. Tai 
kas, kad aštuoni jau pas Dievą. 
Tegul būna šventa Jo Valia, Vistięk 
už visus reikėjo atkentėti. Jo vaikai! 
... Zinai, kad taip tu, tėvai, nors 
kokį vieną pagimdytųm, tai dyvytųsi 
visi-.. Tave tada tikrai po parodas 
vežiotų. Uždirbtum didelius pinigus. 
Gal tada ir apie moteris kitaip šne
kėtum ... ,

Ant šilto suolelio patogiai įsitai
sęs, Romukas nesusilaikė Ir pradėjo 
kikenti. Sušluosčiusi bllūdus, motina 
sėdosi prie ratelio, O tėvas valandėlę 
nieko neatsakėt jis tiktai suraukė 
savo raukšlėtą-kaktą ir pro akinių 
stiklų viršų abejingai dėbtelėjo į 
sūnų ir į tyliai verpiančią motiną.

™ Eik, vaikeli, skaityk. Jau pasi- 
šildei. Tėvas blogo nenori, Paūgėjęs 
išmoksi ir Mišioms patarnausi, — 
švelniai paragino motina palįnksmė- 
jusį Romuką.

— Na, o aš, motin, ar kitaip sakau? 
Kol maži, tegul vargsta, mokinasi, 
kad užaugę turėtų iš ko duoną val
gyti. Ar negerai, kad Jonas su Zig- 
nu pas Beinaravičlų baigė? Paskui 
nesunkiai ir amato išmoko. O dabar, 
ten, už marių, nereikės visą amžių 
po žeme dirbti. Gerai gyvena, pinigo 
turi ir tėvų retkarčiais nepamiršta.

Priminus prieš keletą metų Ame
rikon laimės ieškoti išplaukusius vai. 
kus, nykus liūdesy? apgaubė motinos 
veidą, o jos melsvos, išverktos akyj 
nejučiomis prisipildė vos sulaikomų 
ašarų.

— Dieve duok jiems Dvasią šventą, 
prašnabždėjo suvytusios motinoj 

lūpos, Dešinioji ranka nejučiomis 
padarė kryžiaus ženklą ir vėl pasuko 
valandėlei sustojusi ratelį,

— Kai gero mokini, tai Ir Dievas, 
padeda. O žmogus be mokslo — ak
las ir baigta. Už tai aš, grįždamas 16 
turgaus, ar ątlaidų — dažnai ne sal
dainį ar pyragą vaikams parvežda- 
vau. o knygelę; kad ir kalendorių ar 
sapnininką. Žiūrėk, valkas susap
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Pabaltijo Vyr. K-tų
ATSTOVAI PAS PC IRO AMERI

KIEČIŲ ZONOS DIREKTORIŲ
Neseniai Pabaltijo Vyr Komitetų 

atstovai lankėsi Heidelberge pas PC 
IRO amerikiečių tonos direktoriaus 
pavaduotoją Mi. Boerne-Fiklin ir 
jam (teikė DP reikalais raštą. Ta 
proga buvo išsikalbėtai dė> (sileidimo 
tremtinių atstovų į IRO. P. Fiklin 
buvo nuomonės, kad tremtiniams 
būtų naudinga turėti atstovą Žene
voje, nes visi įsakymai ateina iš 
centro.

Kalbant apie gyvenimo sąlygas, p 
Fiklin pareiškė, kad stovyklos pasi
liks ir ateityje. Kadangi IRO yra 
mašiau turtinga ' už UNRRA, tai 
maistas nepagerės, betgi bus stengia
masi ■ išlaikyti dabartinį kalorijų 
skaičių. Galimas priartėjimas prie 
vokiečių normų.

Kada bus IRO skryningai, dar ne
žinia. bet po iu būsią išduoti specia
lūs pasai su nuotraukom.

Palaipsniui vis daugiau yra ir bus 
DP įtraukiama į administracijos dar
bą. IRO sandėlių 5 administratoriai 
numatytata pakeisti i DP. (LTB)

STOVYKLŲ WELFARE KAPI
TALAI

paruošiamoji komisija (amerikiečių 
zona, Heidelberge) išleido admini
stracinį įsakymą Nr. 3 apie „stovyklų 
Welfare kapitalus“. Jame sakoma: 
„Reichsmarkių kapitalai susirinko 
DP bendruomenių centruose kaip iš
davos visuomeninio veikimo. PC IRO 
nereiškia pretenzijų į tuos fondus, 
bet yra pageidaujama, kad jie būtų 
tvarkomi DP atstovų iš tų žmonių 
tarpo, kurie prisidėjo prie jų suda
rymo. Tą kapitalą naudojant turi 
būti atsižvelgiama į bendradarbių 
pageidavimus, ir tai darytina visos 
bendruomenės naudai. Išmokėjimai 
turi būti derinami su karinės val
džios naudojamais nuostatais ir tei
sėmis." Lydimajame rašte paaiškina
ma dar, kad taip kapitalais supran
tami ne tik kapitalai, valdomi sto
vyklų Welfare valdininkų, bet ir 
stovyklos komitetų. Toliau nurodo
ma, kad tokių kapitalų suvartojimo 
apyskaitos turi būti siunčiamos Area 
Team Direktoriui.

Šiais raštais IRO uždeda kontrolę 
viešajam DP kapitalui ir turtui, 
administruojamam stovyklų komite
tų. Šitie patvarkymai negali liesti nei 
LRK kapitalo nei BALFo. Jie nėra 
jokie stovyklų komitetai, o pastara
sis nėra jokia DP organizacija, o tik 
lietuvių, JV piliečių, organizacija. 
Šia prasme atitinkamos įstaigos ir 
duoda paaiškinimus. . (E.)

Gen. Clay priėmė Kempteno lietuvių 
kolonijos dovana

Po ūgesnio susirašinėjimo su ati
tinkamomis amerikiečių kariuome
nės įstaigomis, liepos 18 d. Augs
burge, vietinės įgulos būstinėje 
Kempteno lietuvių tremtinių delega
cija. iš dr. Kaškelio, dali, M. Paške
vičiaus ir lietuvaičiu Kaukoriutės, 
Valavičiūtės ir Klimaitės, lydima 
PC IRO area-os direkt. Wattle worth, 
įteikė vyr. amerikiečių kariuomenės 
Vokietijoje vadui gen. L. D. Clay 
jau minėto dail. M. Paškevičiaus 
paveikslą „Liberation I", datuotą 
liepos 4 d. JAV nepriklausomybės 
šventės data.

Delegacija buvo įspėta, kad gene
rolas nesifotografuos, nes jis ne
mėgstąs pozavimo, adreso greičiau
siai nepriimsiąs ir pageidavo, kad 
kalbos nebūtų ūgesnės, kaip dviejų 
sakinių. Tačiau įteikiant paveikslą 
įvyko jaudinančių scenų, kurios pra
laužė tą oficialią atmosferą, kuri 
siaučia šią aukštą karinę ir politinę 
asmenybę. Kai generolas, gausios 
svitos lydimas, įėjo į salę, kurioje 
laukė delegacijai, jis jau iš tolo 
sustojo ir keletą minučių gėrėjosi įs
pūdingu vaizdu, kurį sudarė pa
veikslas ir šalia jo lietuvaitės tau
tiniuose drabužiuose. Po to vienam 
palydovų jis kaž ką pasakė ir tas 
išėjo. Apie 10 min. generolas 
stovėjo su svita atstu. Delegaci
jos dalyviai „konfidencialiai“ pasa
koja, kad jiems ėmusios svilti pa- 
padės, nes manę, kad dovana nebū
sianti priimta. Visų nustebimui pa
sirodė, kad generolas buvo liepęs 
pakviesti fotografą. |

Delegaciją generolui pristatė direkt. 
Wattleworth, pranešdamas, kad 
Kempteno lietuvių delegacija no
rinti generolui įteikti dovaną. Dr. 
Kaškelis savo kalboje pašakė: „Ši 
dovana yra manifestacija jausmų 
jums ir amerikiečių kariuomenei.

Tai yra dėkingumas už išvadavimą 
Nr. 1. Tikimės, kad jūsų pastango
mis sulauksime ir antrojo išvadavi
mo, nes mes dar neturime laisvo sa
vo krašto, mūsų tauta išblaškyta, 
mes benamiai ir beteisiai. Dėkoju, 
kad priėmėte šią kuklią dovanėlę. 
Kartu, priimkite ir puokštę gėlių 
svetimos žemės išaugintų Mes bū
sime laimingi įteikti jums savo že
mės gėlių." Dail. Rutkausko paruoš
tame adrese, kuris buvo įteiktas ir 
generolo priimtas, tarp kita ko sa
koma: „JAV nuolat kovoja už žmo
nių laisves ir humaniškas teises. Sir, 
mes žinome, kad kelias, kuriuo ve- 
dėte savo armijas Europon, buvo at
žymėtas krauju ir kančiomis, kaip 
kad tas esti, kai tautos išlaisvina
mos iš vergijos. Įteikdami Jums pa
veikslą „Liberation I“, mes, lietuviai 
su giliausiu dėkingumu sveikiname 
Jus ir Jūsų šaunią Armiją.“ Baigiant

reiškiama viltis, kad įvykdžius idea
lus, kurių siekia JAV tauta ir ar
mija, bus ir Lietuvai grąžinta ne
priklausomybė.

Generolas padėkojo už žodžius 
tartus jam ir jo armijai Jis esąs dė
kingas delegacijai ir jos atstovauja
miems žmonėms už padarytą šaunią 
dovaną ir pažadėjo jos sveikinimus 
ir pareikštą dėkingumą perduoti ar
mijai. Pareiškė suprantąs mūsų troš
kimus ir tikįs jų išsipildymu. Kartu 
pažadėjo liepos 26 d. trumpam spe
cialiai aplankyti Kempteno lietuvių 
kolonijos žmones, kurie jam sudarę 
tokį malonumą.

Po to generolas kartu su delegaci
ja pasidarė keletą nuotraukų kurių 
pažadėjo pasirūpinti, kad būtų 
pasiųsta ir Kempteno kolonijai.

Adjutantas išlydėdamas pasakė: 
„Surengėte gražią ceremoniją. Mano 
komplimentas.“ A. Žs.

Schweinfurto lietuviu atstovai pas 
Gubernatorių Mjr. Brilant

PLEČIAMAS TARPTAUTINIS DP 
BENDRADARBIAVIMAS

Tarptautinis tremtinių bendradar
biavimas apima vis platesnes sritis. 
Pastaruoju metu yra sudaryti zoni
niai komitetai, anglų ir prancūzų zo
nose. Juose dalyvauja: lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ukrainiečiai, ju
goslavai ir gudai. (LTB)

Liepos 28 d. Schweinfurto lietuvių 
DP stovyklos vadovai aplankė ne
seniai paskirtą Schweinfurto karinį 
gubernatorių maj. James Brilant ir 
įteikė jam kelias dovanėles prisimin
ti, 25-tąsias metines nuo tos dienos, 
kada JAV pripažino Lietuvą de jure. 
Maj. James Brilant yra žinomas 
kaip susipratęs pareigūnas, supran
tąs taip pat ir pabėgėlių reikalus. 
Prieš keletą savaičių Schweinfurto 
stovyklos vadovai įteikė memoran
dumą, kuriame buvo išdėstyta 
Schweinfurto lietuvių DP stovyklos 
veikla nuo pradžioą iki dabar ir su
minėti visi dabartiniai sunkumai. 
Įteikiant memorandumą paklaustas 
apie galimą stovyklos iškėlimą, gu
bernatorius dementavo tos rūšies 
gandus ir pažadėjd dėti visas pastan
gas, kad stovykla liktų Schwein- 
furte.

