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Lėon Blum — 
premjeras

London, XL 20 (Dena-Reu
ter) — Iš Paryžiaus gautomis dar 
nepatvirtintomis, žiniomis, socia
listų lyderis Leon Blum, po pasi
tarimų su Vincent Auriol sutiko 
perimti naujojo Prancūzijos prem
jero postą.

Paris, XI. 20. (Dena-Reuter) 
— Prancūzijos min. pirm. Ra ma
ri ie r trečiadienio vakare sušaukė 
nepaprastą ministerių kabineto 
posėdį. Kabinetas, po tris valan
das trukusių pasitarimų ir pasi
kalbėjimo su respublikos prezi
dentu Auriol, atsistatydino.

Vincent Aurio! tuoj po kabineto 
atsistatydinimo pradėjo pasitari
mus su vadovaujančiais politikais 
dėl naujojo kabineto sudarymo. 
Tarp pirmųjų politikų, su kuriais 
.Aurio! tarėsi, buvo parlamento 
pirmininkas Eduard Heriot. Vėliau 
prezidentas priėmė komunistų 
frakcijos lyderį Jacques Duclos. 
Poto Aurioį tarėsi su MRP va
dais — Robert Lecourt ir Mau
rice Schumann.

Patiriama, kad tarp Blumo ir 
kitų nuosaikiųjų partijų, jų tarpe 
ir MRP, susitarta dėl busimosios 
koalicijos ir jos programos. Gavęs 
parlamento daugumos pritarimą, 
užsienių reikalų ministeriją per- 
imsiąs pats Blumas._ Tuo atveju 
jis atstovautų Prancūziją ir busi
mojoje Londone užs. reik, minis
terių konferencijoje.

Metinis BALFo Seimas
PLAČIAI APSVARSTYTI TREMTINIU ŠALPOS IR ĮKURDINIMO REIKALAI

New York. — Lapkričio 5—6 d. d. 
New Yorker viešbuty susirinko apie 
75 BALFo skyrių atstovai, 20 BALFo 
direktorių ir pora tuzinų svečių. Po
sėdis pradėtas invokacija, himnais 
ir pirm. dr. Končiaus atidarymo žo- 
dži’į.

Prezidiumas: pirmininkai — A. 
Aleksis, J. Daužvardienė ir S. Michel- 
sonas; sekretoriai — Br. Budginas, 
Pov. Baltis ir Izab. Rovaitė, Garbės 
prezidiumas — min. Pov. Žadeikis, 
gen. kons. J. Budrys, kons. P. 
Daužvardis, prel. Ambotas, preL Mi
liauskas, dr. Pr. Padalskis ir J. Ba- 
čiūnas. Jie visi sveikino seimo da
lyvius.

Kons. Daužvardis iškėlė reikalą 
parodyti daugiau sumanumo, įjun
giant į šį svarbų darbą didesnes bei 
mažesnes liet, organizacijas ir įtakin- 
gesniūs pavienius asmenis.

Seimą sveikino kardinolo Spell
man atstovas mgsr. Swanstrom, ku
ris vadovauja katalikų pabėgėlių ko
mitetui 
lankėsi 
įvairių 
darbą.
BALFo koncerte žodį tarė NewYorko 
miesto valdybos atstovas Mr. McCof- 
frey.

Toliau sekė BALFo vadovybės pra
nešimai. Viso pajamų turėta (įskai
tant National War Fund 83.614 66 
dol.) 233.624,10 dol. Administracinės

ir paskutiniais mėnesiais 
Europoje, pats stebėdamas 
šalpos organizacijų vedamą 

Trečiadienį įvykusiame

išlaidos — 36.575,90 doL Delegatai iš 
Illinois vajaus komiteto ir Chicagos 
įteikė šia proga 3.199,00. Bendra su
ma iš Illinois BALFo skyrių šio va
jaus metu — 36.545,21 dol.

' Adv. Jurgėla kalbėjo imigracijos 
ir tremtinių įkurdinimo klausimu. 
Kelios valstybės yra padariusios su
tartis su IRO perkėlimui tam tikro 
skaičiaus pasirinktų žmonių pagal 
tautybes, profesijas ir užsiėmimą į 
savo kraštus. Tačiau šioje srityje bet 
kokia mūsų lietuvių speciali komisija 
vargiai ar galėtų pakreipti lietuvių 
planingą apgyvendinimą pagal užsi
brėžtus planus. Visi svetimi kraštai 
kreipia ypatingą dėmesį į naujų imi
grantų asimiliavimą. Stratton bi- 
liaus pravedimas gal būtų reikšmin
gesnis ir mūsų reikalui lankstesnis. 
Prie to reikia iš anksto ruoštis.

Ką tik atvykęs į Ameriką BALFo 
įgaliotinis dr. Ant. Trimakas nušvie
tė liūdną tremtinių padėtį Europoje. 
Parama ypač reikalinga studentams, 
senukams ir ligoniams. Šalpa turi 
būti tęsiama ir plečiama kiek galint 
daugiau.

Imigracijos ir tremtinių Įkurdini
mo klausimą planuoti sąryšy su 
Strattono bilium sudaryta speciali 
komisija iš visų didžiųjų lietuvių su
sivienijimų Amerikoje. 
komisijos sąstatas bus 
spaudoje vėliau.

į BALFo direktoriatą išrinkti: kun. 
I. Albavičius, J. Bulevičius, adv. Ba- 
gočlus, N. Gugienė, St. Gegužis; A. 
Kneižys, kun. J. Končius, V. Koli- 
čienė, T. Matas, Pivariūnas, Keblai- 
tienė, Michelsonienė, J. Tumyla, N. 
Rastenis, A Trečiokas, adv. A. Olis, 
dr. S. Tamošaitis, L. Simutis, K. Vil
niškis, M. Zujus ir A. Žilinskas.

Centro valdybos pirmin. pasilieka 
kun. J. Končius.

Sudaryta tremtinių įkurdinimo ko
misija, kurion įeina: kun. Balkūnas, 
K. Jurgėla, J. Bulevičius, M. Vinikas, 
V. Lukaitis, A Trečiokas, Buivydas. 
P. Lapienė, W. Kvietkus, dr. Dagys. 
Si komisija rūpinsis, kad būtų atida
rytos tremtiniams durys Į Ameriką 
ir kitus palankius imigruoti kraštus, 
o taip pat tremtinių įkurdinimu nau
juose kraštuose. Ją rems finansiškai 
ir visais kitais galimais būdais 
BALFas, Amerikos Lietuvių Taryba, 
susivienijimai ir kt. liet, organiza
cijos. („Draugas“, 1947. XI 11)

Pilnas tos
paskelbtas

DP
JAV NEREMS NENORINCIŲJU 

ĮSILEISTI DP
Washington. — Speciali reprezen

tantų rūmų pakomisė, kuri tik grįžo 
iš du mėnesius trukusios kelionės po 
Europos DP stovyklas, įnešė pasiū
lymą, kad tiems kraštams, kurie atsi
sakys įsileisti atitinkamą skaičių šiuo 
metu Vokietijoje, Austrijoje ir Itali
joje gyvenančių DP, nebūtų teikiama 
jokia parama Marshallio plano rė
muose.

Siame pasiūlyme ypač atkreipia
mas dėmesys į Prancūziją, kuri neat
leidžia 450.000 
nori įsileisti 
vykti DP.

karo belaisvių ir ne- 
Prancūzijon norinčių

*
(AP) — TarptautinėsWashington.

Pabėgėlių Organizacijos Paruošia
moji Komisija pranešė, kad ji apmo
kėsianti išlaidas tiek stovyklose 
gyvenančių ir IRO šelpiamų, tiek ir 
ne stovyklose gyvenančių DP 
perkeldinimą. Šiuo metu amerikie
čių zonoje gyvena apie 150.000 DP, 
(jungtų į vokiečių ūkį.

Protesto notos plaukia

Streikų banga plečiasi
PADĖTIS PRANCŪZIJOJE IR IT ALMOJE TEBERA ĮTEMPTA

Paris, XI. 20. (Dena) — Praeitą 
savaitę Marselyje prasidėjusios riau
šės išsivystė į plataus masto streiką. 
Streikų banga vis didėja. Reuterio 
pranešimu, trečiadienį Prancūzijoje 
streikavo 600.000 darbininkų. Vien 
tik Paryžiuje ir Marselyje, abiejuose 
didžiuosiuose Prancūzijos miestuose, 
streikuoja maždaug 500.000 įvairių 
pramonės šakų darbininkų. Sustip
rinti apsaugai trečiadienį Marselin 
atplaukė du naikintuvai ir keletas 
laivyno vilkikų. Praeitą savaitę Mar
selyje areštuota per 1000 asmenų.

INS žiniomis, amerikiečių laivo 
„Empire State“ iškrovimo darbams 
naudojami prancūzų karo laivyno 
jūrininkai, kurie iš karto taip pat 
buvo atsisakę dirbti. Uosto darbinin
kai pareiškė griežtą protestą dėl ’ 
kariuomenės dalinių naudojimo 
uosto darbams.

Trečiadienį prancūzų profesinėse ■ Į

= Prancūzijos vidaus reik. min. 
Daniel Depreux parlamente pareika
lavo iš dviejų komunistų atstovų, 
Jean. Critofol ir Leon David, atimti 
imunitetą, nes jie Marselio riaušių 
metu ardė viešąją tvarką.

— Praėjusį

sąjungose pastebėta antikomunisti
nio pasipriešinimo ženklų, kai auto
mobilių fabriko Citroen darbininkai 
nusprendė ketvirtadienį slaptu bal
savimu nutarti, ar streiką tęsti ar ne.

Paris, XI. 20. (Dena-Reuter) — 
Prancūzijos prezidentas Vincent 
Auriol ketvirtadienį, spaudos konfe
rencijos metu, kreipėsi į 600.000 
streikuojančių darbininkų, prašyda
mas tuoj pat pradėti darbą ir ne
komplikuoti padėties, iki bus suda
lyta naujoji vyriausybė.

Atleido 12 pasiuntinių
Buka rest. (Dena-Reuter) — Naujoji 

Rumunijos užs. reik. min. Anna 
atleisti 165 Rumunijos 

užsienių reikalų 
ministerijos tar
nautojus. Į šį skai
čių įeina 12 pa
siuntinių, 10 pa
siuntinybių pata
rėjų, 36 techniškie
ji patarėjai ir 107 
kiti tarnautojai. 
Rumunijos min. 
kabinetas Pauker 
įsakymą ratifikavo

Loudon. (Dena-Reuter) — Rumu
nijos diplomatinis atstovas Londone 
Richard Franassovici ir pasiuntinys 
Argentinoje S. Dimitriu, kurie pri

klausė liberalų partijai, komunistei 
Anna Pauker perėmus Rumunijos 
užs. reik, ministeriją, atsistatydino.

Bukarest, XI.. 20. (Dena-Reuter) — 
Visos amerikiečių filmos išbrauktos 
iš rumunų kino programos ir filmų 
nuomavimo bendrovėms įsakyta fil
mas iš naujo patiekti cenzūrai.

Roma, XI. 20. (Dena). . .
penktadienį Italijoje prasėdėjusieji 
neramumai tebesitęsia. Daugelyje 
miestų vyksta demonstracijos. Strei
kuojantieji darbininkai užblokuoja 
kelius ir praėjimus į miestus, kad 
negalėtų atvykti policijos rezervas. 
Visoje San Giogio srityje neveikia 
paštai.

Cerignola rajone, demonstrantams 
apsupus policijos pastatus, kilo gink
luotų susirėmimų tarp policijos ir 
demonstrantų. Yra žuvusių ir su
žeistų.,

Reuterio korespondento žodžiais, 
padėtis Italijoje yra gana rimta.