25 metų sukaktuvėms nuo dienos, 
kurią JAV pripažino Lietuvą de 
jure, gubernatoriui buvo įteiktas 
adresas, kuriame buvo tarp kita ko 
įrašyta: „Nors ir maži būdami, mes 
esame išdidūs, kad šio savo akto 
didžioji JAV tauta tvirtai laikosi ir 
šiandien.“ Be to, jam dar buvo 
įteikta lėlė lietuviškuose tautiniuose 
drabužiuose ir Schweinfurto lietuvių 
stovyklos dirbtuvėse meniškai iš

dirbta lėkštė, kur buvo išgraviruota 
laisvės statula.

Dėkodamas Schweinfurto guber
natorius maj. James Brilant pareiš
kė: „Mes giname ir rūpinamės ir 
mažomis tautomis, bet kartais ne 
viskas taip klojasi, kaip mes nori
me.“ Gubernatorius žadėjo lietuvių 
tremtinių neužmiršti ir, progai pa- 
dtaikius, juos aplankytu

LTB Ap. Pirm-kų 
suvažiavimas

Liepos 18 d Stuttgąrte įvykęs LTB 
apygardos komitetų pirmininkų ir 
VK suvažiavimas praėjo ekonomi
niame ženkle. Suvažiavime/ buvo 
įneštas projektas dėl solidarumo 
mokesčio ir įvairių vajų suplakimo 
į vieną mokestį. Visi sukakę 18 nV 
amžiaus tremtiniai turėtų būti įpa
reigoti mokėti pastovų mokestį, ku
ris siektų 5,— RM mėnesiui. Be to; 
pelno mokesčiu būtų apdėti visi gau
ną pastovų atlyginimą DP, kaip 
verslininkai ir pan. Vyraujanti su
važiavime mintis buvo padidinti 
tautinio solidarumo mokestį, kas buu 
tų naudinga padidėjus emigracijai. 
Emigrantai turėtų jausti moralinę 
atsakomybę remti likusius tremti
nius. Iš spaudos jau žinome, jog 
eilė emigrantų pasižadėjo visokiu 
būdu dirbti, aukotis, kad bent kuo 
prisidėtų prie Šio bendro plačiausia 
prasme laisvės reikalo. Numatomas 
sušaukti tremtinių įgaliotinių suva
žiavimas.

Emigracijos klausimas atidėtas, 
nes bent šiais metais nenumatoma 
didesnė emigracija. Yra gauta žinių 
iš Brazilijos, kur išemigravo apie 300 
mūsų tautiečių iš anglų zonos. Jie 
rašo, įsikūrę geriau negu tikėjosi. 
Ūkininkai dirba ūkiuose, kiti mies
tuose. Visi gyvena neblogai. Prašo 
siųsti kultūrinės medžiagos — spau
dos, gaidų, muzikos instrumentų.

Šiame suvažiavime dalyvavo ir iš- 
skryninguotų lietuvių tremtinių at
stovai, kurie apibūdino ten savo ap
verktiną padėtį ir prašė palikusių 
stovyklose juos.paremtu

Lengv. atletikos pirmenybių reikalu
Visiems sporto klubams!

Sąryšy su Lietuvių Lengv. Atleti
kos pirmenybėmis, Lengv. Atletikos 
sekcija praneša:

1) Pirmenybių rengimo komitetą 
sudaro. Alg. Bielskus, Adamkevi- 
čius ir Jasinskas.

2) Dalyvių registracija nukeliama 
iki rugpiūčio mėn. 2 d. Kai kurie 
klubai vis dar miega ir nėra davę 
jokių žinių. Todėl visus dar kartą 
kviečiame sukrusti ir savo lengvaat- 
letus-tes įregistruoti. Pakartotinai 
prašome neužmiršti jaunių ir mer
gaičių, nes šių metų pabaltiečių 
olimpiadoj, rugsėjo mėn. 19-20 d. 
Augsburge lengvoji atletika bus ’tik 
jauniams ir mergaitėms. Registraci-

jos prašome nevilkinti, nes rengėjai 
sąryšy su nakyne ir maistu nori bent 
savaite anksčiau žinoti dalyvių skai
čių.

Pastaba: Registruotis galima ir pa
vieniui.

3) Pakvietimai bus išsiuntinėti tik 
užsiregistravusiems asmenims.

4) Už I, II ir III vietas bus duo
dami originalūs diplomai. Taipogi 
tikimasi, kad paskirų rungčių nuga
lėtojai bus apdovanoti ir vienkar
tinėmis dovanomis.

5) Klubams taškai bus skaičiuo
jami už šešias vietas pagal suomiš
ką dešimtkovės lentelę.

Pastaba: Taškai už beisbolo svie
dinuką ir rutulys (2,5 kg) mergai
tėms bus apskaičiuoti pagal specia
liai išdirbtą lentelę.

Paskutinės Trečiojo Reicho dienos
Hitleris pasmerkia žūti Kuršių 

fronto armijas
Christiansas tebeskaito pranešimą. 

Jis kalba apie priešo orinius puoli
mus ir apsuptųjų dalinių aprūpinimą 
oro keliu. Hitleris nekantriai nu
traukia:

— Goringai. o kaip su mūsų nau
jųjų naikintuvų gamyba?

Geringas kažką sumikčioja ir lei
džia kalbėti KoUeriui. Sis žodį vėl 
perleidžia Christiansui.

— Mano Fūhreri. iškilo naujų sun
kumų, transportas geležinkeliais vis 
blogėja, aš . . .

Hitleris nervingu rankos mostu jį 
nutraukia.

— Toliau, — sumurma jis dusliai.
Christiansas tęsia pranešimą, Kaip 

galėjo būti baigtos naujosios maši
nos? Vos tik būdavo spėtas Išbandyti 
naujas lėktuvo tipas ir turėdavo pra
sidėti masinė gamyba, tuoj Hitleris 
įnešdavo naujas kažkieno jam pa
šnibždėtas pataisas, uždrausdavo be
veik baigtu mašinų serijinę gamybą 
ir įsakydavo konstruoti iš naujo. 
Taip tęsėsi ištisais metais. Vokiečių 
lėktuvų pramonei nepavykdavo pa
gaminti didesnę bet kurio tipo maši
nų seriją. Čia dar prisidėdavo ori
niai puolimai — ir taip vokiečių 
aviacija likdavo bejėgė prieš anglus 
ir amerikiečius.

Pranešimą apie jūrų karą skaito 
adm. Wagneris, laivyno operacijų 
skyriaus šefas. Donitzas, kaip ir vi
sada, stovi prie rašomojo stalo, tie
siai prieš Hitlerį. Salia jo — adm. 
Puttkameris, nuo 1934 m. laivyno 
adjutantas pas Hitlerį ir ryšio kari
ninkas prie didžiojo admirolo. Čia 
nėra daug ko pasakoti: tiekimas 
Norvegijoje ir Kuršių fronte esan
tiems daliniams, keletas povandeni
nių laivų laimėjimų, keletas susi
šaudymų pajūriuose — ir viskas.

Pranešimai apie padėtį baigti. 
Visų žvilgsniai nukreipti į Donitzą, 
kuris kreipiasi į Hitlerį:

— Mano Fūhreri. Pasitaręs su 
OKH, norėčiau pranešti dėl Kuršių 
fronte esančių dalinių: atsitraukimo 
planas paruoštas. Be atodairos pa
naudojant visus tinkamus laivus, 
stiprioje aviacijos apsaugoje, mano 
nuomone, per 4 savaites būtų ga
lima atitraukti įgulas ir reikalingą 
medžiagą. Tektų atsisakyti dalies

didžiųjų aparatų. Iš viso ten yra 
500.000 vyrų. Pakrovimo kapacitetas 
Vindau ir Liepojos uostuose yra pa
kankamas.

Hitleris atsistoja ir, užpakaly su
dėjęs rankas, žingsniuoja po kam
barį- Staiga jis atsisuka, ir griežtu 
balsu surinka:

— Aš kartą jau pasakiau, kad 
apie Kuršių fronto atitraukimą ne
gali būti nė kalbos! Aš negaliu pa
likti medžiagą. Ir iš viso, man rei
kia turėti omenyje švedus.

Vėliau, kiek aprimęs, jis pridū- 
ria:

— Vieną diviziją galima grąžinti. 
Guderianai, tamsta rytoj man pri
statys! projektą. Dėkoju jums, po
nai. Bormannai, tamsta pasiliksi.

Karininkai atsisveikina, adjutan
tai surankioja bylas, ir visi, išskyrus 
Bormanną, išeina iš kabineto.

Vyr. būstinėj^ Zossene
Prieškamabaryje prasideda gyvas 

sujudimas. Adjutantai telefonuoja. 
Goringas atsisveikina su jaunu ry
šio karininku. Jį paseka Himleris 
su Kaltenbrunneriu ir Fegeleinas. 
Kiti susėda už stalų, gaivinasi ir dis
kutuoja padėtį. Gražiai nuaugęs 
ordonansas Keiteliui ištiesia tradi
cinių cigarų dėžę. Feldmaršalas nusi
šypso, pedantišku rūpestingumu iš
sirenka vieną ir smulkmeniškai ruo
šiasi rūkymui. Antrasis cigaras 
dingsta jo dešinėje kišenėje. D8- 
nitzas su savo karininkais gurkš
noja degtinę. Maždaug po pusvalan
džio pasiruošiama išsiveržimui. Vėl 
einame begaliniais koridoriais, per 
kambarius, pro sargybų postus. Pa
galiau atsiduriame po atviru dan
gumi. Laikrodis rodo jau 19.30 vaL

Graži žvaigždėta naktis. Visiškai 
aptemdyta mašina važiuojame per 
tamsų miestą. Pro šalį bėga bega
linė griuvėsių jūra. Gatvė po gat
vės — jokio gyvybės ženklo, jokio 
šviesos spindulio. Tamsu ir nyku, 
mirusiųjų karalijos griuvėsiuose, tik 
kur ne kur namų likučiai styro su- 
temusiame danguje — tarytum čia 
niekad ir nebūta milijoninio miesto 
su ryškiai apšviestomis gatvėmis, su 
gražiomis vitrinomis, su gerai apsi- 
-engusiais žmonėmis Šoferis padaro 
vingį apie vieną aptvertą nespro
gusią bombą. Mes pravažiuojame 
Tempelhofą (Berlyno priemiestis —

Vert.) ir netrukus pajuntame gaivi
nantį pušyno kvapą.