Washington, XI. 19. (Dena-Reuter) 
— JAV pasiuntinys Bukarešte tre
čiadienį Rumunijos užsienių reikalų 
ministerijai įteikė 
protesto notą, ku
rioje JAV vyriau
sybė griežtai pro
testavo prieš nere- 
prezentatyvinį da
bartinės Rumuni
jos vyriausybės 
charakterį ir žmo
gaus teisių bei 
pagrindinių lais
vių paneigimą.
Notoje atmetami rumunų kaltinimai, 
kuriuose sakoma, kad amerikiečių 
valdininkai esą įpainioti. į sąmokslą 
prieš Rumunijos vyriausybę.

Stockholm, XI. 20. (Dena-Reuter) — 
Dėl Lenkijos vyriausybės iškeltų kal
tinimų prieš Švedijos piliečius, Šve
dijos vyriausybė skubiai iškvietė 
savo pasiuntinį į Stockhoimą pasi
tarimams.

Lenkijos vyriausybė švedų pilie
čius apkaltino, kad šie dalyvaują 
juodojoje rinkoje ir padedą atitinka
miems asmenims paspruktu

Ryšium su Mikolajczyko ir jo

Paskutinis sansas

Azijatų kominformas
Paris, XI. 18. (Dena-INS) — Pary

žiaus laikraštis „Le Monde“ praneša 
iš Hongkongo, kad gruodžio 20 d. 
Harbine bus įsteigtas azijatų kom
informas. Steigiamojoje konferenci
joje dalyvausiančios Kinijos, Mongo
lijos, Korėjos, Industano, Malajų Ir 
Anamitų komunistų delegacijos.

BuenosAires, XI. 20. (Dena-INS) — 
Daugelio Lotynų Amerikos komu
nistų partijų vadų išvykimą į Europą 
politiniai Argentinos sostinės stebėto
jai laiko ženklu, kad vienoje Europos 
Sostinėje bus įsteigtas Pietų Ameri-

kos „kominformas“.
Urugvajaus komunistų vadas Eu- 

geneo Gomez ketvirtadienį išvyko iš 
Montevideo į Marselį. Bolivijoje pra
dėta tyrinėti, kuriuo būdu komunistų 
vadas Jose Antonio Arze gavo pasą 
išvykti Maskvon.

Bristol. (Dena-Reuter) — Britų užs. 
reik, ministeris Bevin vienoje profe
sinių sąjungų šventėje pareiškė, kad 
Londono konferencija esanti beveik 
paskutinis šansas pasiekti susitari
mą. Niekas jo negali apkaltinti, kad 
jis nebuvęs kantrus ir ne visa iš
bandęs, nes ateis momentas, kada 
paaiškės, jog susitarimo pasiekti 
nėra įmanoma. „Aš tikiu“, pabrėžė 
Bevinas, „kad konferencijoje svar
biausią vaidmenį vietoje baimės vai
dins protingumas. Aš darysiu visa, 
kad galima būtų bendradarbiauti su 
broliškomis kontinento tautomis ir 
kad amerikiečių pagalba būtų su
naudota dabartiniam skurdui paša
linti."

„KARAS NEIŠVENGIAMAS“
Washington. (Dena-INS) — Buv. 

JAV pasiuntinys Sov. Sąjungoje Wil
liam C. Bullit, atidarydamas semi-

Naujas skryningas
• PC IRO KOMUNIKATAS DP SPAUDAI

bendradarbio Stefan Korbonski pa
bėgimu, lenkų policija Gdynėje areš
tavo eilę švedų jūrininkų. Keliomis 
dienomis prieš tai tame pačiame 
uoste areštuotas vienas švedų laivo 
kapitonas ir viena tarnautoja. Iš V 
arešto paleistieji pasakoja, kad jie 
buvę žiauriai maltretuojami: buvę 
mušami, tardymo metu jiems į pa
nages buvę kišami ir deginami deg
tukai.

DIDELI MANEVRAI TURKIJOJ
Istambnl. (AP) — Turkijoje prasi

dėjo platūs kariuomenės ir laivyno 
manevrai. Tai esą patys didžiausieji 
manevrai, koki yra buvę nuo II Pas. 
karo pradžios. Daugelis stebėtojų pa
reiškia, kad šie Juodojoje,Juroje ir 
Trakijoje vykdomi manevrai galį 
būti atsakymas į Bulgarijos kariuo
menės pasienyje vykdomus manev
rus.

DALINE MOBILIZACIJA
Paris, XI. 20. (Dena-INS). — 
Prancūzijos vyriausybė pašaukė 
tarnybon pirmojo 1947 m. pus
mečio šaukimo vyrus, kurie po 
6 mėn. apmokymo buvo paleisti 
atostogų. Ką šis žingsnis reiškia, 
iki šio! iš vyriausybės pusės ne
paskelbtas joks komunikatas.

„Paris Presse" žiniomis, dalinė 
mobilizacija paskelbta po to, kai 
vyriausybė patyrė, kad komunistai 
pasiruošę savo celių mobilizacijai.

Heidelberg. — Visuose amerikiečių 
zonos DP stovyklose tuoj prasidės 
visų PC IRO šelpiamų DP perregis
travimas.

Tai paskelbė PC IRO šalpos sky
riaus viršininkas Heidelberge. Šiuo 
naujojo perregistravimo metu bus 
nustatyta, kurie DP toliau gaus Pa
bėgėlių Organizacijos paramą, ir 
drauge bus surinktos statistinės ži
nios protingam DP ir pabėgėlių pro
blemos sprendimui.

Naujose registracijos anketose bus 
žinios, reikalingos užsienio vyriausy
bėms tikslu DP ir pabėgėlius naujai 
įkurdinti kituose kraštuose.

Trumpais
- Persijos karo ministerija pa

neigia ganduc, kurįe skelbia, kąd 
amerikiečiai Persijoje esą įsteigę 
aviacijos bazes.

= Buv. Švedijos premjeras Sand
ler pareiškė, kad Švedija neprašy
sianti iš JAV jokios paramos.

“ Paryžiaus burmistru išrinktas 
Pierre de Gaulle, gen. de Gaulle 
broils.

= Jugoslavijos tautinės šventės 
proga, lapkr. 29 d. kominformas su
sirinks į Belgradą posėdžiui.

= Berlyne pradėtos gaminti 5 tr 
10 pf. monetos. Nuo dabar naudo
jamų jos skirsis tik tuo. kad jose ne
bus hakenkreuzo.

— Kovai su komunizmo užmačio
mis Panamoje netrukus bus sušauk
tas Panamerikos saugumo kongresas.

narą komunizmui nagrinėti, pareiškė, 
kad karas tarp JAV ir komunistinių 
valstybių esąs neišvengiamas. Kom
informas esąs mechanizmas, kurį 
Sov. S-ga panaudoja penktajai kolo
nai visame pasaulyje.

Tais atvejais, kai DP bus kvalifi
kuoti tolimesnei IRO šalpai, tikrini
mo komisijos su DP šeimų galvomis 
aptars repatriacijos arba įkurdinimo 
klausimus. Tais atvejais, kai bus 
nustatyta, kad DP netinkami toli
mesni šalpai, jie bus įjungti į vokie
čių ūkį.

Naujai patikrinimo programai 
kiekvienoje stovykloje vadovaus ati
tinkamos area gerbūvio karininkas 
(Welfare Officer).

Numatytos ir apeliacįnės instanci
jos ginčytiniems atvejams išaiškir'.' • 
— toliau išvedžiojo A. C. Dunn savci 
pareiškime.

1
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Politinė apžvalga

Lemtingi neramumai Europoje
KOMUNISTINES KIAUS ES P. EUROPOJE * SKUBI JAV PARAMA ITALIJAI, PRANCŪZIJAI-IR AUSTRIJAI

Brasidėję neramumai Italijoje ir 
Prancūzijoje jaudina ne tik Europą.' 
bet ir JAV. Charakteringa, kad tie 
neramumai prasidėjo kaip tik prieš’ 
nepaprastą kongreso sesiją, kuri tu
rės svarstyti Marshallio planą.

Korespondentų pranešimais, padė
tis Italijoje yra labai rimta. Nera
mumai iš Siaurės Italijos persimetė į 
pietinę ir apėmė visą pusiasalį. Mi- 
nisterių kabinetas posėdžiauja po 
12—14 valandų ir Ieško išeities iš su
sidariusios padėties. Kai kuriuose 
Italijos miestuose kariuomenė buvo 
atidariusi ugnį į demonstrantus, taigi, 
demonstracijos neapsiėjo be aukų-

Kas gi ten demonstruoja ir ko iš 
vyriausybės reikalaujama? Praeitą 
trečiadienį buvo išsprogdintos ke
liuose Italijos miestuose komunistų 
laikraščių redakcijos. Tada komu
nistai užpuolė dešiniųjų redakcijas, 
prasidėjo protesto demonstracijos ir 
komunistų iššaukti protesto streikai. 
Italijos parlamente komunistų at
stovai įteikė vyriausybei reikala
vimą uždaryti oeofašistines organi
zacijas. Vidaus reikalų ministeris. 
atsakydamas į šį komunistų reikala
vimą, nurodė, kad komunistai po fa
šizmo priedanga nori Italijai užkarti 
savo diktatūrą. Po šio vidaus rei
kalų minlsterip pareiškimo, komu
niste! pakėlė milžinišką triukšmą, o 
jų vadas Togliati pareiškė, kad, ši
taip reikalams einant, yra visiškai 
galima „demokratinė revoliucija“ 
Italijoje, Atsakydamas į šiuos komu
nistų vado pareiškimus, vidaus rei
kalų ministeris pareiškė, kad vy
riausybė prie netvarkos Italijoje ne
praleis ir tvarka bus atstatyta.

Nežiūrint šitų visų pareiškimų, ne
ramumai šiuo metu plečiasi toliau. 
Vienas Londono radijo koresponden
tas pranešė, kad įvykusiame mini ete
rių kabineto posėdyje, kuris užtruko 
12 valandų, vidaus reikalų ministeris 
pareikalavo griebtis nepaprastų prie
monių nurodydamas, kad respubli
kai gresia pavojus. Kol kas dar nė
ra žinių, kaip galutinai Italijos vy
riausybė nusistatė. Vis aštrėjanti pa
dėtis Italijoje gali privesti prie min 
kabineto pakeitimo, sudarant plates
niais koaliciniais pagrindais naują 
vyriausybe.

Analogiška padėtis gavosi ir Pran
cūzijoje dėl įvykių Marselyje. Ko
munistų sukurstyti darbininkai įsi
brovė į Marselio miesto savivaldybę, 
sumušė naująjį Marselio burmistrą 
(gaullistą), sudaužė baldus, o po to 
paskelbė strtiką. Streikų banga ple
čiasi visoje Prancūzijoje ir gresia 
virsti visuotiniu streiku.

Si nerami padėtis privertė Prancū
zijos vyriausybę griebtis nepaprastų 
priemonių ir iššaukti kariuomenę 
tvarkai palaikyti. Padėtis dar dau
giau pablogėjo. Pirmadienį įvyku
siame parlamento posėdyje buvo pa
siūlyta atimti dviem komunistų at
stovams imunitetą ir patraukti juos 
atsakomybėn dėl įvykių Marselyje. 
Kilus dideliam triukšmui, nutarimo 
nebuvo prieita. Šioji padėtis verčia 
dabartinę Ramadier vyriausybę per
siorganizuoti ir įtraukti naujų jėgų.