Maždaug po pusvalandžio važia
vimo mašina pasuka kairėn ir ne
trukus privažiuoja prie didžiulių 
vartų. Mes pasiekėme Vyr. Būstinę, 
esančią Zossene, maždaug 30 km į 
pietus nuo Berlyno.

Ji susideda iš dviejų pastatų: 
„Maybach I“, kur dabar mes ran- 
damės, t. y. OKH ir „Maybach II“, 
esančio dar 300 m atokiau, Wuns- 
dorfo kryptimi, kur patalpinta OKW. 
Namų formos bunkeriai išbarstyti 
visame miške ir taip puikįai užmas
kuoti, kad neįšvęstasis į paslaptis 
čia nieko nepaprasto nepastebėtų. 
Vos tik atvykę į bunkerį, gauname 
pranešimą, kad tuoj reikia laukti 
orinio pavojaus sirenų.

Apie 21 valandą telefoninis prane
šimas iš Reicho kanceliarijos: „24 
vaL Fūhrerio bunkeryje pasitarimas 
apie padėtį. Privažiuoti iš Hermanno 
Goringo gatvės. Generolui Gehlenui 
atgabenti žinias apie Vengrijos ir 
Pomeranijos frontus.“

Hitleris dažnai mėgsta, visiškai 
neatsižvelgdamas į savo pavaldinius, 
šaukinėti tokias naktines konferen
cijas, nes jis pats yra puikus nak
ties paukštis. Mums tai reiškia tuš
čią laiko gaišinimą. Guderianą kiek
vieną kartą tai išveda iš kantrybės, 
nes mes ir taip esame darbu per
krauti.

Vos tik spėju padėti telefono ra
gelį, Reicho kanceliarija vėl skam
bina:

— Dėl orinių puolimų pasitarimas 
prasidės 1 vai Šiaip viskas, kaip 
ankstyvesniame pranešime. — Reiš
kia ir vėl naktis be miego.

Nuo orinio puolimo pradžios sė
dime rūsyje, žemutiniame mūsų 
bunkerio rūsio aukšte. Visi 12 pa
sagos pavidalo bunkerių turi dar du 
aukštus po žeme. Visi bunkeriai su
jungti pažeminiais koridoriais. Taip 
pat jie požeminiu koridoriumi su
jungti su „Amt 500“ — maždaug 
20 m po žeme patalpinta didžiausia 
Vokietijos telefono centrale. Čia su
bėga visi svarbiausi kariniai ir civi
liniai laidai, kurie Berlyną jungia 
su kitais Europos kraštais (žinoma, 
tais, kurių dar sąjungininkai neuž
ėmė). Šie įrengimai buvo baigti 
iau 1939 m. Šiose pačiose patalpose 
Vyr. Būstinė buvo žygio Lenkijon 
ir kovų prie Maginot metu. Tuomet

čia šeimininkavo von Brauchitsčhas, 
jo štabo šefas buvo gen. Holderis.

Pasibaigus pavojui, lipame į vir
šų. Sis žygiavimas kiekvieną kartą 
ilgai nusitęsia, nes su savim .-visada 
reikia tempti visus svarbesnius do
kumentus. *

Tuoj po vidurnakčio išvažiuojame 
į Berlyną. Horizonte šviečia dideli 
raudoni gaisrai. Mes iš anksto tiks
liai išsiteiravome, kurios miesto da
lys dega, kad nereiktų ilgai sugaišti.
Nakties posėdžiai Fūhrerio bunkery

Iš Hermann Goringo gatvės lėtai 
pasukame siauru keleliu, vedančiu 
į Fūhrerio bunkerį. Nakties metu 
apsauga padvigubinta. Prie kiek
vieno kampo stovi sargybiniai, gin
kluoti automatiniais pistoletais ir 
rankinėmis granatomis. Tamsoje 
kontrolė dar griežtesnė, negu dieną. 
Pasitikęs ties automobilių sustojimo 
vieta, vienas sargybinis mus priveda 
prie bunkerio įėjimo ir atiduoda 
tenykštei sargybai.

Mes turime nulipti 37 laiptelius, 
nes gelžbetoninės lubos čia yra 
8 m storio. Fūhrerio bunkeris su
daro tik vieną visų Reicho kance
liarijos įrengimų sparną, jis susideda 
iš dviejų dalių; pirmojoje yra Hit
lerio butas: miegamasis, salionas ir 
vonia, be to dar konferencijų kam
barys su prieškambariu. Si dalis 
koridoriumi sujungta su 5 kitais 
kambariais, kurie paskirstyti taip: 
Hitlerio asmens gydytojas prof. Mo
rell, vilkų veislės kalė su vaikais, 
žinių centrinė, sargybos būstinė ir 
klozetas. Koridoriuje stovi 4 tele
fono celės. Iš šio, gilumoje esančio, 
Fūhrerio bunkerio, dvylika laiptelių 
veda Į centrinį Reicho kanceliarijos 
bunkerį, kur lubos tėra tik 1—3 m 
strorio. Fūhrerio bunkerio statyba 
buvo baigta prieš pat prasidedant 
mūšiui dėl Berlyno.

Laiptų apačioje stovi tie patys SS 
karininkai, kurie mus kontroliavo 
oopietinėmis valandomis. Vėl turime 
oadėti milines ir ginklus, Vėl rūpes- 
tingai iškrečiami mūsą portfeliai, vėl 
turime nuoširdžiai ir draugiškai šyp
sotis tuo metu, kai į mus žiūrima 
nepasitikėjimo pilnais žvilgsniais. 
Teiname į prieškambarį ir laukiame. 
Kaltenbrunneris pasveikina Gude
rianą. Ir dabar Bormannas pas Hit
lerį. Po kurio laiko durys atsidaro 
!r Bormannas paprašo vidun Kaiten- 
brunnerį. —lak—

6) Kiekvienas dalyvis ar palydo
vas turi pasiimti sausą maisto davinį 
3 dienom ir atiduoti Rosenheime į 
virtuvę. Sporto Apygarda iš savo 
pusės pridės papildomą davinį.

7) Nakyne bus aprūpinti 3 naktim, 
patartina pasiimti po 1-2 antklodes.

8) Žiūrovais specialiai nebus rū
pinamasi. Taigi, žiūrovai gali va
žiuoti tik savo rizika.

9) Dalyvių atvykstant bus laukia
ma VIII. 8 ir VIII. 9 iki pietų. Sto
tyje bus iškabinėti ženklai. Be to, 
dalyvius pasitiks palydovai bei uni
formuoti skautai.

10) Dalyvių pageidavimu, pro
grama vyrams papildoma 1500 m 
bėgimu.

11) Varžybų programą numatoma 
vykdyti sekančia tvarka:

Šeštadienį, VIII. 9. 14, 30 vai.
vyrams: 100 m (ūžb.), 200 m (užb.), 

400 m (fin.), 1500 m, į tolį, šuolis 
su kąrtimi, diskas.

Jauniams: 100 m (užb.), į aukštį, 
ietis, rutulys.

Moterims: 100 m (užb.), į aukštį, 
ietis, rutulys.

Mergaitėms: 60 m (užb.), į tolį, ru
tulys.
Sekmadienį VHL 10 d. 14 vaL

Vyrams: 100 m (fin.), 200 m (fin.), 
800 m, 3000 m, 4X100, į aukštį, 
trišokis, rutulys, ietis-.

Jauniams: 100 m (fin.), 1000 m į tolį, 
diskas, 4x100 m. ■"
Moterims: 100 m (fin.), 500 m, 4x100 

m, į tolį, diskas.
Mergaitėms: 60 m (fin.), 4x60 m, į 

aukštį, beisbolo sviedinukas.
12) Smulkesnė programa bus pra

nešta vietoje.

Visuomenės žiniai!
Sąryšy su Lengvosios Atletikos 

Pirmenybėmis, Lengvosios Atletikos 
Sekcija prašo, kad įvairios organi
zacijos, firmos, bei privatūs as
menys, nugalėtojams paskirtų do- 
vanų-premijų. Tai būtų tikrai puikus 
mūsų sportininkų pagerbimas. Ypač 
nepamirškime jaunųjų sportininkų- 
kių.

Tikimės, kad mūsų gert), visuome
nėje atsiras tokių aukotojų, kuriems 
mes iš anksto siunčiame nuoširdų 
sportišką padėkos žodį.

Dovanas siųsti, ar apie jas pra
nešti šiuo adresu: Alg. Bielskus, 
Max Joseph pl. 4 Telef. 688, (13b) 
Rosenheim (Obb.).

_ Lengvosios Atletikos Sekcija
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Miestai žiba aukso boniom Erlangeniečiai pasistatė koplyčią
APIE MIESTĄ, KURIS NETURI ISTORIJOS — NAUJŲJŲ AMŽIŲ „KINŲ 

PIRMĄJĮ MIESTO RAKTĄ? — PASTAS LAVONINĖJE — BIEDN1 DIEVO 
KURIS NEGALI PATEKTI Į DABOKLĘ . . .

SIENOS" — KAIP DIRBO 
NAMAI - DAILININKAS.

Lygiai prieš mėnesį laiko Svabijos 
žemėje „gimė“ naujas lietuviškas 
miestas. Mes jį čionai pavadinsime 
nepaprastai prozišku ir sausu vardu: 
„Švabijos Gmūndė, Bismarcko Ka
sėmės“. Kaip matote, jis visiškai 
nieko bendro su su-dietuvišku vieto
vardžiu neturi, o vienok jame gy
veną du tūkstančiai ir dvidešimts 
devynios grynos lietuviškos „dūše
lės“ ... Tiek pat gyventojų turėjo 
mano valsčiaus miestas nepamiršta
muosiuose Žemaičiuose, netoli nuo 
ten, kur neramioji Baltija skalauna 
gintaro krantus.

Tačiau manasis miestas turėjo ir 
šaunią praeitį ir istoriją. Kai pirmą 
kartą atsisėdau mokyklos suolan, ta- 
dais ir sužinojau, jogei jau 1256 me
tuose ties mano miestu įvyko mūšis 
su kryžuočiais, kurie tuomet dėvėjo 
spindinčius šarvus, o mūsiškiai ant 
galvų dėvėjo tauro ragus. Toliau 
istorija mokė, jog mūsiškiai tada 
kryžiokus su tais ragais išbadė kaip 
kokius musmirius, o kurie liko, tai 
tie žarnomis velkini, it kokie vorai, 
graudžiai raudodami, nušliaužė atgal 
į Marienburgą. Sakau, tai bent 
istorija!

Bet tai dar ne viskas. Apuolės 
piliakalnio kasinėtojai ir rausinė- 
tojai anuomet nuaiškino, jog, grei
čiausiai, dar tais laikais, kai nė kry- 
žuočių dar nebuvo ant šio svieto ir 
Šv. Petro tinklai gal dar supuvę te- 
besimėtė Genazareto paežerėje, ma
niškiai basi per giliausias pusnis 
jau vijo pro miestelį vikingus Pa
langos link. Nuviję iki jūros, jų lai
vus sudaužė į akmenis, o patiems 
vikingams sukrovė į sprandą kaip 
vien reikiant už tai, kad, atvykę 
vaizbos, tikslais, mėgino mano mies
telyje sukčiauti ir už gintarą mokėti 
pypkių vožtuvėliais vietoję sidabri-

nlų dvylekių. Apsidirbę su vikingais, 
maniškiai tada grįžo namon, pūsda
mi ragus, ir nė vienas nesusirgo slo
ga, nors, kaip archeologai tvirtino, 
ir buvo numetę klumpes Į pusnis 
bei speigams siaučiant turėję vytis 
basi, nes vikingai buvę greiti, kaip 
stirnos. Šitokios istorijos — tai bent! 
Todėl mano miesteliui buvo ir her
bas duotas: Nukirsta Šv. Jono galva 
ir padėta ant lėkštės. Turėjo ir vė
liavą su paveikslu, kruname buvo 
vaizduojama, kaip .barzdotas vyras 
su sunkia raguotinė ant pečių basas 
brenda per Bartuvos upę. Bet abu 
šiuos daiktus sau „atminčiai“ anuo
met pasiėmė ciesoriškasis Kaimo 
gubernatorius von Klingenberg.

duoti miestui, kurio gyven-

O dabartinis manasis miestas 
gmūndiškėse Bismarcko kareivinėse 
neturi istorijos, kuri būtų verta bent 
kiauro ar supelėjusio dvylekio. Koks 
ten miestas, jeigu tik prieš mėnesį 
teatsirado šioje ašarų pakalnėje. 
Istorija nė varnos kranktelėjimo ne
verta: dvidešimts penki amerikoniš
ki sunkvežimiai skubiai pasikrovė 
verkiančius, šaukiančius ir visaip 
protestuojančius benamius nabagus 
su jų skudurais, atvežė ir pakratė 
čionajos. Ir tuo būdu per dvi die
nas „sulipdė miestą“.

Bičiuli mielas, sakytum, jog subū- 
davoti miestą per dvi dienas galima 
tik Amerikoje. Pasirodo, kad ne tik 
Amerikoje, bet ir amerikiečių zonoje 
tai yra galima. Ir ne tik per dvi 
dienas, bet ir per dvi valandas, kaip 
tai dažnai priprasta . . . Todėl mū
siškis miestas neturi nei gatvių nei 
istorijos. Niekas niekada čia nesi
mušė su kryžuočiais ir nevijo vi
kingų basi per pusnynus. O kad ne
turime istorijos, tai niekas mums 
nedavė nė herbo. Ir kokį herbą kas

i Lietuvių Tremtinių Bibliografija
Bibliography of Lithuanian Refugees 1945

Dienos Žinios. (13 b) Bad Woris- 
hofen. Įst 1945. XL 25. Išleista 7 
(070/1945. 26).

Dienos Žinios, sien. laikr. (20) 
Celle, Lit. Komitee (070/1945. 28).

Dienos Žinios, radio žinios. (M) 
Mūnster-Muna, Lager 559, Lit. Ko
mitee (070/1945. 29).

Dienos Žinios. (13 b) Nordlingen. 
Apr. iš VL Lišausko laiško (070/1945. 
30).

Dienos Žinios. (13a) Rebdorf b. 
Eichstatt Mašin. 2pusl. 210X298 mm 
(070/1945. 31).

DP Express (įvair. kalb.) Spaus. 
(13 b) Mūnchen. 335X485. Apr. iš VL 
Lišausko laiško (070/1945. 32).

Gintaras, neper liter, žum. Rotat. 
(24) Haffkrug, Lit Lager. Įst. 1945. 
IX. 60pusL Išleista 5 Nr. Nr. 210X 
300 mm (050/1945. 34).

Hanau Lietuviai, sav. sien. laikr. 
(16) Hanau, Lit. Lager. Apr. iš „Mūsų 
Kelio“ 45/3, p. 2 (070/1945. 35). -

Informacinis Biuletenis. (17 a) 
Mannheim. Apr. iš „Lietuvių Žinių“ 
45/7, p. 12 (070/1945 . 36).

Informacija. Mašin. (13 b) Mem
mingen, Lit. Stadtkomitee. Įst. 1945. 
VIII. 26, 1—2pusl Išleista 8 Nr. Nr. 
(070/1945. 37).

Informacinis Biuletenis 3 X sav. 
(13 b) Mūnchen. Apr. iš „Aidų“ 45/1, 
p. 4 (070/1945. 38).

Informacinis Biuletenis, 3 X sav. 
(23) Oldenburg i. O. Apr. iš redak
cijos laiško (070/1945 39).

Išeivių Žinios, sav sien. laikr. 
(13 a) Gunzenhausen, Ansbacherstr. 
28/30, Lit. Lager. 210X300 mm (070/ 
1945. 40).

galėtų . _
tojai susikimšo kuo tirščiausiai niūrio
se Bismarcko laikų kareivinėse, gy
vendami net po keliasdešimts viena
me kambaryje, vienas kitam ant : 
sprandų sulipę ir tik laukdami, kas 
ką duos, kada ką dalins? . . . Koks 
herbas pritiktų šitokiam miestui? 
Gal būt, avižinis dribsnys, ar žirnio ! 
miltelis ant molinės lėkštės padėtas, 
arba stipriai pridžiūvęs makaronas 
prie nelaimingo tremtinio pasišiau
šusio ūso ... O gal geriausiai pri
tiktų ant siūlo parištas „Camel“.

Ir štai šis miestas, kaip sakyta, 
pradėjo kurtis prieš mėnesį „ant ak
mens“. Kas sutilpo — tie sulindo į 
kazematus, kurie nebetilgo — susi
kraustė į palėpes. Atsitverė vieni 
nuo kitų paklodėmis, antklodėmis ir 
šiaip visokiais skudurais — kas kokį 
besurado. Ir tarp šitų „kinų sienų“ 
mūsiškiai šiame mieste pradeda 
„naują gyvenimą“. Kai kurie pro
fesoriai bei mąstytojai „patogiai“ 
įsikūrė prausyklose. Kai vienas rašo 
bei sprendžia painias filosofines 
problemas, kitas ranka laiko kraną, 
kad vanduo nebėgtų . . .

Kai čia dar gyveno lenkai, mūsiš
kių, atstovai, atvykę pasižiūrėti nau
jos buveinės, tarp kitko, pasiteiravo 
ir kaip jie čia yra susitvarkę su mo
kyklomis? Jie pasakė, kad, ačiū Die
vui, turi savo mokslo įstaigas ir du 
mokytoju, kurie gyvena atskirame 

: kambaryje. O kai mūsiškiai paaiški- 
: no, jog mes turime virš penklas- 
i dešimts mokytojų, tai lenkų vadel-
• vos tik numojo rankomis ir nubėr
• go . . . Bet mūsų mokslo ir švietimo 

židiniai dėl to nesuiro. Ir gimnazija, 
Aukšt Technikos mokykla, Gail. Se
serų mokykla, pradžios mokykla, 
vaikų darželis ir visa kita susirado 
sau kampus „kažkur“ šitame despe
ratiškame skruzdėlyne. Žinoma, vy
ko generalinis mūšis dėl kiekvieno 
lentgalio ir dėl kiekvienos vinies. 
Šiaip taip susikalė barjerus, visokias 
pertvaras, susiskirstė į klases, sky
rius ir vėį pradėjo žengti šviesiu 
mokslo keliu . . . Tai kas, kad mo
kiniai sėdi ant grindų ir rašo sąsiu
vinius pasidėję ant taburečių, tai 
kas, kad šaltkalviai gelžgalį pasidėję 
ant akmens su kitu akmeniu ėmė 
smarkiai kalti ir gaminti pirmąjį 
raktą ... Taį kas . . .

’ . (nukelta į 8 psl.)

P.gą laiką Erlangeno lietuvių sto
vykla neturėjo nei kunigo nei savo 
koplyčios. Lietuvių komitetui' pada
rius pastangų, buvo gautas Delega- 
tūros sutikimas įsirengti koplyčią, 
ir stovyklai paskirtas kapelionas 
kun. Lisauskas Stasya

Erlangeno LTB Apylinkė liepos 
20 d. iškilmingai dalyvavo vietos 
koplyčios pašventinimo iškilmėse. 
Į iškilmes buvo kviesti ir atvyko 
svečiai: kun. dr. Endriūnas, Bam
bergo lietuvių gymnazijos direkto
rius dr. Januškevičius, amerikietis 
lietuvis aviac. kapitonas Alder-Al- 
dakauskas, amer. lietuvis štabo ser
žantas Matusevičius Juozas, ir sto
vyklos tautybių komitetų atstovai: 
estai, latviai ir ukrainiečiaL Pamal
dose gausiai dalyvavo ir latviai ka
talikai, kurie daug talkininkavo ko
plyčios įrengimo darbe. Sumą laikė, 
dienai pritaikintą pamokslą sakė ir 
koplyčią šventino kun. dr. .Endriū
nas. Po pamaldų svečiai buvo pa
kviesti iškilmingų pietų. Pietų metu 
komiteto pirmininkas Gelažėla An
tanas svečiams pasakė žodį ir per
skaitė padėkos adresą, pažymėda
mas amžiną lietuvių kovą už tikė
jimą. už lietuvišką žodį, už savitą 
gyvenimo būdą ir už tautinę kultūrą. 
Tikėjimas Dievu žadina mumyseyie- 
palaužiamą ryžtą ir ištvermę, lietu
vio heroizmą bei pasiaukojimą. Lie
tuvių ir anglų kalbomis skoningai ir 
meniškai dali. Uoselio paruošti adre
sai buvo įteikti garbingiems sve
čiams: kap. Alder-Aldakauskui, ka-

riuomenės kpelionui majorui Lucien 
A. Madore ir štabo srž. Matusevičiui 
Juozui. Savo kalboje kun, dr. En- 
driūnas pažymėjo tikėjimo ir orga
nizuotumo svarbą tremtinių gyve
nime Taip pat išreiškė džiaugsmą, 
kad jo dekanate yra įkurta dar 
viena lietuvių koplyčia. Kap. Alder- 
Aldakauskas nuoširdžiai padėkojo 
už pakvietimą ir abu su seržantu 
prižadėjo parašyti laiškus Į Ame
riką, kad turėjo garbės dalyvauti 
lietuvių tremtinių koplytėlės šven
tinimo iškilmėse. Latvių kapelionai 
džiaugėsi, kad lietuviai sudarė gali
mybę latviams katalikams naudoti* 
ta pačia koplyčia.

Reikia pažymėti, kad prie koplyčios 
įrengimo labai daug prisidėjo arner. 
mjr. Lucien A Madore, padovanojęs 
altorių, ir kpt Alder-Aldakauskas.

Alijonls

Scb^aĖfiuto stovyklos 
kronika

— Liepos 24 d. LT Ansamblis 
Schweinfurte pastatė savo naująjį 
veikalą — G. Veličkos pjesę „Žmonės 
prie vieškelio“, kuri jau žymokai po 
premjeros pataisyta, išmetant kelias 
ištęstas scenas, schweinfurtiš- 
kiams lietuviams paliko malonių, 
jaudinančių įspūdžių.