Angina projektuoja 
civilinę gynybą

Bad Nauheim, XI. 19. (Dena) — 
BBC pranešimu, Britanijos premje
ras Attlee trečiadienį Žem. Rūmuose 
paskelbė, kad D. Britanijoje bus stei
giama nauja civilinės gynybos orga
nizacija, kuri susidės iš savanorių 
civilinių ir specialių karinių dalinių. 
Ją kuriant, bus pasinaudota antrojo 
pasaulinio karo metu įgytais patyri
mais. Į šią civilinę gynybą bus 
įjungti ir specialiai apmokyti moto
rizuoti daliniai.

Attlee pareiškė, kad netrukus su 
atitinkamomis ministerijomis ir įstai
gomis bus pradėti pasitarimai šiems 
daliniams apmokyti. Į klausimą, ar 
per apmokymą bus atsižvelgiama į 
atominio karo galimybes, Attlee 
atsakė, kad civilinės gynybos plane 
numatomos visokios galimybės.

Prancūzijos prez. Auriol ir Rama
dier pradėjo plačius pasitarimus su 
vidurio partijomis. Be kitų, pasita
rimuose dalyvavo Leon Blum ir Paul 
Reynaud. Manoma, kad Reynaud, 
Ramadier ir Blumo naujai sudary
toji vyriausybė būtų parlamento re
miama, išskyrus komunistus.

Nežiūrint vedamų pasitarimų tvar
kai palaikyti, Ramadier griebėsi 
griežtų priemonių. Jo įsakymu buvo 
paleisti kai kurie apsaugos daliniai, 
kurie neparodė pakankamo griež
tumo prieš demonstrantus. Kartu 
Ramadier davė įsakymą areštuoti 
triukšmadarius Ir pravesti griežtas 
kvotas.

Nemažą sensaciją paryžiečiams su
darė Sov. S-gos repatriacijos lagerio 
uždarymas. Pagal susitarimą su 
Prancūzija, sovietai buvo netoli Pa
ryžiaus įkūrę savo piliečiams repa
triacijos lagerį, apie kurį sklido įvai
riausi gandai. Lagerį apsupo šar
vuočiai ir patikrinę atrado ginklų 
sandėlius. Dėl šo įvykio Sov. S-gos 
pasiuntinys Paryžiuje pareiškė, kad 
rastieji ginklai buvo pasenę ir netin
kami naudojimui.

Šitos visos priemonės rodo, jog 
Prancūzijoje komunistams nemano
ma daryti nuolaidų bet kartu reikia 
laukti dar didesnio vidaus padėties 
įtempimo. Šitie neramumai vęrčia 
dar greičiau skubinti JAV pagalbą 
Prancūzijai, Italijai ir Austrijai.

Nepaprastos kongreso sesijos ati
daryme prez. Trumanas kreipėsi į 
kongresą prašydamas skubiai suteik
ti paramą Italijai, Prancūzijai ir 
Austrijai, nurodydamas, jog šioms

valtybėms gresia pavojus. Kartu 
prez. Trumanas taip pat pareikalavo 
įvesti kainų ir žaliavų kontrolę, nes 
kitu atveju nepaprastas kainų kėli
mas gali privesti JAV ūkį prie in
fliacijos.

Po šios Trumano kalbos JAV spau
doje kilo didelė reakcija. Pirmąjį 
prez. Trumano reikalavimą tiek kon
greso nariai, tiek spauda priėmė la
bai palankiai Tuo tarpu dėl kainų 
kontrolės įvedimo, respublikonai ir 
dalis demokratų pasisakė priešingai.

Daugumas JAV laikraščių palaiko 
prez. Trumaną. Tiek respublikonų, 
tiek demokratų spauda nurodo, jog 
šios priemonės yra reikalingos, jeigu 
norima tvarką ir taiką pasaulyje 
įgyvendinti. Charakteringą straipsnį 
įsidėjo „Washington Post“. Tame 
straipsnyje nurodoma, kad Trumano 
išdėstytoji tiek vidaus tiek užsienio 
programa yra remtina, kadangi Sov. 
S-ga tik Ir telaukianti krizės JAV, 
kad galėtų savo tikslus įgyvendinti. 
Atrodo, kad pagalba Italijai, Pran
cūzijai ir Austrijai ateis laiku, kaip 

ji atėjo laiku Tur
kijai ir Graikijai. 
Bet kaip matome, 
kominformas taip 
■pat nesnaudžia ir 
rausiasi po Italijos 
ir Prancūzijos pa
matais. Jo užda
vinys yra bet ku
ria kaina įsodinti 
komunistų parti
jas Prancūzijoje ir

Italijoje i sostą: sudarius su komu
nistais koalicinę vyriausybę, JAV 
kongreso nepapr. sesija būtų pasta-

Griežta Dirkseno programa
Washington, XI. 18. (Dena-INS) — 

Respublikonų atstovas Everett M. 
Dirksen pareišksė, kad Sovietų Są
junga karštligišku skubumu vyk
danti militarinius pasiruošimus nau
jam karui, ir pasiūlė dešimties punk
tų programą sovietų kampanijai, sie
kiančiai Vokietiją pajungti komuniz
mui, sustabdytų

Dirksen, kaip reprezentantų rūmų 
narys, neseniai lankęsis Vokietijoje 
ir Austrijoje, pažymi, kad Vokietija 
yra tas branduolys, kur koncentruo
jasi sovietinė kampanija prietilčiams 
į Atlantą sukurti ir Europai užval- 
dyti.

Savo dešimties punktų programoje 
Dirksen siūloVokietijoje skubiai pra. 
vesti valiutos reformą ir pagelbėti 
Vokietijai maistu ir žaliavomis. To
liau Dirksen siūlo, kad JAV vyriau-

sybė vokiečių tautai užtikrintų, jog 
Amerika savo dalinių iš Vokietijos 
tol neatitrauks, kol nebus įvykdyta 
tai, dėl ko Amerika kariavo. Buv. 
nacių KZ-lageriai Buchenwalde ir 
Sachsenhausene pilni politinių kali
nių, kurie nenorėjo pritarti bruta
liom? komunizmo idėjoms. Komunis
tinė doktrina nedaro paliaubų, — 
pareiškė Dirksen, — ir Sov, ?.S-ga 
Vokietiją nori padaryti komunizmo 
grobiu. Jei komunizmas nesiplėsi jis 
vėl neteks dalies savo šalininkų, ir 
politinis biuras su Stalinu atsidurs 
pavojuje.

Dirksen pranašavo, kad Čekoslo
vakija 4 mėn. laikotarpyje žlugs, 
neatlaikiusi sovietų spaudimo. Dirk
sen reikalavo griebtis saugumo prie
monių nes, pvz., sovietai gali kon
troliuoti amerikiečių telefono siste
mą. Vokietijoje.

lyta pireš įvykusi laktą, ir kažin, ar 
tada praeitų numatytoji pagalba to
kiu mastu, kokia yra užplanuota. 
Antra turint galvoj praėjusius rinki
mus Italijoje, o ypač Prancūzijoje, 
komunistams vie
nintelis kelias ir 
beliko neramu
mais ir sąmyšiais 
mėginti įsibrauti į 
vyriausybę. Todėl 
visiškai supranta
ma, jog JAV dar 
prieš Marshallio 
plano įgyvendini
mą stengiasi gali
mai greičiau už-
bėgti įvykiams už akių, suteikdama 
pagalbą tose vietose, kur yra kritiš
kiausia padėtis. Pagrindinis Mar
shallio planas Europai atstatyti bus 
patiektas 2-jų savaičių būvyje.

Kaip iš priimto kongreso ir senato 
pakomisės nutarimo matyti, Mar
shallio plano įgyvendinimą manoma 
surišti ir su DP problema. Numa
toma, kad visos valstybės, gaudamos 
iš JAV pagalbą, turės priimti ir tam 
tikrą skaičių DP. O JAV, duodamos 
pavyzdį kitiems, pačios taip pat 
praversiančios duris tam tikram 
skaičiui DP.

JT plenumo posėdžiuose JAV at
stovas W. Austinas įnešė pasiūlymą 
apriboti veto teisę Saugumo Tary
boje. Prieš šį W Austino pasiūly
mą labai aštriai pasisakė Višinskis 
nurodydamas, kad veto teisės apri
bojimas sugriausiąs J. Tautų pama
tus. Be Sov. S-gos, pareikškė to
liau Višinskis, Europoje bendradar
biavimas yra neįmanomas, o sovie
tai niekad nesutiks su veto teisės 
panaikinimu. Anglų atstovas pasiū-. 
lė šio klausimo svarstymą atidėti, 
o penkioms didžiosioms valstybėms 
atskirai šiuo klausimu susitarti. 
Kas bus padaryta, tuo tarpu dar 
neaišku, nes debatai tebesitęsia. JT 
posėdžiuose debatuojamos problemos 
nebestovi pirmoje vietoje. Visų dė
mesys dabar krypsta. į Londoną, kur 
susirinks 4 užs. reik ministerlai. 
JAV delegacijos sąstatas bus pats 
didžiausias, koks«kada nors yra bu
vęs pasiustas per vandenyną. Pir
muoju Marshallio patarėju numa
tomas D. F. Dulles.'

Washingtono komentatoriai nu
rodo, kad šios delegacijos sudėtis 
reiškia, jog nesusitarus su sovietais, 
esą visiškai galima, kad Anglija, 
JAV ir Prancūzija ir 'be sovietų 
spręsiančios Vokietijos problemą.

Ranionis

Nepriklausoma 
Latvija

Sparčiai kūrėsi ir klestėjo Nepri- 
klasomos Latvijos gyvenimas kitų 
Pabaltijo tautų kaimynystėje. Sun
kių laisvės kovų vaisius — nepri
klausomybė joms atėjo tik po ne
apsakomo vergijos vargo, kančių ir 
juodos nevilties dienų. Plunksna ir 
kardas apvainikavo teisinga pergale 
tris nedideles tautas, po Pirmojo 
Pasaulinio karo vėl stojusias petys 
petin i demokratinės žmonijos 
šeimą.

Ak, gerai prisimename, kaip anais 
laisvės metais paminėdavome bro
liškosios latviu, tautos atgijimo die
ną — Lapkričio aštuonioliktąją _— 
savo tėvynėje savo lietuviškojoj 
spaudoje.

Baisūs pasaulinės audros verpetai 
plačiai išblaškė Pabaltijo žmonių 
likučius, išsigelbėjusius iš ano pa
saulinio masto KZ-to, kuriame šian
dien merdėja ir žūsta nesulaukdamos 
‘išgelbėjimo buvusios laisvos tautos.

Jau trečiąjį kartą šiandieninėje 
DP istorijoje latvių tremtinių bend
ruomenė kukliai mini šią reikš
mingą savo tėvynės dieną. Trečiąjį 
kartą ir mes dar kukliau tegalime 
prisiminti tautinės kovos brolius 
latvius, iš visos širdies palinkėdami 
jiems ir jų Tėvynei kuo greičiau 
išsilaisvinti iš tos nežinios ir siaubo, 
kuris šiandien apjuosė visą žemės 
rutulį.

Jeigu yra sakoma, kad tikėjimas 
ir kalnus grlauja, tai mes tikime, 
kad mūsų visų tikėjimas žmonijos 
sąžinės teisingumu sugriaus ir visas 
žemiškojo pragaro uždangas ... O 
tada mes šią dieną savo sostinėje 
Vilniuje galėsime didingai sušukti:

Lai dzivo Latvija!
Ištvermės, kantrybės ir gražaus 

sugyvenimo, bendrojo tremties liki
mo broliai!