— LTB Apylinkės Komiteto pa
stangomis liepos 28 d. Schweinfurto 
stovykloje atidaryta nauja kultūrinė 
įstaiga — skaitykla-klubas. gi.

Kas naujo Bambergo stovyklose
— Liepos 10 d. išleidome savo 

stovyklų vyrus, iš kurių 10, kaip 
mūsų ambasadoriai, išvyko Kanadon, 
o kiti devyni — pakėlė sparnus į 
Belgiją. Čia jie buvo apdovanoti gė
lėmis, išdrožta keletas atsisveikini
mo kalbų, išgerta po stiklą — kitą 
alaus, na. ir pasišokta.

— Bambergiečius apsėdo ekskur- 
savimo epidemija. Štai, liepos 15 d. 
net keturiasdešimties asmenų „ko
manda“ buvo nusidanginusi į Bava
rijos Alpes. Ten jie karstėsi po 
„Zugspitzus“, rinko kalnų viršūnėse 
įvairius suvenyrus ir taip Alpes pa
mėgo, kad daugumas- grįžę į namus, 
nebenurimsta vietoj — žada susi
krauti visą turimą mantą į traukinį, 
visus vaikus ir vėl važiuoti. . .

— Trečioj stovykloj vyksta pasi- 
gražinimo darbai. Ten visi nepasi-

duoda vienas kitam. Klebonas 
žiai išpuošė ir dar žada puošti 
nytėlę. Parsikvietė iš sargybų kuopų 
menininką p. Kudirką, kuris supla
navo gražų altorių, kurį meisterio 
Cepulio rankos pastatė, o minėtas 
menininkas gražiai išdekoravo. pa

baž-

SPORTO ŽINIOS
„L“ KL. KREPŠINIO PIRMENYBES

1947 m. Lietuvių Krepšinio Pir
menybių „L“ klasės varžybose, pra
sidėjusiose liepos 6 d. dalyvauja 7 
„L“ kL komandos.

KOVAS (Scheinfeld), ASK-VYTIS 
(Tubingen), LITUANICA (Kassel), 
GSK (Kempten), PERKŪNAS (Ha
nau), YMCA (Gottingen), ir VYTIS 
(WilrAurg).

Iki šiol įvykusių rungtynių pa
sekmės: Kovas-Tūb. Vytis 51-31 (28- 
9), Kovas-Lituanica 81-37 (29-14), 
GSK - Got. YMCA 42-34 (20-17), Per- 
kūnas-Gbt. YMCA 50-28 (19-11) ir 
Lituanica-G6t. YMCA 49-30 (22-11).

Turimais Vyr. Krepšinio Komitete 
duomenimis, 1947. VII. 22 komandos 
rikiuojasi:

2 rungt 4 tšk. 
1 „ 2 „

2 „
2 „ 
0 „ 
0 „ 
0 „

1 
2

1

132-68 kr.
50-28 „ 
42-34 „ 
86-111 „ 
31-51 „ 
92-141

Sporto įvairenybes
Kai kurių kraštų futbolininkai 

šiemet numato išsiruošti į didesnes 
keliones. Palestinos futbolininkai 
jau yra viešėję JAV, netrukus Euro
pą ketina aplankyti bene iškiliausias 
JAV futbolo klubas Chicago Ma- 
roens, panašiai yra nusiteikę ir kai 
kurie klubai iš P. Amerikos. Visos 

.šios kelionės nublanksta prieš Hong- 
kongo Sing Tao futbolininkus, kurie, 
iš viso 21 asmuo, ryžosi išbandyti 
savo sugebėjimus prieš europiečius. 
Rugpiūčio mėn. vidury kiniečiai at
vyks į Angliją ir čia numato išbūti 
6 savaites. Si futbolininkų kelionė 
kainuos visiškai apvalią sumą — 
16.000 svarų sterlingų. Atsiminus, 
kad, pvz., mūsų tautiečiai Anglijoje 
paprastai per savaitę uždirba apie 4 
svarus, šie tūsktančiai atsistoja vi
soje savo didybėje.

Lapebie (Prancūzija)'— 
vai.; 1938 m. Bartali 
31,560 km. į vai.; 1938 
(Belgija) — 31,969 km. 
pais, jų šiemet buvo 21, daugiausia 
pirmų vietų sugriebė prancūzai. Ga
lutinis didvyris Robic yra laimėjęs 
3 etapus. Iš viso prancūzai pirmavo 
12-koje etapų. Užsieniečiai turėjo 
pasitenkinti 9 etapinėm pergalėm: 
šveicarai 3, italai 2, belgai 2 ir Pran
cūzijoj gyveną užsieniečiai 2.

Birželio mėn. pabaigoj 100 rinkti- 
niiŲ Prancūzijos, Belgijos, Olan
dijos, Luksemburgo, Šveicarijos ir 
Italijos dviratininkų pradėjo du
žiąsias Tour de France lenktynes. 
Individualus laimėtojas Robic (Pran
cūzija) lenktynes baigė, į valandą vi
dutiniškai pravažiavęs po 31,024 km. 
Tai buvo 34-tosios Tour de France. 
Iki šios 16 kartų jas yra laimėję 
prancūzai, 12 kartų belgai, po 3 k. 
italai ir luksemburgiečiai. Paskuti
nieji laimėtojai: 1936 m. S. Maes 
(Belgija) — 31,072 km į vai.; 1937 m.

31,741 km J 
(Italija) — 

m. S. Maes 
į vai.; Eta-

Kovas 
Perkūnas 
GSK 
Lituanica 
Tuo. Vytis
GotLYMCA 3 
Wiirzb. Vytis 0

1947 m. Lietuvių Krepšinio pir
menybių I-jį „L“-kL varžybų ratą 
numatoma užbaigti VIII. 17.
HANAU PERKŪNO LAIMĖJIMAI

— Liepos 23 d. Frankfurto apy
gardos YMCA-os suruoštose krep
šinio pirmenybėse, laimėtojų rate, 
Hanau Perkūnas susitiko su estų 
YMCA. Tenka pažymėti, kad tai pa
jėgiausias estų vienetas US zonoje. 
Rungtynės baigėsi 56-43 (24-21) Per
kūno pergale. Perkūnui taškų pelnė: 
Paransevičius - 15, Bagdonas - 15, 
Kepalas - 12, Kalvaitis - 6, Supronas 
- 5, Pilvelis - 2, Dragūnevičius - 1. 
Dėl Frankfurto apyg. nugalėtėjo 
vardo Perkūnas susitiks su latvių 
YMCA.

Pirmosios krepšinio rungtynės su 
latvių reprecentacine YMCA baigėsi 
53-35 Nuo pirmųjų minučių padik
tuotoji sparta tęsėsi iki baigminio 
švilpuko. Parodytas puikus žaidimas, 
kurio publika tikrai pasiilgus.

Stalo teniso rungtynės baigėsi 4-1, 
Perkūno naudąi. Kovą atstovavo — 
Grybauskas ir Gailius; Perkūną — 
Januškis ir Ignatavičius.

(3—0). Įvarčiai: Sipavičiaus 2, Bru- 
neizerio, Mėlio ir Bytauto po vieną. 
Lituanicos pirmoji komanda, žais
dama su keturiais atsarginiais, su 
pastiprinta kitų komandų žaidėjais, 
Hohenkircheimo vienuolike sužaidė 
3—3 (1—2). Įvarčiai: Sabaliausko, 
Bruneizerio ir Norvilaičio I.

Žinios is Freiburgo
Į prancūzų Maroko greitu laiku 

gali išvykti šie užsiregistravusieji 
specialistai: inžinieriai, mechanikai, 
geologai, chemikai, braižytojai, opti
kai ir hidrologai. Išvažiavimo reika
lu suinteresuotieji asmenys turi 
kreiptis asmeniškai į Freiburgo Apa- 
tridų Komiteto pirmininką inž. dr. 
Sergejevą darbo dienomis, išskyrus, 
trečiadienį ir šeštadienį tarp 9—12’ 
vaL Galima dar užsirašyti Brazlli-; 
jon ir Venecueion. ’

— Committee Intergouvernemen- 
tal pour les reffugees organizuoja 
prekybos, buhalterijos ir administra
cijos tarnautojų kursus. Lankantieji 
šiuos kursus galės mokytis prancū
zų, anglų ir ispanų kalbų.

Pranešimai

Jei plieš kelerius metus visa Šve
dijos (ir ne tik Švedijos) sportinė vi
suomenė didžiai jaudinosi ir džiū
gavo dėl dviejų vidutinių nuotolių 
bėgikų, Haeggo ir Arne Anderssono, 
dvikovių, kurios dažnai reikšdavo 
naują pasaulio rekordą, tai šiemet 
panašus dalykas su Strandu ir Erik- 
sonu. Neseniai Strand pakartojo 
Haeggo pasaulio rekordą, 1500 m 
prabėgęs per 3.34,0. Eriksonui 
atiteko antroji vieta su taip pat ne
eiline pasekme — 3.44,4. Šio nuoto
lio visais laikais geriausieji: 1-2. 
Haegg 3.34,0 (1944 m.), Strand 3.34,0 
(1947 m.), 3. A. Andersson 3,44,0 
(1944 m.), 4. Errikson 3.44,4 (1947 m.), 
5. Berųuist 3.45,4 (1947 m.), 6. Pers
son 3.46,8 (1945 m.). Višas pirmasis 
šešetukas — vieni švedai. Strand 
dar šiemet nori rekordą nuspausti 
iki 3.14,0. Su tokiu gausiu elitu šve
dai turėtų neginčijamai pirmauti 
Londono olimpiadoje. Ck.

SPORTAS KASSSELYJE
— VII. 19. 23 Bettenhausene įvyko 

Kasselio apygardos YMCA krepšinio 
pirmenybės, kuriose dalyvavo ke
turios komandos: dvi lietuvių — Li- 
tuanica I ir II ir dvi latvių — Bet- 
tenhauseno YMCA ir Fuldos YMCA. 
Trims komandoms surinkus vienodai 
taškų, teko tarp savęs peržaisti. Li- 
tuanica I nugalėjo Bettenhauseną 
47-32 ir Lituanica II 56-33 ir tapo 
pirmenybių laimėtoju; ji patenka į 
tolimesnes varžybas su kitų apygar
dų nugalėtojais. Lituanicos I-oje ko
mandoje žaidė ir taškus pelnė: K. 
Miškinis 95, A. Landsbergis I 63, 
Ralkevičius 34, Pranckūnas 33, 
Afonasjevas 26, Pakalnis 17, Volkas 
16, ir Adomavičius 3.

— vn. 17. Lituanicos dvi futbolo 
vienuolikės viešėjo Hohenkircheime, 
žaidė su vietos vokiečiais. Prie labai 
blogų aikštės sąlygų, antroji ko
manda sukirto savo priešininką 5—0

ŠACHMATAI SCHW. GMŪND
Liepos 19 d. stovyklos šachmati

ninkai turėjo antras rungtynes su 
vietos vokiečių klubu. Pirmose 
rungtynėse laimėjo vokiečiai 8-4. 
Šiuokart rungtynės baigėsi lygiomis 
4-4. Taškus pelnė: Stančius, Ansko- 
lis, Kaunas ir lygiomis baigė Bra
zauskas ir Markevičius.