Leidinys apie Pa
baltijo tremtinius
Londone išleistas gražus ir turi

ningas leidinėlis anglų kalba „BAL
TIC REFUGEES AND DISPLACED 
PERSONS“. Jautrų įžangos žodį 
apie tremtinių likimą ir Pabaltijo 
kraštų okupaciją parašė žymioji 
anglų visuomenininke Duchess of 
Athoil. Toliau knygutėje ryškiai iš
dėstomos priežastys, dėl kurių šimtai 
tūkstančių pabaltiečių atsidūrė trem
tyje, nušviečiamas jų gyvenimas DP 
stovyklose ir svarstomos DP klausi
mo išsprendimo galimybės. Tai rim
ta informacija svetimiesiems apie 
mūsų tremtinius, jų Šios dienos var
gus ir rytojaus viltis. Ją išleido Bo
reas Publishing Co., London (1947 m. 
40 pusi.) (LAIC)

Pavergtos tautos žvelgia į Vakarus
„Observer" (rugsėjo 29 d.) rašo:
Rytų ir Vidurio Europos politika, 

lyg viduramžiais religija, yra visa 
ko centre. „Už partijos ribų nėra 
išganymo“. Komunistinių partijų na
riai yra laimingi ir laisvi nuo bai
mės. Visi kiti — toleruojami, iš
naudojami arba likviduojami, kaip 
to reikalauja, „istorijos raida“. Par
tijoms priklausyti privalu. Partijos 
liudijimas yra būtinas ieškant dar
bo, buto Ir t. t. Po penkių minučių 
pasikalbėjimo Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje ar Lenkijoje jau žinoma, 
kuriai partijai priklausai. Taip pat 
greitai svečiui iš užsienio prilipdoma 
etiketė „demokratas“ ar „reakcio
nierius“, ir jau iš anksto žinoma 
nuomonė visais reikalais. „Mūsų 
draugai supras", — pareiškė Cyran
kiewicz, atsisakydamas dalyvauti 
Europos atstatymo darbe. Bet ir 
didžiausias draugas sunkiai tesupras, 
ką reiškia būti Rusijos kaimynu. 
Anapus geležinės uždangos ateitis 
rutuliojasi prieš tautos daugumos 
valią. Visi, išskyrus komunistinę 
mažumą, sielojasi kaip išsaugoti tau
tos savybes, nes apie nepriklauso
mybę ir nekalbama; kaip išsisukti 
nuo nebepakeliamų Rusijos reikala
vimų ekonominėje srityje ir nepa
skęsti anos imperijos skurde, žodžiu 
— visi rūpinasi ir stengiasi kaip 
nors išlikti europiečiais.

Itin įdomus — rašo „Observer“ 
korespondentas — ne Maskvos orien
tacijos kairiųjų nusiteikimas. Vie
nas vengras radikalas, rodydamas ne
paprastai primityvius raudonarmie
čius, tarė: „Ar tai ne įžeidimas, kad 
turėjome laukti šitų žmonių, idant 
mūsų valstiečiai galėtų gauti žemės.“ 
Vengrijoj ir Austrijoje rusai kariai 
apiplėšė darbininku butus, nes buvo 
įsitikinę, kad tokie švarūs ir gerai 
apstatyti butai tegali būti buržujų. 
Net gi kai kurie komunistai yra su
sikrimtę, kad Goebbelso pranašavi
mai apie rusų karių elgesį, deja, 
pasitvirtino. Daugelis kairiųjų no- 
rom-nenorom atsirado centre, o net
gi — pas ’dešiniuosius. Tikėjosi jie 
galėsią dalyvauti naujos visuomenės

kūryboje, o atsidūrė . . . ant sek
lumos, jei ne kalėjime. Aktyvus 
dalyvavimas antinacinėje veikloje 
šiandie jau joks pažymėjimas. Iš 
asmens laisvės, netgi ribotos. Rytų 
Europos tipo, ir iš tos teliko atsi
minimas. Universitetuose ir meni
niame gyvenime matyti nuovargis ir 
suskurdamas,4 mat, inteligentiją ap
naikino nacionalsocializmas, o vė
liau raudonieji „valymai“. Įsivy
ravo įsitikinimas, kad vertę teturi 
tai, kas pagaminama fabrike. Nau
joji visuomeninė hierarchija sukūrė 
naują snobizmą ir klasių antagoniz
mą. Žmonės, kurie seniau didžia
vosi turį „mielą imperatorių“ ir 
trokšdavo gauti pakvietimą į rūmus, 
dabar džiaugiasi galį pasigirti pasi
žįstą su kuriuo nors komunistu ir 
moką bent porą žodžių rusiškai. Jei 
ką nori pagirti, sako „geras prole
taras". „Kodėl nenori būti komu
nistas, juk visi esame komunistai?“ 
— klausė mane riebus buržua iš 
Prahos. Reta kur įstaigos viršūnėje 
tesutiksi nuoširdų ir padorų žmogų. 
Nuo Budapešto iki Varšuvos riebias 
tarnybas užima džentelmenai, apsi
vilkę prabangiais rūbais, vartoję 
madingą terminologiją ir galį pasi
girti prisitaikymo menu. Jei svečias 
iš Vakarų atvyksta tikėdamasis iš
vysti naujo, [kvėpiančio socializmo 
statybos pradžią — nusivilia. Je> su 
savimi vežasi europinį laisvės, tei
singumo ir teisės supratimą — nu
stemba. Bet šis tas yra ten pasigėrė
tino. Žmonės ten dirba sunkiau ir 
geriau kaip Vakarų Europoje. Nėra 
ten neapykantos tarp paprastų žmo
nių, nes jie daugiausia kentėjo ir 
dabar tebekenčia, — baigia „Obser
ver" korespondentas.

Neseniai keli „NYHT“ korespon
dentai, apsilankę anapus geležinės 
uždangos ir grįžę, tarp kita ko, pa
reiškė:

Atlanto Chartoj įrašytosios laisvės 
anapus negalioja. Vyriausybės kri
tika, ypač Rumunijoje, Bulgarijoje ir 
Jugoslavijoje yra' pavojinga. Vengru 
ministras Rakosi sako, kad tik ne

švarios sąžinės žmonės yra terori
zuojami. Iš tikro kiekvienas vyriau
sybės priešininkas yra sekamas vie
šosios ir slaptosios policijos. Balka
nuose žmonės bijo susitikti su už
sieniečiais. Jugoslavijoje yra teisė, 
kuria mirties bausme baudžiamas 
kiekvienas tas, kuris, turėdamas 
blogą intenciją, informuoja apie ku
rią nors valstybinę įmonę. Kadangi 
ten viskas, pradedant viešbučiais ir 
baigiant taksi, yra suvalstybinta, Ju
goslavijos gyventojai su užsieniečiais 
tekalba apie orą. Lenkijoje netgi už 
netinkamą šoferio prakalbinimą ga
lima susilaukti mirties bausmės, mat, 
yra įstatymas, draudžiąs trukdyti 
įmonėms, įstaigoms ir jų tarnauto
jams, ir tas įstatymas saugumo pa
reigūnų gali būti pritaikytas kiek
vienu atveju. Vengrijoje už kiek
vieną „vyriausybę pajuokiančią“ 
žinią — mirtis. Bulgarijoje į kon
centracijas stovyklas siunčiami val
katos, tačiau valkatavimu gali būti 
apkaltintas ir rašytojas, ir kunigas, 
ir profesorius, ir visi kiti, kurie, vy
riausybės nuomone, galėtų dirbti, re
žimui naudingesnį darbą. Lenkijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje ir Jugosla
vijoje nėra nei krislelio spaudos lais
vės. 'Objektyvi informacija ten taip 
reta, kaip ir reti padorūs demokra
tiški rinkimai. Žmonės taip įbaidyti, 
kad apie savo laisves ir nedrįsta už
siminti. Visur, tač’au, pastebima gili 
meilė ir pagarba Vakarų demokrati
jai. Į Vakarus žvelgia su ilgesiu ir 
viltimi.

Lenkijoje Jogailos universitetu

pranešus apie Amerikos literatūros 
paskaitas, čia pat užsirašė 500 stu
dentų, tuo pat metu į rusų lite
ratūros paskaitas užsirašė vos 4 stu
dentai. Kai liepos mėnesį JAV am
basada Sofijoje paskelbė galinti iš
duoti 100 vizų į JAV, subėgo minia 
(per 24.000 žmonių) darbininkų, tar
nautojų ir kt. profesijų. Žmonės 
laukė kiaurą naktį, nors spauda ir 
radijas juos apšaukė „parsiduodan
čiomis šiukšlėmis“, — pastebi 
„NYHT“.

Ak, kas tautų kraustymasis būtų, 
jei geležinės uždangos pasieniu ne- 
budėtų šimtai tūkstančių NKVD 
agentų. Pats komunistinės Lenkijos 
premjeras Cyrankiewicz, , Londono 
radijo pranešimu, pareiškė, kad šį
met sulaikyta 35.000 žmonių, ban
džiusių bėgti į Vakarus. IP žinio
mis, nors iš Lenkijos į Vakarus at
bėgusiųjų ir teisinė ir pragyvenimo 
būklė neaiški, šįmet amerikiečių ir 
britų zonose įregistruota per 60.000 
vien lenkų bėglių. Berlyno evange
likų vyskupas dr. Dibelius, BBC pra
nešimu, beviešėdamas Amerikoje 
pareiškė, kad sovietų zonos vokiečiai 
žiūri į Vakarus, kaip kadaise žydai į 
Pažadėtąją Žemą. Teisingai pernai 
„Tablet" rašė, kad ir Vakaruose yra 
nepriteklių, vargo ir skurdo, bet čia 
yra visuotinė teisė Į savarankišką 
gyvenimą, yra laisvė nuo baimės, ir 
Vakarai tautoms anapus geležinės 
uždangos kenčiančioms, yra La’mės 
Žiburys. (p. hr.)

Tarp Lietuvos ir Lenktos mirties siena
Lietuvos-Lenkijos pasienis sovietų 

yra nepaprastai stipriai saugomas. 
Visa siena apstatyta stebėjimo, punk
tais.. Kas trys kilometrai stovi stebė
jimo bokštai. Jie tarpusavy ir su 
užnugariu sujungti telefonais. Daug 
kur pasienis aptvertas spygliuota 
viela, žemė išarta ir išakėta. Prie 
žemės pritvirtintos vielos su raketo

mis. Jos išauna ant vielų užėjus, ir 
einąs įkliūva į vielinės kilpas.

Pereiti pavieniam iš Lietuvos l 
Lenkiją ar atvirkščiai neįmanoma. 
Gali pereiti ir pereina tik gerai 
ginkluoti partizanų būriai, susikau
dami su pasienio sargyba. Lietuvių 
partizanai palaiko artimus ryšius su 
gudų, lenkų ir ukrainiečių ant'bolše- 
vikiniu pogrindžiu. (LAIO

2
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Prisimename 
anas dienas,.
Nepriklausomybės metais Tėvy

nėje, o dabar tremtyje arba išeivi
joje Lapkričio 23 d. minėjimas, gre
ta Vasario 16 d., yra virtęs mūsų 
tautine tradicija. Tą lapkričio dieną 
prisimename ne tik savo laisvės ko
vas, kovotojus ir žuvusiuosius dėl 
Tėvynės, be drauge ir semiamės jė
gų nepalūžti saučiančių audrų sū
kuriuose.

Lapkričio 23 d. minėdami, visad 
savo mintimis grįžtame į 1918—1920 
m., po kurių buvome laisvai atsi
kvėpę visą dvidešimtį metų. Anks
tyvesnieji mūsų laisvės siekimų me
tai kažkaip blankiau prabėgdavo 
pro mūsų akis, trumpiau į juos dirs- 
teldavome ir ryškiau neįsipynė į 
mūsų tautinių tradicijų grandinę.

Tai kalbėdamas, turiu galvoje 
1917- metus, taip pat reikšmingus sie
kiant savo kraštui ir tautai laisvės 
ir savarankiško gyvenimo, pagrįsto 
demokratiniais pagrindais.

Anuos metus ne kasmet prisime
name, bet tik atitinkamų sukakčių 
progomis. Dar daugelis prisimename 
1937 m. rugsėjo 8 d. Kaune, kada 20 
metų sukakties proga Kauno gatvė
mis žygiavo kelių tūkstančių jau 
pagyvenusių vyrų, pirmūnais vadi
namų, gretos. Iš Karo Muziejaus 
buvo išneštos ir šių gretų priešakyje 
plevėsavo senos, jau apiplyšusios ir 
po kelioka metų muziejuje iškabė
jusios 1917 m. lietuvių karinių dali
nių Rusijoje vėliavos.

O šiemet? J ik jau* 30 metų su
kako nuo 1917 m. lietuviško tautinio 
sąjūdžio tremtyje dėl Tėvynės lais
vės ir nepriklausomybės. Šiemet anie 
metai giliau sminga į mūsų širdis, 
nes mūsų tautos didelė dalis vėl 
tremtyje, vėl trokšta ir sieką laisvės 
ir savo krašto nepriklausomybės. Vėl 
svetur sielojasi dėl savo krašto atei
ties.

1917 m. Rusijos revoliucija ir trum
pos, tik per pusmetį žydėjusios de
mokratijos ir laisvės dienos davė 
progų ir tremtyje Rytuose esančiai 
lietuvių tautos daliai viešai ir drąsiai 
pareikšti, savo siekimus ir pradėti 
pirmupsius bandymus dėl Lietuvos 
laisvės. Į tą lietuviškąją kovą, greta 
visuomenės, nuoširdžiai su ryžtumu 
įsijungė ir ano meto lietuviai kariai, 
išsklaidyti po Rusijos armijos dali
nius. Ir jie pareiškė savo valią, kad 
Lietuva būtų laisva, nepriklausoma 
ir demokratiniais pagrindais tvar
koma. Daugelis jų, siekdami jau re
alių darbų, buvo pradėję organizuo
tis į lietuviškus tautinius dalinius. 

. Jų mintis — organizuotai grįžti į Tė
vynę ir padėti pamatą išlaisvintos 
Lietuvos gynėjų jėgoms. Ir anuomet 
tremtyje išblaškytų mūsų tautiečių 
akys buvo nukreiptos į Vakarų de
mokratijos pusę, į ją buvo sudėtos 
viltys ir iš ten laukė savo kraštui 
laisvės saulės patekėjimo.

Nors aplink skambėjo laisvės šū
kiai, bet mūsų priešų reakcionieriški 
užsimojimai ir anuomet statė didžias 
kliūtis mūsų tautos pastangoms 
išsivaduoti iš svetimųjų jungo. Pir
mųjų lietuviškų dalinių užuomazga 
buvo ypač sunki, o kai kurių net tra
giška. Be paramos iš šalies, alkani, 
neaprengti ir grasinami ginklu išvai
kyti (prisiminkime korpo vado gen. 
Gutovo grasinimą kazokų pagalba iš
vaikyti pirmąjį susiorganizavusį lie
tuvių dalinį), ano meto mūsų kariai 
nepabūgo ir nepalūžo. Lietuviškų at
kaklumu užsispyrę at.aikė visas 
audras ir nepriteklius ir iškovojo 
teisę burtis į lietuviškus dalinius. 
Bet neilgai tai truko laimėjimais 
džiaugtis.

Rusijos revoliucijoje papūtę kiti 
vėjai užgniaužė ir lietuviškąjį tautinį 
sąjūdį. Jos dalyviai grįžo į Tėvynę 
palaidai, bet atlikti jų žygiai vis dėl
to savo pasėkų turėjo mūsų ateities 
gyvenimui. Demokratiniai principai 
ir per frontą buvo pernešti į Tėvynę 
ir čia padėti į Nepriklausomybės kū
rimo pagrindą. Ano meto dalyvių — 
pirmūnų didelė dalis įsiliejo į Lap
kričio 23 d. aktu atgaivintąsias Lie
tuvos laisvės gynėjų gretas, davė 
joms demokratinį veidą, o tuo pačiu 
tautos pasitikėjimą ir meilę, kurios 
niekas nebeįveikė išplėšti iš lietuvio 
širdies.

1917 m. sąjūdžio ryžtas turi glaudų 
ryšį su Lapkričio 23 d. prasme, to
dėl ir ano meto prisiminimas ryš
kiausiai mūsų širdyse iškyla šios 
tradicinės šventės dieną, kada pa
gerbiame savo laisvės žygius ir ko
votojus dėl jos. St. Širvys

Tas nevertas laisvės, kas negina jos
Amerikos Lietuvių Seimas, 1919 

m. susirinkąs Čikagoje, be kitų savo 
darbų, laisvam gyvenimui prisikėlu
siai Lietuvai padovonojo ir Laisvės 
Varpą su Broniaus Balučio, dabarti
nio mūsų ministerio Londone, reikš
mingu įrašu: Skambėk per amžius 
vaikams Lietuvos: tas nevertas lais
vės, kas negina jos. Amerikos lietu
vių visuomenė ta savo brangia do
vana norėjo mūsų tautą įsąmoninti, 
kad dėl laisvės reikia nuolat budėti, 
kad už laisvą reikia kovoti: be ko
vos laisvė neįmanoma, o be laisvės 
gyvenimas niekingas ir beprasmin
gas. j

Laisvės Varpas, parkeliavęs į Lie
tuvą, buvo pakabintas Karo Muzie
jaus bokšte. Jis skambėdavo per di
džiąsias tautos šventes ir žymesnią
sias iškilmes. Karo Muziejuje ir jo 
sodelyje buvo sutelkta visa tai, kas 
priminė didžią mūsų tautos praeitį, 
kas ženklino mūsų žygius per kovas 
ir kančias į laisvę. Lietuvos apsama
nojusių ir apkerpėjusių kryžių pa
vėsyje kuklus iš Lietuvos laukų ak
menų sudėstytas Laisvės Kovose Žu
vusiųjų Paminklas. Jo papėdėj Ne-

A. Merkelis
žinomojo kareivio kapas ir aukuras 
su įrašu: Redde quod debbes — ati
duok ką privalai (savo tėvynei). So
delio vidury į padangę veržias Lais
vės Paminklas — aukštas obeliskas 
su Lietuvą vaizduojančia moteriške, 
kuri, sutraukius vergijos pančius, 
iškėlė laisvės vėliavą. Karo Muzie
jaus sodelyje ir Tautos Atgimimo 
Patriarcho Jono Basanavičiaus, ir 
Didžiojo Varpininko Vinco Kudir
kos, ir Tautos Žadintojo Simano 
Daukanto, ir Laisvės Pranašo Mai
ronio, ir Mažosios Lietuvos Patriar
cho Martyno Jankaus, ir Knygešio, 
ir daugelio kitų žymių Lietuvos 
vyrų paminklai.

Kasdien vakare, saulei leidžiantis, 
Karo Muziejaus bokšte pasigirsdavo 
trimito garsai. Žmonės skubėdavo į 
Karo Muziejaus sodelį. Čia pager
biami už laisvę žuvusieji ir nulei
džiamos vėliavos: valstybinė, tautinė 
ir Vyčio Kryžiaus. Orkestrui gedu
lingą maršą griežiant, iš Karo Mu
ziejaus išžygiuoja 
šalmais su ietimis

juodais rūbais ir 
rankose Lietuvos

Karo Invalidai Vyčiai. Juos paži
nome ir gerbėme: tai kariai, netekę 
sveikatos Lietuvos nepriklausomybės 
kovose.

1923 m. balandžio 23 d., karių 
patrono Šv, Jurgio dieną buvo įsteig
ta Lietuvos Karo Invalidų Vyčių 
Brolija. Jos nariais galėjo būti tik 
nepriklausomybės kovose netekę 
sveikatos kariai. Brolijos tikslas: sto
vėti Lietuvos nepriklausomybės sar
gyboje, priminti tautai žilą senovę, 
jos kultūrą, kovas iki nepriklauso
mos valstybės. Saugoti žuvusiųjų 
kapus, eiti garbės sargybą prie Žu
vusiųjų Paminklo ir rūpintis savo 
narių materialiniu būviu.

Tais pat 1923 metais gruodžio 9 d. 
Kaune buvo įsteigta ir platesnė Lie
tuvos Karo Invalidų Sąjungą, į 
kurią buvo priimami visi karo inva
lidai, Lietuvos piliečiai, netekę svei
katos dėl tarnybos Lietuvos kariuo
menėje, Lietuvos šauliai ir partiza
nai, netekę sveikatos, eidami karo 
tarnybą, didžiojo karo invalidai 
tuvos piliečiai ir karo invalidai

Lie- 
sve-

....

DĖenu sufežžryfe

Rytu sąlygos, Rytu ir sąvokos
Neseniai „L’Aurore“ rašė: Suomi

jos premjero dėka turime naują ne
priklausomybės definiciją. Jis pa
reiškė, kad „Suomijos, kaip nepri
klausomos tautos ateitis, priklauso 
nuo Rusijos“. Iki šiol, laikraščio tei
gimu. turėjome visokių keistenybių, 
kaip antai: vairuojamą laisvę, liau
dies teisingumą ir kt. o dabar į tą 
kolekciją pribūna „nepriklausomybė, 
kuri priklauso“.

Man dedas, be reikalo Suomijos 
premjerui suteikiama naujų sąvokų 
kuriamoji galia. Jis nėra originalus, 
jis juk kartoja savo valdovų nuo
monę. Jau 1941 m. Kalinin yra pa
reiškęs:

... lietuvių tauta, įstojusi į 
TSRS sudėtį, įgijo tikrą savo nepri
klausomybę“.

„Beethovenas negali atpirkti 
Belseno,

— Gestapo kalčių“, — yra 
anglas gen. Strong. Jo įsi- 
per 12 metų „der Dichter

o Goethe 
pareiškęs 
tikinimu, 
und Denker“ tauta buvo tai — „der 
Richter und Henker“ tauta . .

Kur beeitum ir ką bedarytum, vi
sur dar matyti rudųjų budelių pė
dos. Sit „Nowiny" pranešimu, Ber
lyne surasti dokumentąi, kurie į 
Hitlerio broliją meta naujos šviesos 
pluoštą. Kaip iš rastų dokumentų 
matyti, Himmier anatomijos institu
tui Berlyne siūlo neribotą skaičių 
žmonių griaučių. Teprašo tiksliai 
painformuoti, kiek, kada ir kokių 
(vaikų, jaunų ar senių, moterų ar 
vyrų, mažo ar didelio ūgio) žmonių 
griaučių pageidaujama. Ten pat yra 
raštas, kuriuo Greiser siūlo Himm- 
leriui patvirtinti planą džiovai 
puotoje Lenkijoje išnaikinti.

oku-
Tas

Lietuviu Tremtiniu Karo Invalid?' ^unga
1946 m. birželio 21 d. Wiesbadene 

susirinkusi lietuvių laisvės kovų ka
ro invalidų grupė įsteigė Lietuvių 
Tremtinių Karo Invalidų Sąjungą. 
Sąjunga pilnateisių narių šiuo metu 
turi 3?.

Sąjungos tikslas: a) Sąjungos na
riai dar likusiomis jėgomis dirba Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymui, 
b) primena Lietuvos tremtiniams 
laisvės kovas Ir pasiaukojimą Tėvy-

nei, c) rūpinasi sav. narių dvasine ir 
ekonomine būkle.

Sąjunga rūpinasi nepasiturinčius 
savo narius sušelpti, atstovauja savo 
reikalus įvairiuose suvažiavimuose.