— Kitą dieną stovyklos šachmati
ninkai susitiko su Fęllbacho lietu
viais. Rungtynės baigėsi 3:3. Taškus 
pelnė: Brazauskas, Markevičius, 
Anskolls. Iš svečių laimėjo Sirutis, 
dr. Šulm ir Kapočius. •

— Wiirttembergo 
matų pirmenybės. Į 
stovyklą suvažiuoja 
šachmatininkai: Al. 
tis, dr. Valančius, 
inž. Kaulakis, Kabaila, Brazauskas, 
Markevičius, Anskolis, Petreikis, 
Stančius ir inž. Kaunas. Pirmeny
bės truks nuo VII. 29-VIII, 3 d.

Liet. Šachmatininkų S-ga pavedė 
amerikiečių zonos įgaliotiniui K. 
Markevičiui LŠS vyr. vadovo parei
gas, 
eina

lietuvių šach- 
Schw. Gmiind 
Wiirttembergo 

Zujus, Grigai- 
P. Mačiulaitis,

Britų zonos vadovo pareigas 
meisteris K. Škėma.

TRUMPAI IS VISUR
— Didžiausios pasaulyje dviračių 

lenktynės Tour de France, užsitęsu- 
sios maždaug mėnesį, pasibaigė. In
dividualiai pirmą vietą laimėjo 
prancūzas Robic, 4640 km pravažia
vęs per 148 vai. 11 min. ir 25 sek. 
Įdomu, kad Robic buvo laikomas ne 
toks stiprus ir dėl to nepateko į 
Prancūzijos rinktinę, bet startavo už 
vieną provincijos komandą. Antrą 
vietą užėmė Fachleitner (Prancūzija), 
3. Brambilla (Italija), 4. Ronconi 
(Italija), 5. Vletto (Prancūzija), 6. Im- 
panis (Belgija). Komandomis: 1. Ita
lija, 2. Prancūzija, 3. Vakarų Pran
cūzija. Premijoms buvo paskirta apie 
5 milijonus trankų. Tour de France 
iš lenktyninkų pareikalauja nepa
prasto jėgų įtempimo. Iš šimto daly
vių iki baigmės liko apie 50.

NAUJI VADOVĖLIAI
Pranešame pradinių mokyklų Ir 

gimnazijų vadovybėms, kad turime 
atspausdintus šiuos vadovėlius:

1. J. Kaplano ir L. Dambrausko 
kirčiuota sintaksė VI pradinės mo
kyklos skyriui ir I-II klasės gimna
zijos kursui eiti.

2. M. Šikšnio „Algebra“ IV dalis, 
t. y. neapibrėžtoji analizė, ištęstosios 
trupmenos, progresijos, logaritmai, 
junginiai, Newtono binomas, funk
cijos ir jų grafikos.

Šio vadovėlio atspausdinta tik 
300 egz. Užsakant šį vadovėlį, pra
šome nurodyti tikslų VI, VII, ir VIII 
kl. mokinių skaičių. Užsakymus at
siųsti ne vėliau š. m. rugpiūčio mėn. 
15 d. Š. V. Knygų Leidimo

Komisija
GAILESTINGŲJŲ SESERŲ KURSŲ 

ROSENHEIME REIKALU
Pranešame gerb. kursų kandida

tėms, padavusioms prašymus, kad:
1) ne dėl mūsų kaltės kursai ne

galės būti numatytu laiku pradėti 
(kol siaučia užkrečiamosios ligos, 
niekas negalįs būti perkeliamas iš 
vienos stovyklos į kitą).

2) ne amerikiečių zonų kandidatės 
vargu ar galės būti čia užregistruo
tos maistui ir patalpai,

3) apie kursų pradžią (įveikus vi
sas kliūtis) bus kievienai padavusiai 
prašymą pranešta raštu. Ten bus 
duoti ir visi reikalingi nurodymai.

LRK Rosenheimo Sk. Valdyba

Paieškojimai
Rinkevičienė Matilda, gyv. Schwein

furt, Litauisches Lager, ieško Viltra- 
kio Vyto, Viltrakytės Danutės ir Pė- 
čelingaitės Magdės.

Remeika Pranas, gyv. Hanau, lie
tuvių stovykloj, ieško Remeikos Juo
zo, kilusio iš Alytaus apskr., ir Krei- 
vėnaitės Janės, kilusios iš Kauna

Žinantieji ką nors apie Vinco Rut
kausko, kilusio iš Kybartų, gim. 1927 
m., likimą, prašomi pranešti Elžbie
tai Rutkauskienei (21) Augustdorf 
Kr. Detmold (Lippe)-DP Camp.
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Amerikoje iškil 
mingai švęsta 
Lietuvos diena

zPrieš 25 metus, 1922 m. liepos 27 
d. JV prezidentas Hardingas pri
pažino Lietuvą de jure. Tos sukak
ties proga Amerikos lietuviai pradeda 
ypatingą akciją — politinėje srityje 
Lietuvos nepriklausomybei atgauti 
— ir šalpos srityje — suintensyvinti 
BALF aukų rinkimą lietuviams 
tremtiniams šelpti.

Iš pranešimų, kuriuos gaunam iš 
JV, matyti, kad į šitą akciją įtraukta 
visa Amerikos lietuvių visuomenė, 
lietuviškos organizacijos, institucijos 
Ir sambūriai. Amerikos Lietuvių 
Taryba ir Amerikos Lietuvių Misija 
kreipėsi į visą eilę JV kongreso na
rių — senatorių ir atstovų, prašy
damos tą dieną paminėti kongreso 
darbuose. Senatorius Brooks pasiūlė 
senatui priimti rezoliuciją, įgaliojan
čią prezidentą Trumaną K 
Rezoliucijos pradžioj nurodoma, kad 
„totalistinio dominavimo ir agresijos 
jėgos šiandien grasina demokratijos 
ir laisvės principams“ ir kad „Lietu
vos Respublika kenčia kaip tų jėgų 
auka.“

BALF aukų rinkimui suintensy
vinti Amerikos lietuvių paprašytas 
Čikagos arkivyskupas kard. Skritch 
mielai leido pravesti tam reikalui 
rinkliavą savo diecezijos lietuvių 
bažnyčiose ir šiltai paragino tikin
čiuosius gausiai aukoti lietuviams 
tremtiniams Europoje paremti. „Drau
gas“ paduoda Rockfordo lietuvių 
Domeikų šeimos pavyzdį — 1000 do
lerių auką BALF’ui. Marijona Do
meikienė ir sūnus Antanas jau va
sario 16 d. proga buvo paaukoję 
Amerikos Lietuvių Tarybai 500 do
lerių su linkėjimu „Lietuvai ko grei
čiausiai atsteigti laisvą, nepriklau
somą ir demokratinę respubliką“. 
Dabar jiedu paaukojo BALF’ui po 
500 dolerių ir pasiuntė laišką: „Mes 
aukojam iš tikros širdies ir trokš
tam, kad mūsų broliai ir seserys 
tremtyje išlaikytų savo gyvybes ir 
kad, Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, vėl galėtų jon grįžti“. Laukia
ma, kad sukaktims Amerikos .lietu
vių sujudimas duos apsčių tokio 
jaudinančio ir įpareigojančio patrio
tizmo pavyzdžių.

SLA atgaivino Emigrantu Fonda
Amerikos lietuvių laikraštis „Tė

vynė“, Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje organas, nurodęs, kad Strat- 
tono bilius yra stipriai remiamas 
Amerikos valdžios pareigūnų ir vi
suomenės, daro išvadą, jog jis tikrai 
bus priimtas ir prasidės masinis 
tremtinių atvykimas į JAV. Toliau 
laikraštis rašo: „Atvyks nemaža 
tūkstančių ir lietuvių. Vieni atvyk- 
siančiųjų čia ras savo gimines, drau
gus, kaimynus ir pažįstamus, su ku
riais jau dabar susirašinėja ir kurie 
jiems pagelbės. Bet bus tūkstančiai 
tokių ateivių, kurie Amerikoje ne
turi nė vieno pažįstamo. Kas rūpin
sis tokiais lietuviais ateiviais? Į šį 
darbą turės įsijungti Amerikos lie
tuvių organizacijos, tam tikslui tu
rinčios komitetus ir fondus. Viena

Miestai žiba aukso boniom
(atkėlia iš 7 psl.)

: Įstaigas mes taip pat susikūrėme. 
Pavyzdžiui, paštininkai kokią savai
tę landžiojo po visas palėpes, ieško
dami patogesnės vietos susisukti sau 
lizdą. Pagaliau jie susimetė į lavo
ninę, kur nėra nė vieno sveiko lan
go, o ant durų parašė: „Paštas“ . . . 
Laimė, kad bent Iki šiol nė vienas 
iš mūsų dar nenutarė keliauti pas 
Abraomą, o šiaip lavoną gal teks pa
guldyti ant „Care“ pakieto. Tegul 
nors miręs pasisotins . . .
) O šventadienį jūs nuolat matysite 
einančius per rajoną žmones su kė
dėmis, taburetėmis, suolais ir net 
tuščiais benzino bakais. Visi jie 
dingsta ilgame niūriame vieno aukš
to pastate — buvusiame kareivinių 
manieže. Tai čia yra mūsų Dievo 
namai — bažnyčia. Nesvaigsta, čia 
galva nuo meno ir grožio, kaip kita
dos Vilniuje . . . Išmuštos, duobėtos 
cementinės grindys, geležiniai bal
kiai, kalkinos sienos ir nė vieno suo
lo — tai ir viskas. Virš kuklaus altorė
lio, ant baltų neobliuotų lentų sienos 
pakabintas Kristaus paveikslėlis su 
atvira širdimi . . .

Ant biedno medinio altoriaus jo
kių gėlių, anei žiedelio. Neparduos 
mums gėlių vokiečiai. Gal būt, jie 
mano, kad „auslandarių“ Dievui jo
kios gėlės nereikalingos . . . Kad ir 
be gėlių, puošnybės ir aukso, Jo 
kukli atvira širdis vienų viena be- 
gaivina sunkias benamių viltis. Že
miškųjų valdovų ir kunigaikščių 
širdis mums dabar yra kietesnės už 
akmenis . . .

Kareiviškoje spintoje sėdi giliai 
susimąstęs kunigas. Tos spintos šo
nuose išgręžtos skylutės. Jis gelbsti 
dar nors benamio sielą, nes jo su
vargusį kūną giltinė, atrodo, vistiek 
jau greit raus . . , Choras pragysta:

Tremtiniai įsikuria Anglijoje
• (Tęsinys)

Pereinamosiose stovyklose (pvz., 
Market Hąrborough, Malvern ir k.) 
emigrantai laukia paskyrimo į dar
bus keletą savaičių, o kartais visą 
mėnesį. Netiesa, kad čia suvažiuoja 
darbdaviai ir renkasi pajėgesnius 
vyrus; netiesa ir tai* kad kiekvienas 
laisvai sau darbovietę pasirenka.