Sąjungos valdybą sudaro: Br. 
Tvarkūnas — pirmininkas. J. Kiaunė 
— vice-pirmininkas, S. Grūšnys — 
iždininkas, K. Dobilas — sekretorius, 
P. Kasperiūnas — valdybos narys.

planas toks: visus sergančiuosius iš
marinti, o jei vokiečiai mokslininkai 
pageidautų, atiduoti juos gyvus 
mokslininkų žiniai.

Prancūzijos socialistas Grumbach 
mitinge Offenburge apgailestavo, kad 
Vokietijos demokratijos tragedija 
glūdi tame, kad ji prieina prie val
džios tik tada, kai šalis yra okupuo
ta. Jaunimas, tik paviršutiniškai 
žinąs istoriją, gali gauti įsitikinimą, 
kad okupacija, skurdas badas ir 
priespauda yra demokratijos sinoni
mai.

Nemalonu, bet Grumbachui ir vi
siems kitiems, kurie lengvapėdiškai 
pamiršta vakarykščius nacional- 
socializmo įkvėptos tautos žygius ir 
be reikalo sielojasi, primintina anek
dotas apie racidivistą nusikaltėlį:

— Gal kaltinamasis gali ką nors 
pasakyti savo apsigynimui? — klau
sia teisėjas. O kaltinamasis pagal
vojęs pareiškia:

— Nebent tai, kad jau daug kartų 
buvau baustas...

Tušti indai garsiai skamba
Neseniai Maskva atšventė savo 

800 metų sukaktį. Stalinas dienos 
įsakyme (žiūr. „Pravda“. 1947. X. 7. 
d.) pareiškė:

„Maskvos nuopelnas glūdi tame, 
kad ji yra kovos už pastovią taiką 
ir draugystės tarp tautų simbolis. 
Imperializmo agentai stengiasi su
provokuoti naują karą. Maskvos 
nuopelnas glūdi tame, kad ji be pa
liovos demaskuoja naujo karo provo
katorius ir prie taikos vėliavos su
telkia visas taiką mylinčias tautas.“

„Orzel Bialy“ teigimu, sukaktis 
buvo ne sentimento, bet politikos ak
tas. Kominformui rūpėjo šit kas:

1. vidaus politikoje — pabrėžti 
Maskvos, kaip centrinio ir imperiją 
rikiuojančio veiksnio, galią ir rolę;

2. užsienių politikoje — sumobili
zuoti penktųjų kolonų „patriotizmą“ 
ir išryškinti Maskvos, tariamosios 
Maskvos, vaidmenį,

Karo įvargintoms tautoms komu
nistinė propaganda stengiasi įrodyti 
„taikingąjį“ kominformo sostinės 
pobūdį, kad eventualaus karo atveju 
šis komunizmo pobūdis iš anksto su
teiktų savotišką alibi ir „kaip užpul
tasis“ galėtų ieškoti užsieniuos 
agentų.

Ir iš mūsų pavergtosios Tėvynės 
Maskvai ta „proga' plaukė visoke
riopos dovanos ir įsipareigojimai 
„dirbti penkmečiui ir komunizmo 
apgynimui“. Buvo ir ekskursijų į tą
ją komunizmo landynę. Grįžusieji, 
LKP(b) įsakymu ir nurodymu, tu
rėjo papasakoti savo įspūdžius tiems, 
kurie „Tiesos“ žodžiais, neturėjo „lai- 
mės“ apsilankyti. Vienas sportinin
kas per Vilniaus radiją pareiškė, kad 
apsilankymas Maskvoje „įkvėpė“ jį 
„aukotis Lenino-Stalino planui“. Iš 
tiesų, tai tikslus kominformo, Mas
kvos sukakties proga, uždavinių iš
reiškimas.

J. Cicėnas

timų valstybių, piliečiai, kurie ginklu 
ar kitu kuriuo būdu buvo prisidėję 
prie Lietuvos laisvės kovos.

Lietuvos karo invalidai — gyvieji 
liudininkai Lietuvos kovų dėl lais
vės. Kovos dėl Lietuvos laisvės ii 
daugelio lietuvių pareikalavo bran
giausio jų turto gyvybės, daugelis 
neteko sveikatos ir nebegalėjo 
džiaugtis laisvėje gyvenimu taip, 
kaip sveikieji. Lietuvių tauta gerbė ir 
mylėjo savo laisvės kovų gyvuosius 
paminklus — karo invalidus. Ta 
savo meile ir pagarba atliko ne tik 
savo pilietinę ir žmogiškąją pareigą, 
bet taip pat ir įrodė, kad myli ir 
brangina savo tautos laisvę, dėl ku
rios karo invalidai neteko savo svei
katos.

Gyvieji Lietuvos laisvės kovų pa
minklai — karo invalidai priaugan
čioms kartoms bylojo rūsčią tiesą, 
kad dėl tautos laisvės reikia kovoti, 
nesigailint nei savo sveikatos, nei 
gyvybės. Pigiomis aukomis ir skam
biais žodžiais laisvė neperkama: ji 
reikalauja didžiausios ir brangiau
sios aukos, nes ir pati laisvė yra 
didžiausia ir brangiausia Dangau* 
dovana žemėje.

Šiandien mes esame be laisvės, 
mūsų tėvynė pavergta ir priešo žiau
riai niokojama. Mes išgyvename visą 
belaisvio žmogaus klaikią būklę. Bū
dami be laisvės, be tėvynės, mes 
nežinome, koks bus mūsų rytojus. Ir 
štai tų liūdnų faktų akivaizdoj mums 
ne kartą kyla klausimas, ar mes 
esame padarę visa tai, kad savo lais
vę išsaugotumėm. šį klausimą be
svarstydami, mes tegalime save ra
minti nebent tuo, kad mus užpuolęs 
priešas buvo daug didesnis, negu mū
sų jėgos, ir bet koks mūsų priešini
masis nebūtų mūsų laisvės išsaugo
jęs. Ir vis dėlto mūsų tauta priešinosi, 
priešinasi ir priešinsis; ji dėl savo 
laisvės kovojo, kovoja ir kovos tol, 
kol toji laisvė mūsų tautos padangėje 
sušvis! Toks yra nepalaužiamas mū
sų tautos nusistatymas ir šventai 
tikime, kad 
sime.

Šį savo 
pabrėžiame 
dieną, kada prieš 29-rius metus Vil
niuje gimė mūsų ginklo pajėga, pra
dėjo telktis kariai savanoriai, kad 
gintų savo tautos laisvę. „Per am
žius budėję, laisvę laimėjom: per 
aukas ir pasišventimą“ skelbia vienar' 
užrašas Karo Muziejuje. Jis gyvas ir 
mūsų sielose. Mes budime dėl savo" 
laisvės, nesigailim jai aukų ir pa
sišventimo. Mūsų budėjimas, mūsų 
aukos ir pasišventimas yra tas laidas, 
kuris ir šiuo kart padės laimėti 
laisvę.

Lapkričio 23-ji yra ne tik Lietuvos 
kariuomenės, bet taip pat ir Lietuvos 
Karo invalidų šventė. Mes jų turime 
ir savo tarpe. Jie yra iš tėvynės iš
blokšti, žmonės besveikačiai, savo 
sveikatą praradę kovose dėl Lietuvos 
laisvės. Jie iš mūsų privalo susilaukti 
ne tik pagarbos, bet taip pat ir tin
kamos globos bei paramos, kuri 
jiems yra reikalinga. Tai mūsų visų 
pareiga, kurios mums nevalia pa
miršti. Juk Lietuvos karo invalidai 
mūsų tarpe yra gyvieji mūsų laisvės 
kovų liudininkai, gyvieji mūsų lais
vės kovų paminklai. Granitiniai ir 
bronziniai paminklai liko tėvynėje ir, 
gal būt, juos priešas jau išvartė ir 
sunaikino. Dalis tų gyvųjų pamink
lų yra mūsų tarpe. Jiems mūsų mei
lė, mūsų pagarba ir mūsų parama, 
jei jie tokios yra reikalingi.

mes savo tikslą pasiek-

nusistatymą mes ypač 
lapkričio 23 dieną, tą 
prieš 29-rius mętus Vil-

Pavergtų tautų manifestacija
New York. (LAIC). — SpaUo 26 d. 

New Yorke, įvyko įspūdinga mani
festacija pareikšti protestui prieš 
tautų pavergimą ir pasisakyti už 
vieningą kovą dėl jų išlaisvinimo. 
Tą masinį susirinkimą sukvietė Len
kų Kongresas. Didžiulėj 6.000 žmo
nių minioj, be lenkų, matėsi lietuvių, 
latvių ir kitų tautybių amerikiečių.

Priimtoje rezoliucijoje sakoma: 
„Mes esame giliai įsitikinę, kad pa
stovios ir teisingos taikos galime ti
kėtis tiktai išlaisvinus Lenkiją, Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Slovakiją ir ki
tas Europos vidurio ir rytų tautas, 
tuo būdu iš imperialistinio komu
nizmo atimant jo ofenzyvines pozi
cijas Europoje.“

Toliau rezoliucija reikalauja pri
verstinio karinio apmokymo ir ragi
na JAV delegaciją Jungt. Tautoms 
„pabrėžti faktą, kad Lenkijos ir visų 
kitų centrinės ir rytinės Europos 
tautų sovietinis pavergimas ir tuose 
kraštuose visų žmogaus teisių atėmi
mas reiškia JT Chartos sulaužymą 
ir sudaro grėsmę taikai“.

New Yorke Lietuvių Tarybos var
du susirinkime įspūdingai kalbėjo 
kun. Jonas Balkūnas. Jis pažymėjo, 
kad tiesioginė karo kaltininkė yra 
Sovietų Rusija, kuri pasidalino su 
Hitleriu Lenkiją ir Pabaltijo valsty
bes. Peržvelgęs Lietuvos žmonių 
kančias ir išsilaisvinimo pastangas, 
kun. Balkūnas ragino išvien kovoti 
už demokratišką ir laisvą pasaulį. Jo

kalba kelis kartus buvo pertraukia
ma ovacijų.

Prof. Louis Budenz, kaip komu
nizmo ekspertas, išsamiai nušvietė 
komunistų sąmokslą prieš laisvas 
tautas ir reikalavo laisvės Lenkijai, 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms tau
toms. To paties reikalavo darbo vice- 
ministeris John T. Kmetz. Savo kal
boj jis įsakmiai ragino lenkų, lietu
vių, ukrainiečių ir kitų tautų kilmės 
amerikiečius susijungti rinkiminei 
akcijai — rinkti savo tautiečius į 
valdžios pareigas ir vieningai ginti 
Washingtone visas Sovietų paverg- 
as tautas. Taip gi kalbėjo slovakų 
laikraščio redaktorius John C. Sci- 
ranka, Estijos buv. užs. reik, minis- 
teris Kaarel Robert Pusta ir latvių 
reikėjas Rudolfs Silers.