Darbo ministerijos atstovai pasi
kviečia atvažiavusius ir dar kartą 
apklausinėja. Jų rankose blankas, 
kuriame surašytos žinios apie siūly
tiną darbo sritį. Tas blankas per
siunčia verbavimo komisijos iš Vokie
tijos. Vietoje stengiamasi pirmoj 
eilėj siūlyti anksčiau užrašytą dar
bą. Tačiau padaroma ir išimčių.

Daugiausia lietuvių patenka į že
mės ūkį. Žymiai mažiau į tekstilę, 
arba metalo pramonę. Žemės ūkio 
darbininkai suskirstomi grupėmis 
po 60—140 žmonių ir apgyvendinami 
atskirose stovyklose arba bendrabu
čiuose. Siek tiek žiūrima', kad vie
noje vietoje gyventų vienos tauty
bės žmonės. Jei tai neįmanoma, at
siklausiama, kurių tautybių žmones 
jungti į vieną vienetą. P.vz., Sleafor- 
do apylinkėje yra trys stovyklos, 
kuriose gyvena apie 220 lietuviu ir 
50 estų.

Iš tų pačių tarpo sudaroma sto
vyklos ar bendrabučio administraci
ja (stafas). Tačiau jos sudėtis nevie
noda. • Paprastai visa ūkinė stovyk
los priežiūra pavedama anglui, kuris 
kartu su dirbančiais gyvena. Be jo 
esti iš atvažiavusiųjų tarpo vertėjas, 
gerbūvio vedėjas, virtuvės persona
las ir stovyklos tvarkytojai. Lietu
viams sunkiausia su vertėju: jų mes 
žymiai mažiau turime, nei latviai ar 
estai.

BENDROS DARBO SĄLYGOS
Anglijos žemės ūkis yra vadina

mų komitetų priežiūroje. Komitetas 
(jis turi gan plačią apylinkę) skirsto 
žmones į atskirus ūkius, išduoda sa
vaitinius darbo pažymėjimo -lapus ir 
moka atlyginimą. Dėl to žemės ūkio 
darbininkai yra tiesioginėje komiteto 
žinioje.

Darbininkų reikalus komitete at
stovauja iš dirbančiųjų tarpo pas
kiriamas vedėjas (lyderis), kuris bū-

tokių organizacijų yra SLA, kuri at
gaivino savo Emigrantų Fondą, tiek 
metų panašiai atvykstantiems gelbė- 
jusį. SLA Emigrantų Fondas ir da
bar jau pasiruošęs atvykstantiems 
padėti. Ir padės!“

Fondo tikslas konkrečiau dekla
ruojamas sekančiais žgdžiais, kurie 
yra atspausdinami Fondo aukų la
puose: „Pagelbėt? emigravimu ir ki
tais būdais, karo audros nublokš
tiems lietuviams tremtiniams ir pa
bėgėliams išsisaugoti nuo visiško 
išnaikinimo, kuris gręsia jiems, jei 
jie būtų gražinti j komunistų oku
puotą savo tėvynę, kur jų laukia 
nežmoniškiausia ir brutaliausia to
talitarinė vergija, žvėriški kankini
mai, badas, ligos ir mirtis.“

„Apsaugok Aukščiausias tą mylimą 
šalį, kur mūsų sodybos, kur bočių 
kapai . . .“ Tada žmonės šluostosi 
ašaras ir gailingai žiūri į Jo atvirą 
širdį . . .

Taip mes įsikūrėme šitame nauja
me mieste. Prieš mums čionai at
važiuojant, į vienos moterų delega
cijos maldavimus vienas rūpintojėlis 
ciniškai pareiškė: „Jeigu jūs suge
bėjote gerose sąlygose susikurti savo 
skaitlingus kultūrinius židinius ir 
patys išsilaikyti aukštoje moralėje 
bei atatinkamai auklėti savo vaikus, 
tai jūs šitą galite padaryti ir blogose 
sąlygose . . .“ Ir mes tai mėginame 
padaryti, nes skęstantis tvirtai lai
kosi ir už šiaudo. Tik dar niekaip 
nepradrįstame pradėti šokti „lenciū
gėlį“, nors rajono vidury ir turime 
milžinišką šiltadaržį . . .

*
Čia jau mes nukalbėjome į liūd

nąją pusę. Grįžkime geriau dar prie 
linksmesnių dalykų.

Vienas dailininkas nuėjo į polici
jos būstinę ir pareiškė: . '

— Ponai, labai prašau uždaryti 
mane į daboklę!

— Kodėl?
— Aš tiek turiu skubių darbų, o 

neturiu kampo kur dirbti.
— Nieko nebus. Norint čia patekti, 

reikia nors vištą pavogti...
Ir taip iš derybų su policija daili

ninkui nieko neišėjo, o visoje sto
vykloje jokios vištos nesimatė... 
Tada jis nuėjo į Butų komisiją pasi
skųsti policijos kietaširdiškumu. Ir 
komisija jam pasakė šitaip: ,

— Mūsų galia siekia tik iki gele
žinių daboklės užraktų. Toliau ir 
mes esame visai bejėgiai... •

Ir nė vieno žodžio ir spalvų meis

tinai turi mokėti anglų kalbą. Jis 
registruoja darbininkų susirgimus, 
įvairius pageidavimus, žodžiu — 
eina tarytum dirbančiųjų profesinės 
s-gos pirmininko pareigas.

Darbininkams yra išleistos specia
lios instrukcijos, kiurių jie turi būti
nai laikytis. Pagal jas, darbininkai 
stengiasi kasdien darbo lape gauti 
ūkininko, ar jo įgaliotinio parašą ir 
kiekvieną penktadienį jį įteikia ve
dėjui.. Lape pažymimos darbo valan
dos ir pagal jas mokamas atitinka
mas atlyginimas.

Darbininkai turi pradėti darbą 
komiteto nustatytu metu. Jei be pa
teisinamos priežasties pavėluojama, 
atlyginimas mažinamas.
dirbama 48 vai., šeštadienį 
baigiamas pietų metu.

Savaitėje 
darbas

ATLYGINIMAS
Darbininkams už 48 valandų dar

bo savaitę mokamas Darbo Ministe
rijos numatytas atlyginimas. Iš jo 
išskaitomos patalpų (bendrabučio) ir 
maitinimo išlaidos, be to, tautinis, 
sveikatos ir nedarbingumo draudimo 
mokestis.

Pagal potvarkius, pagrindinio at- 

„Mes turime jiems padėti“
UNRRA-os PAREIGŪNO NUOMONE APIE PABALTIEClūS

ju likimą pakreipti aukštyn. Jie yra 
taiką mylintieji, teisingi ir kovos iki 
paskutinio kraujo lašo dž laisvą ir 
demokratinį gyvenimo būdą. Jie yra 
tipiški pavyzdžiai tų stipriųjų pili; 
grimų būrių, kurie pirmieji išsikėlė 
Naujosios Anglijos krantuose.

Amerikos Jungtinės Valstybės yra 
užinteresuotos jos Aliaskos teritoriją 
išvystyti, siūlydamos žemės plotus ir 
galimybes tiems atvykėliams, kurie 
nori būti pionieriais ir kultivuoti 
šiuos milžiniškus plotus, kurie yra 
turtingi žemės turtais, ir kuriuose iš
vystoma pramonė ir žemės ūkis. 
Aliaskos klimatas ir geografinė pa
dėtis yra labai panašūs į Baltijos 
valstybių su ilga, šalta žiema ir 
trumpa, karšta vasara. Baltijos žmo
nės būtų idealūs perkeldinimui te
nai, ir išnaudojus šią galimybę, 
Aliaska su jos milžiniškais plotais 
□er 25 sekančius metus pasidarytų 
žydinti, kaip rožė.

Suteikime jiems galimybę! Pasu
kime mūsų tautinę politinę mašiną 
ir finansinę ekonomiją šion kryptini 
Atidenkime kelią jų laisvei ir sau
gumui! Išnaudokime gerą progą iš
vystyti Aliaską stiprios rasės žmonė
mis, kurių pionierinė dvasia gali pa
keisti šią šalį į medaus ir pieno šalį! 
Duokime jiems galimybę prisidėti ir 
išvystyti mums stiprų forpostą Ame
rikos idealams ir demokratijai.“

(LTB)

Maynard E. Meckes, Administra
cijos Vadovo padėjėjas. Area Team 
1025, Kassel, pasiuntė PC IRO JAV 
zonos vyr. būstinei ir apygardų in
spektoriams sekančio turinio laišką: 

„Kaip UNNRA-os paskutiniųjų 18 
mėnesių veikimo dalyvis, metus 
dirbęs vyr. būstinėje, Arolsene, Vo
kietijoje, ir vėliau 6 mėnesius 
UNRRA-os stovyklose, turėjau daug 
progų patirti ir arčiau pažinti 800.000 
DP ir pabėgėlių gyvenimą, kurie 
dabar naudojasi PC IRO globa.“ Au
torius su dideliu susidomėjimu sekė 
kelių valstybių, kaip Belgijos ir 
Prancūzijos, pastangas priimti di
desnį DP skaičių nuolatiniam apsi
gyvenimui. Būdamas JAV pilietis, 
autorius yra ypač susidomėjęs, ką 
mūsų kongresas numato padaryti dėl 
durų atidarymo tam tikram šių kan
kintų žmonių skaičiui j mūsų šalį. 
Kai tauta, mes buvome labai kilnūs 
šiame klausime, bet vien tik to yra 
mažai. Šie žmonės nori ir turi turėti 
galimybę emigruoti ir apsigyventi 
mūsų šalyje, taip, kad mes galėtu
mėm pademonstruoti musų širdin
gumą šiame viešajame reikale.

Pabaltijo grupę anksčiau UNRRA 
ir dabar IRO globoje sudaro lietu
viai, latviai ir estai, maždaug 80.000 
išvietintųjų. Mūsų stovyklos re
gistracijos ir patyrimai parodė, kad 
šie žmonės aiškiai atstovauja, taip 
sakant, „grietinėlę“, kas liečia profe
sijas, patyrimus ir administracinį su
gebėjimą. Jų sugebėjimas siekti 
laisvės ir tvarkytis jų nepriklauso
mybės laikotarpyje yra istorinis fak
tas ir gali būti gerai palygintas su 
tais pačiais mūsų tautos siekimais. 
Šie žmonės turi didžiausią iniciaty
vos galią, savidrausmę ir pasiryžimą

terio akys meilingai krypsta į aš- 
tuonias tuščias daboklės celes. Kitur 
joks darbas nebėra įmanomas.

Niūrus mūsų miestas. Negalėtu
mėm su dainium sušukti apie šią 
šalį „Miestai žiba aukso boniom šilko 
pilnos skrynios...“ Ne šilkų, o rū
pesčių ir vargo pilni kampai čiona- 
jos...

Pasaulio spauda apie Lietuvos 
pogrindžio kovą

(LAIC) — Apie Lietuvos partizanų 
kovas ir nepriklausopiybinį sąjūdį 
daug rašo kitataučių spauda. Angli
jos spauda dėjo kelis pranešimus. 
Rašė apie tai ir Belgijos, Prancūzi
jos' bei Šveicarijos spauda. Rašė ir 
Chicago Tribune.

Stockholmd Latvju Zinas plačiai 
citavo Lithuanian Bulletin. Lenkų 
spauda Vokietijoje, Anglijoje ir 
Amerikoje įdėjo savo korespondentų 
pranešimus, bei Swiatpol pranešimą 
iš Berlyno (pav., žr. š. m. kovo 14 d. 
Dziennik Chiengoski). - Ukrainiečiai, 
kurie bando sukurti vieningą sovietų 
pavergtų tautų kovotojų frontą 
„ABC“, ir kurių partizaninė kova 
bene yra plačiausiai išvystyta, regu
liariai paduoda žinių iš Lietuvos kovų 
lauko.

Pastaruoju metu prabilo kitataučių 
spauda Amerikoje. Liepos 9 d. ukrai
niečių „Svoboda“ dviem skiltimis ko
mentavo vėliausio Lietuvos Pasiun
tinybės biuletenio žinias apie parti
zaninį karą Lietuvoje. Liepos 8 d. 
New Yorko žydų socialistų „For- 
vorts“ įdėjo ilgoką D. Subo straipsnį 
apie pogrindžio sąjūdžius Pabaltijo 
valstybėse. Rusų Novoje Russkoje 
Slovo tą straipsnį išsivertė ir įdėjo į 

lyginimo dydis priklauso nuo dir
bančiojo lyties ir amžiaus. Vyrų sa
vaitinis atlyginimas yra toks: nuo 14 
iki 15 metų gauna 1 sv. 10 šil.; 15—16 
m. — 1 sv. 17 šil.; 16—17 m. — 2 sv.
3 ŠIL; 17—18 m. — 2 sv. 11 šil.; 18—19 
m. — 2 sv. 8 šiL; 19—20 m. — 3 sv.
4 šil.; 20—21 m. — 3 sv. 10 šil. ir 
virš 21 m. — 4 svarus.

Taigi, amžius turi didelės įtakos 
atlyginimui. Pvz., tą patį darbą dir
ba 15 metų vyrukas ir, sakysim, 22 
m. vyras, tačiau pirmasis už savai
tinį darbą gauna 2 sv. 3 šil. (arba 
43 šil.) mažiau!

Už gyvenamąjį, butą ir maistą 
taipgi atskaitomaį atsižvelgiant į 
dirbančiojo amžių. Vyrams nuo 14 
iki 15 metų savaitėje, atskaitoma 16 
šil. 6 pensai; nuo 15 iki 16 m. —18 š. 
3 p.; nuo 16 iki 17 m. — 1 sv. 2 šil.; 
nuo 17 iki 18 m. — 1 sv. 5 šil. 9 p. 
ir, pagaliau, nuo 18 ir daugiau — 1 
sv. 7 šil. 6 pensai.

Dirbantieji gauna specialų atlygi
nimą už viršvalandžius (šiokiomis 
dienomis už valandą — 2 šil. 1 p.; 
šeštadieniais ir sekmadieniais — 2 
šit 6 p.).
(B. d.) Jonas Gailius

Vatikano Emigracijos 
Centras '

Vienas iš EUCOM pareigūnų pranešė, 
kad įkurtas „Vatikano Emigracijos 
Centras“ Romoj su valstybės pasėkre- 
toriu monsinj. Montini priešaky. Jo 
padėjėjas, atstovas Vokietijoj ir 
Austrijoj ir atstovas prie IRO — 
tėvas Killian, reziduosiąs Ženevoj. 
Vokietijoj (JV zonoj) jį pavaduos
Capt. McDavitt, kuris iš EUCOM 
netrukus pasitraukia. Provizoriškai 
numatyta atidaryti (JV zonoj) ketu
rias agentūras („Voluntary agen
cies“) — Mūnchene, Stuttgarte, Re- 
gensburge ir Frankfurte. Smulkesnė 
organizacijos schema dar nepa
rengta; tendencija — kad tautybių 
atstovai bus ne prie centro (Capt. Mc 
Davitt), bet prie agentūrų. (E.) 

savo liepos 10 d. numerį. Tenka pa
žymėti, kad p. Subo straipsnis yra 
pirmas simpatiškas pasisakymas žy
dų spaudoje. Straipsnis baigiamas 
žodžiais: „Dabar pasidarė tylu. Gal 
būt todėl, kad protesto balsanip pasi
darė sunkiau prasiveržti pro Geležinę 
Uždangą“.

KATALIKŲ VYSKUPAS — 
LATVIJOS PREZIDENTAS

(LAIC) — Latvijos Vyriausioji Ta
ryba (Latvijas Centrale Padome) pra
neša visiems Latvijos piliečiams, kad 
mirus Latvijos Respublikos S-mos 
pirmininkui Dr. Pauliui Kalniniui 
(1946 m. rugp. 27 d.) ir vicepirmi
ninkui adv. Karliui Pauliukui (1945 
m. sausio 21 d.), šioji Taryba, kurią 
sudaro penkies didžiosios S-mos 
partijos (Latgalės krikšč. ūkininkų, 
socialdemokratų darbininkų, ūkinin
kų sąjunga, jaunųjų ūkininkų partija 
ir demokratiškas centras), konsta
tavo, kad pagal Latvijos Respublikos 
Konstitucijos 16 ir 52 skirsnius, Val
stybės Prezidento pareigas eina ant
rasis S-mos viče-pirmininkas, vys
kupas Joseps Rancans.

Politiniu. Įvykiu.

VII. 22. D. Britanijos vyriau
sybė Rumunijos vyriausybei įtei
kė antrą protesto notą dėl ma
sinių areštų ir žmogaus teisių bei 
laisvių nepaisymo * Vengrijoje 
likviduota ir paleista opozicinė 
laisvųjų demokjatų partija * 
JAV įteikė notą Sov. S-gai dpi 
sovietų komisijos laikysenos Ru
munijos naftos versmių atžvilgiu
♦ Olandijos vyriausybė išdėstė 
J. Tautoms savo karinių veiksnių 
priežastis Indonezijoje * Austri
jos vyriausybė kreipėsi į Kontr. 
Sąjungininkų Tarybą Vienoje dėl 
naujų pabėgėlių iš Rumunijos ir 
Jugoslavijos aprūpinimo * S. 
Tarybos pakomisė Salonikuose 
paskelbė, kad dauguma graikų 
sukilėlių, kurie puolė Kornicą, 
pasitraukė į Albaniją.

VII. 23. Marshallis pasiūlė su
kviesti britų, prancūzų ir ameri
kiečių konferenciją Vokietijos 
pramonės pakėlimui aptarti * 
Sov. S-ga atsisakė dalyvauti Ja
ponijos taikos sutarti.es sudarymo 
konferencijoje rugp. 19 d. * Alba
nijos vyriausybė S. Taryboje ap
skundė Graikiją už sienų pažei
dimą * JAV išbraukė Lenkiją 
iš numatytųjų šelpti Europos. Val
stybių tarpo * Vengrijos parla
mentas priėmė naują rinkimų 
įstatymą, kuris atima teisę rinki
muose dalyvauti apie 250.000 rin
kikų

VII. 24. Albanijos vyriausybė 
nesutiko įsileisti į savo teritoriją 
S. Tarybos pakomisės. * Ilgesnį 
laiką Maskvoje užtrukusios bri- 
tų-sovietų prekybos derybos iši
ro. ♦ JAV Kongresas priėmė JAV 
armijos centralizavimo įstatymą.
* Olandijos parlamentas 79 bal
sais prieš 9 pasisakė už vyriau
sybės vedamą politiką Indonezi
joje.

VII. 25. Kinija priėmė JAV 
pakvietimą į Japonijos taikos 
sutarties sudarymo konferenci
ją rugp. 19 d. * Paleistas Vengri
jos parlamentas. * Britų atsto
vas Keturių Didžiųjų Komisijoje 
Austrijos taikos sutarties reika
lams apkaltino sovietus .už ne
leistiną Austrijos naftos peraik- 
vojimąj % Jugoslavų karinis teis
mas Lubljanoje nuteisė mirti 6 
asmenis už šnipinėjimą britų 
naudai. * Indonezijoje pradėta 
kurti tarptautinė brigada pa
remti indoneziečiams kovose prieš 
olandus. * Britai ir sovietai Ber
lyne susitarė dėl laivininkystės 
Elbės upe.

VII. 26. Jugoslavijos vyriau
sybė atsisakė įsileisti S. Tary
bos pakomisę. * JAV Kongresas 
savo šių metų sesiją baigė. * 
Prancūzijos parlamentas išreiškė 
pasitikėjimą Bidault vedamai už
sienių politikai. * Ispanijoje pa
skelbti įvykusio plebiscito duo
menys, pagal kuriuos už gen. 
Franco įpėdinystės įstatymą pa
sisakė 14 mil. gyventojų, prieš 
įstatymą — apie 7 mil * Lon
done grįžtančią iš Maskvos britų 
prekybos delegaciją ištiko ava
rija, per kurią sužeisti 6 dele
gacijos nariai. * Sovietų dien
raštis „Pravda“ įspėjo amerikie
čius nedaryti ultimatyvaus spau
dimo j britus ir prancūzus dėl 
ūkinio vakarinių Vokietijos zonų 
sutvarkymo.

VII. 27. Bulgarijos delegacija, 
vadovaujama min. pirm. Dimi- 
trovo, savitarpinio draugiškumo 
sustiprinimo tikslais atvyko į 
lugoslaviją. * Albanijos min. 
pirm. Hodža grįžęs iš Maskvos 
pareiškė, kad Albanijai Sov. S-ga 
suteikė reikšmingą paskolą. ♦ 
Sudarytas laikinasis Pakistano 
parlamentas iš 47 muzulmonų 
atstovų ir 49 kitų partijų bei 
mažumų atstovų. * Gen. Franco 
įpėdinymtės įstatymas paskelb
tas Ispanijos konstitucijos pagrin
du. * JAVTržs reik. min. sluoks
niai išreiškė abejojimą, ar pa
vyks. Italijai išsilaikyti prieš 
komunistų spaudimą.

VII. 28. JAV išbraukė Vengri
ją iš savo numatytųjų šelpti vals
tybių tarpo. ♦ Kinija apskundė 
S. Tarybai Mongoliją už įsiver
žimą į Sinkiango provinciją. + 
Muzulmonų Lygos vadas kreipėsi 
į J. Tautas, prašydamas sustab
dyti karo veiksmus Indonezijoje.

Buv. Lietuvių Meno Kolek
tyvo „Sietynas“ tautinių šokių 
vadovui

MEČIUI AUKŠTUOLIUI 
ir Kolektyvo nariui 
VYTAUTUI AUKŠTUOLIUI, 
jų mylimai mamytei mirus, 
reiškiame giliausią užuojautą.

Lietuvių Meno Kolektyvas 
„SIETYNAS“
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