New Yorko gubernatorius Th. E. 
Dewey, negalėdamas pats atvykti, 
manifestantus pasveikino raštu, ku
riame pabrėžė, kad Pabaltijo ir ki
tos Rytų bei Vidurio Europos tau
tos tebekenčia terorą ir priespaudą. 
Ir šiandien tebėra ten pamintos 
žmogaus laisvės bei tautų nepri
klausomybės, laisvę mylintieji len
kai, lietuviai, čekai, slovakai, estai, 
latviai patriotai tebėra žudomi, ka
linami. Tačiau jos „ir pavergėjo 
pančiuose lieka tvirtos ir kovoja iki 
galutinio išsilaisvinimo“. Laiško pa
baigoje Dewey palinkėjo: „Tebūna 
išklausytos jūsų maldos, tegrįžta 
laisvė jūsų protėvių tėvynėms."
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Neišleiskime 
tuščiomis 
rankomis

Lietuvių įkaičiui Vokietijoje ma
lėja. Nors ir nedideliais būriais, bet 
vyksta j Kanadą, Australiją ir kitur 
Nėra abejonės, kad nuo jų elgesio 
žymiai priklausys ir mūsų, likusiųjų, 
ateitis. Iki šiol ateinančios žinios yra 
džiuginančios. Darbdaviai ir vietos 
visuomenė lietuviais daug kur yra 
patenkinti. Tačiau kvykusieji kar
tais nusiskundžia, kad jie negali pil
nai atlikti savo uždavinių, nes jie 
išvyko tuščiomis rankomis

Štai vienas pažįstamas skundžiasi, 
kad jo darbo draugai daug teiraujasi 
apie jo tėvynę. Jis jiems daug ką 
papasakoja, tačiau jiems to esą maža. 
Jie norėtų pamatyti mūsų gamtos 
vaizdų, susipažinti su mūsų menu ir 
pamatyti nuotraukų, kaip atrodo 
mūsų miestai ir sodžiai. Jie nori 
sužinoti ir skaičius apie mūsų pra
monę, ūkinę padėtį ir 1.1. Tačiau 
jis, nelaimei, visų tų dalykų neturi.

Tikrai turime pripažinti, kad mes 
Išvykstančius i kitus kraštus išlei
džiame tuščiomis rankomis. Gera, jei 
kuris dar išsiveža kokią knygą. Ta
čiau jos tos spragos užpildyti negali. 
Juk mes Iki šiol neparuošėme nei 
vieno specialaus leidinėlio išvyks
tantiems anglų ar kitomis kalbomis, 
kuris apibūdintų mūsų praeitį ar 
mūsų nepriklausomybės laimėjimus. 
Tokiuose leidinėliuose daug kas ga
lima būtu pasakyti ir apie mūsų tė
vynės ir mūsų pačių padėtį, Iškelti 
padarytas ir daromas skriaudas.

Albumėlių keletas jau buvo išleis
ta. Tačiau jų laidos jau išsemtos. 
Reikia pripažinti, kad jie buvo pa
ruošti pripuolamai ir jų pakartoji
mas neužpildytų šios spragos. Iš
vykstantiems ir propagandai turėtų 
būti paruošti specialūs albumai ir 
albumėliai. Juose turėtų tilpti mūsų 
praeitį vaizduoją paveikslai ir isto
rinių pilių ir piliakalnių vaizdai. 
Gražesnių vietovių nuotraukos taip 
pat turėtų būti. Jame turėtų rasti 
vietos ir mūsų menas. Aišku, kad 
tokiuose leidiniuose daug vietos rei
kėtų pašvęsti mūsų nepriklausomy
bės laikotarpiui. Čia turi būti ma
toma, ką mes geresnio ir gražesnio 
esame sukūrę, kaip buvo papuošt! 
mūsų miestai Ir vasarvietės, kaip 
buvo pastatyti kultūriniai pastatai, 
kokia mūsų pramonė ir kita. Visai 
nebus pro šalį, jei į tokį leidinį (me
nininko apipavidalintas) bus įdėtas 
valstybės himnas, herbas, Lietuvos 
istorinis ir dabartinis žemėlapis ir 
1.1, Albumo pabaigoje turėtu būti 
patiektas žlūpsnls medžiagos lietuvių 
ir svetimomis kalbomis iš istorijos, 
geografijos, mūsų ūkiniai ir kultūri
niai laimėjimai nepriklausomybės 
laikotarpyje.

Be tokio pagrindinio albumo daug 
vertės turėtų ir maži albumėliai iš
leisti tam tikromis serijomis, kurie 
nebūtų mišrūs, o vienas kitą papil
dytų. Pvz„ viename nušvleč'ama 
mūsų istorinė praeitis, kitame mūsų 
gamta, miestai ir 1.1.

Savaime suprantama, privatus lei
dėjas ar asmuo tokių dalykų kaip 
reikiant paruošti Ir Išleisti negalės 
Tam turėtų būti sudaryta Iš žurna
listų Ir menininkų komisija, kuri Iš
dirbtų ne tik planą, bet pasiimtų jo 
tinkamą apipavidalinimą ir prie
žiūrą.

Nereikėtiį pamiršti ir kitų smul
kesnių dalykų. Išvykstantiems reikia 
tautinių ženkliukų, vėliavėlių, nedi
delių mūsų valstybės paveikslų, Lie
tuvos kunigaikščių atvaizdų ir kitų 
smulkmenų. Kai kur veikia mūsų 
liaudies meno dirbtuvėlės. Jos taip 
pat galėtų ir turėtų gaminti tinkamų 
išeiviams dalykėlių.

Visi šie dalykai mūsų išvykstan
tiems tautiečiams neįkainojamos ver
tės. Reikia labai gailėtis, kad su tuo 
jau esame gerokai pavėlavę. Tad 
reikėtų gerokai pasiskubinti, kad 
ateityje iš to nesusilaukus dar dau- 
glau žalos. Jie yra ir bus labai 

rangūs ir propagandai užsieny ir 
patiems išeiviams. Tokie reti dalykai 
negreit galės į jų namus užkliūti iš
eivijoje, Nereikia pamiršti,’ kad vie
kas kitas gal ir ilgiau užklius sveti
mose šalyse. Susikurs šeimos, augs 
nauja karta, ir jiem tėvai nemokės 
pilnai pavaizduoti savo gimtosios že
mės, kai neturės panašių dalykų. 
Tad tie albumai ir mūsų knygos pa
virs jiems muziejiniais ir reltkviji- 
niais šeimos turtais. A Vilainis

Atsiusta paminėti
Vincas Ramonas, Kryžiai. Roma

nas. Virš. dali. P. Osmolskio. Išleido 
„Patria“, Tubingen, 1947 m. 288 psl. 
Tiražas 4000 egz. Kaina 10 RM.

Gintaras. Neperiodinis literatūros 
žurnalas. Redaguoja J, Kruminas. 
Vienuoliktosios knygos. Iliustracijos 
Werner Mode ir S. Krutulio. Spau
dos Darbuotųjų Sambūrio „Baltija“ 
leidinys. 88 rot. psl. 1947 m.

Juozas Girnius, Tautiniai mūsų 
uždaviniai tremtyje. Išleido „Žal
giris“. WUrzburg, 1947 m. 23 psL

Laiškai iš Paryžiaus (4) '

Didžiojoje Paryžiaus bibliotekoje
Paryžius. 1947 ruduo

Jei iš Sorbonos pasuki Senos link, 
pereini Lonoro kiemą ir Palais Royal 
sodus, pasieki didžiąją Paryžiaus 
biblioteką — Bibllothėųue Nationale.

Tai bene viena žymiausių bibliote
kų pasaulyje, jei ne pati žymiausia. 
Ilgus šimtmečius krauti jos turtai; 
daugybė karalių rinko knygą po kny
gos, kol jos visos kaip upės suplaukė 
į vieną didžiulę biblioteką. Salia 
įvairiausio turinio ir maštabo knygų 
visomis pasaulio kalbomis, čia rasi 
pačius seniausius rankraščius ir ki
tus rašto paminklus.

Pirmaisiais prancūzų biblioteki
ninkais laikytini Jean-le-Bon ir Ka
rolis I, kurie dar 14 štmtm. įkūrė 
pirmąją karališkąją biblioteką Ne
trukus dalis bibliotekos buvo išvež
ta į Angliją, iš kur nedaug knygų 
tegrįžo. Liudvikas XI įkūrė jau di
desnę biblioteką, daug rankraščių 
surinko iš vienuolynų ir sukoncen
travo vienoje vietoje. Taip ir buvo 
padėti pirmieji pamatai dabartinei 
bibliotekai.

Per ilgus šimtmečius jos turtai 
buvo krauti įvairiausiais būdais: čia 
didikai dovanojo savo privačias bib
liotekas ir brangius rinkinius, čia su
plaukė įvairių sąmyšių metu konfis
kuotos politinių priešų bibliotekos 
ir pan Bet ypač bibliotekos lentynos 
ėmė plėstis nuo to meto, kada Pran
ciškus I išleido dekretą, pagal kurį 
kiekviena knygų leidykla privalo 
bibliotekai prisiųsti vieną naujai iš
leistos knygos egzempliorių. Slo de
kreto ir dabar ko sąžiningiausiai lai
komasi. Tokiu būdu palengva susi
rinko apie 6 milijonai tomų knygų, 
123.000 rankraščių, 3.500.000 raižinių, 
didžiulis rinkinys monetų, medalių 
ir 1.1.

Biblioteka paskirstyta į 5 pagrin
dinius skyrius: knygos, rankraščiai, 
raižiniai, gaidos, monetos.

Knygų skyrius, žinoma, didžiausią 
bibliotekos dalį užima. Šios dalies 
patalpų konstruktorius .Labrouste 
perstatė daug aplinkinių rūmų ir 
kitų viešų pastatų, kol juos pritaikė 
tikraiai paskirčiai. Dabartinė biblio
tekos skaitykla anuomet buvo pir
moji metalo Ir betono konstrukcija 
Prancūzijoje, sutelkusi Labroustui 
didelę garbę. Ilgainiui biblioteka 
vis didėjo ir šiandien jos pastatai 
užima bevelk visą kvartalą. Šian
dien jau skaičiuojama mėtoti 17.000 
m5 grindų ploto, neįskaitant biblio
tekos didelių filialių Versalyje, kur 
patalpinti mažiau reikalaujami raš
tai.

Praveri didžiules duris ir patenki 
į erdvią skaityklą, kurioje nuolat 
sėdi keletas šimtų įvairaus amžiaus 
ir profesijų žmonių. Kiek kartų 
joje lankiausi, tiek kartų užtikau 
lietuvių, šiuo metu bestudijuojančių 
Sorbonnoje ar kitose aukštose Pary
žiaus mokyklose.

Biblioteka garsi ne tik savo skai
čiumi, bet ir unikumais. Čia randasi 
pirmoji Gutenbergo biblija, kur data 
paties Gutenbergo parašu ^atžymėta, 
Franęols Rabelais Thėophraston su

jo paties ranka pieštu Ex-Libris; 
vienas egzempliorius Pascalio „Pen- 
sėe“, kuris berods, kaip unikumas 
visame pasaulyje žymus — nes ne
turi korektūros, Jean Racin knyga, 
kurioje didysis rašytojas daugelyje 
vietų pieštuku savo sūnaus nupieš
tas. Tarp daugybės kitų unikumų 
čia traukia smalsaus žiūrovo dėmesį 
Michel Servet knyga „Christianismi 
Restitutio', už ką M Servet buvo 
nuteistas mirti, bet prieš pat pade
gant laužą autorius ir jo knyga ša
lininkų buvo išgelbėti. Ir 1.1, šitokių 
unikumų bibliotekos katalogas skai
čiuoja net 125.000, iš kurių keliolika 
tūkstančių sudaro pačias rečiausias 
ir brangiausias knygas pasaulyje.

Ypač brangus rankraščių skyrius, 
kuriame sukrauti patys rečiausi ir 
turtingiausi rankraščiai. Nebent tik 
British Museum ar Vatikano biblio
tekos gali lygintis savo rankraščių 
rinkiniais su Paryžiaus rinkiniu. 
Tarp rečiausių rankraščių minėtini: 
Karolic Didžiojo „Evangelijų kny
ga“; Karolio II-jo „Psalmių Knyga“; 
Metzo „Evangelijos“; Šventojo Seve
ro „Apokalypsė“; Sv. Liudvigo „Psal
mių Knyga“ su 78 miniatiūromis 
biblinėmis temomis; Pilypo Gražiojo 
„Brevijorius“, garsiojo miniatiūrų 
dailininko Honorė kūrinys; Belie- 
villės „Bievijorius"; Šventojo My
kolo ordeno statuto originalas su

Jean Fouquet miniatiūromis; Karo
lio VII ir Anne de Bretagne maldų 
knyga; Berri Hercogo didžioji ir ma
žoji maldų knygos; Henriko IV-jo 
maldų knyga, parašyta ant pa
auksuotų lapų; ect. Iš literatūrinių 
rankraščių kaip rečiausi atžymėti: 
Liudvigo Šventojo iš Nithardos sūnų 
dalybų istorija; vienas iš dviejų eg
zempliorių Terenz’o komedijos, pa
puoštos antikiniais piešiniais; an
trasis egzempliorius randasi Vati
kano bibliotekoje; Josephe veikalai 
su Pol de Liembourg ir Jean Fou
quet iliustracijomis. Toliau Petrarcos 
eilėraščių rankraščiai, kuriuos jis 
Karoliui VIII dovanojo, kai šis 1494 
metais lankėsi Florencijoje.

Sunku būtų ir išskaičiuoti visus 
garsiuosius rankraščius, bet viena 
pakanka pažymėti, k id visi prancū
zų rašytojai nuo 15 šimtmečio pra
džios iki šių dienų čia atstovaujami. 
Taip pat daugybė rankraščių ir kitų 
tautų rašytojų, poetų ir istorinių 
asmenybių.

Raižinių skyrius apima 3,5 milijo
no pavadinimų, neskaitant specialios 
bibliotekos, kur surinkta vien 12.000 
meno knygų.

Panašiai turtingi ir rečiausiais rin
kiniais pripildyti muzikos ir monetų 
skyriai. Pastarasis pradžią turi dar 
iš 12 šimtmečio, kada Pilypas-Augus
tas pradėjo rinkti monetas ir jas

kataloguoti. Iš to meto dar tebėra 
ir pirmasis katalogas išlikęs.

Atskirai reiktų pažymėti įdomią ir 
turtingą geografijos knygų ir žemė
lapių dalį — kur sukrauta apie 
200.000 žemėlapių ir apie 20.000 re
čiausių atlasų, globų. Tarp jų pažy
mėtini geografiški medžio raižiniai 
iš 15 šimtmečio, ptolemajų žemė
lapiai iš 15 ir 16 šimtmečių.

Biblioteka nuolat yra didinamą, o 
ir pati fotografuoja retus rankraš
čius, raižinius, perfotografuoja retas 
knygas ir spausdinius siuntinėja į 
kitas Prancūzijos bibliotekas ir į už
sienį. Joje rasi knygų rečiausiomis 
pasaulio kalbomis, nors nedaug. Yra 
truputis ir lituanistikos. Gaila, kad 
Nepriklausomybės laikais permažai 
teišsiuntėme knygų į užsienį — kolei 
tai būtų šiandien didelis turtas.

Si milžiniška biblioteka, iš kurios 
dvelkia per šimtmečius krauti dva
sios turtai, randasi atokiau nuo di
džiojo milijoninio miesto triukšmo, 
tarytum, nevalia kasdienišku triukš
mu pažeisti amžiais iš kartos į kartą 
išneštą dvasios didybę. Susimąstai 
vakaro prieblandoje, bežvelgdamas l 
begalinę eilę vardų, vardų . . . Klek 
daug vardų, klek daug didelių gyve
nimų, kiek daug kūrybinės kančios! 
Ir vakaro prieblandoje tie vardai pa
lengva nyksta po pilkų dulkių ki
limu , , , Z. V.

Katastrofiška lietuviu
Pinneberg. — Lapkričio 8—9 d. d. 

Pabaltijo Universitete, įvyko antrasis 
anglų zonos lietuvių studentų atstovų 
suvažiavimas.

Aptarti savus reikalus, padisku
tuoti, apžvelgti visą studentų gyve
nimo padėti bei išsirinkti naujus 
zonos valdomuosius organus beveik 
iš visų zonos universitetų suskrido 
gražus studentų būrys.

Paskutiniu metu yra ypač pablo
gėjusi studentų mitybos padėtis. Iki 
šiol gautas lengv. dirh, maisto prie
das (kas sudarė visą 1770 kai.) nu
trauktas, ir studentai tegauna vokiš
ka maisto davinį (1550 kai.), kuris 
savo kokybe yra labai prastas ir 
tesiekia vos 1200 kai., o kartais ir 
dar mažiau. Didelis studentų skai
čius serga bendru nūsilpimu, maža
kraujyste ir uždara ar atvira tbc.

Pasibaigus sveikinimams sekė 
dekvieno universiteto pranešimai.

Pabaltijo Universitete šiuo metu 
Studijuoja 138 liet, studentai. Vos 
:lk įsikūrus Universitetui, lietuvių 
čia buvo 483. Toks ska;člaus sumažė
jimas aiškinamas gan žymios studen
tų dalies persikėlimu į vokiškuosius 
universitetus, emigraciją ir ypač blo
gomis maitinimosi sąlygomis. Sis 
faktorius buvo bene svarbiausias 
privertęs dalį studentų mesti mokslą 
ir emigruoti. Dabar likusieji rimtai 
mokosi ir pasiryžę, iki fizinės jėgos 
leis, nenutraukti studijų. Laukiamas 
naujas būrys studentų (apie 60), kurie

s
numatomi priimti nuo žiemos semes
tro pradžios.

Bonnoje šiuo metu studijuoja 52 
studentai. Gyv. patalpos neblogos, 
bet maistas visai prastas. 4 lietuviai 
jau gavo daktaro laipsnius.

Braunschwelgo Aukšt. Techn. Mo
kykloje mokosi 17 liet, studentų. 
Maistas blogas. Santykiai su kitų 
tautybių kolegomis pakenčiami.

Gottingene randasi 51 studentas. 
Gyvena susiklmšę, bendrabutis neap
kūrenamas. Medikai turi klek geres
nes patalpas. Talkininkaujama vieti
nės stovyklos kultūrinėje veikloje.

Hamburgo Hansos Universitete 
šiuo metu studijuoja 63 studentai. 
Gyvenama mediniuose barakuose, 
kurie dar nekūrenami. Drabužių ir 
apavo padėtis liūdna. Maistas toli 
gražu nepatenkinamas. Veikia ISA 
— visų DP studentų organizacija.

Hannoverio Aukšt. Techn. Mokyk
loje mokosi 17 ir Aukšt, Veterln. 
Mokykloje taip pat 17 studentų. 
Maisto trūkumas. 2 baigė Veter. 
M-lą, II laiko valstyb. egzaminus, 
2 daktarai. Nusilpusių dėl blogo 
maisto 22.

Kielio padėtis dar liūdnesnė. Yra 
19 studentų. Dėl nepaprastai blogų 
sąlygų yra pastebimai nusilpnėjusį 
studijuojančiųjų atmintis. Daug ken
kia vietinis DPACCS direktorius 
savo nekorektišku elgesiu,

Mūnsteryje studijuoja 13 studentų. 
(Buvo 33.) Stoka maisto. Gyvenama

studentu būklė
už 18 km nuo miesto. Patalpos dar 
nekūrenamos. Priklausoma BAS, 
tarpt. DP studentų organizacijai. 
Iš Zoninės Atstovybės ataskaitinio 
pranešimo paaiškėjo, kad santykiai 
su vietinėmis atstovybėmis, taip pat 
su estų ir latvių studentais, buvo 
ypač šilti ir draugiški. Atstovybės 
pastangomis šiomis dienomis bus pa
šalinti iš universitetų nepažangūą 
studentai, o jų vieton patalpinami 
iki šiol dar neturėję galimybių stu
dijuoti ir keletas iš Pabaltijo Uni
versiteto.

Tuo norima, kad studijuoti galėtų 
vien tik stropūs ir tvirtai, pasiryžę 
užbaigti studijas. Šiuo metu vokiečių 
universitetuose užsieniečiams skirta 
vietoje 10% tik 2% vietų.

Į naująją anglų zonos studentų at
stovybę išrinkti: V. Šarūnas, B. Baš- 
kys, P. Launtkaitis, K. Ostrauskas 
ir V, Petrauskas. Revizijos komisija 
— Blažys, Mucleniekas ir Grėbilaus- 
kas.

Antroji suvažiavimo diena pradėta 
pagerbimu kovojančios Lietuvos ir 
žuvusiųjų už Laisvę. Po to vyko gy
vos diskusijos Įvairiais, opiaisiais 
klausimais, apsvarstyti einamieji 
reikalai. Buvo priimta gausybė svei
kinimų, jų tarpe: BALFui, Lietuvos 
studentamas Tėvynėje, Liet. Univer
siteto Klubamas Čikagoje ir Brook- 
lyne, VLIKui, LTB VK, BCT ir kt. 
Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu,

A-to

ALBINAS MARIUS KATILIŠKIS

Nutolusi meilė
Aš grįžtu šit. pasiklausykite, kaip 

mes grįžtame per sniegą ir vėjo 
kurtinami- Ir aš dainuoju, kad 
girdėtų visi ir kad perrėkčiau be
gėdišką vėjo žviegimą medžiuose, 
vielose ir stagaruose apleistų rudens 
augmenų. Prie kojų limpa lapai 
kartu su sniegu, ir naktis yra tamp
riai mane apėmusi — aš nematau 
nieko prieš save, tik jaučiu smarkiai 
įjudintą oro srovę Ji plėšia man iš 
akių ašarą, palenkia skrybėlės kraštą 
ir sudraiko plaukus ant kaktos. Ir 
sniego bevelk nematyti — tai keista, 
kad taip greitai galėjo ji suryti 
drėgnas ir alkanas jūros vėjas. Jisai 
šniokščia visur ir kažin kur aukštai 
ir dar daugiau spaudžia mane prie 
žemės. Ir einu, atstatęs krūtinę ir 
pasviręs, tarsi apč'uopdamas kiek
vieną drungnos erdvės centimetrą Ir 
toji tamsa lenda ir smelkiasi įkyriai 
po drabužiais kaip sušalęs kačiukas.

— Ei, nepasilik jaunuoli! ... Duok 
šen ranką, jeigu nenori nusiversti 
nuo pylimo!... — šaukiu visa gerkle 
ir atrodo, kad gali neišgirsti, nes 
tamsa ir ūžimas vandens čia yra 
sustiprėjęs. Labai gerai pažįstu tas 
vietas ir tartum matau, kaip linksta 
šakos, kaip rieda išjudinti kojų ak
menėliai žemyn į upę. kaip sūku
riuoja vanduo ir debesų lavina 
skandina viską pakeliui.

O gal jis nenori suprasti meno 
rūpesčio, tasai geraširdis jaunikai
tis, nes jis eina griuvinėdamas ir 
atsilikęs tt«k, kad turiu palaukti, 
kad sugraibyčiau jo ranką. Tada 
nebepaleidžiu. Jo pirštai įkimba 
mano delne ir Jie karšti, kaip iš
traukti U ugniakuro pelenų.

Svarbiausia yra pareiti namo — 
mąstau, taikydamas tako viduriu — 
ir atsigulti kaip reikiant, jeigu jau 
išėjome gaivalų pilnon naktin iš 
nuotaikingo pobūvio, kaip niekam 
neverti ir išguiti. Svarbu mums 
par.-idaužti namo; ir sakau tą pati 
garsiai:

— Tuojau būsime! . Pasiusti ga
lima tokiose velnių vestuvėse. Bet 
galvas aukštyn ir į priekį, su nar
sa! . .

J c- virpanti ranka mano delne. Bet 
jis tyli ir eina paklusęs ir atsisegio
jęs, pakelta apikakle. Jo plaukai 
drimba ant akių — tai matosi, kai 
jis pirštais mėgina juos nubraukti. 
Dešinėje upė. J! patvinusi ir baisi 
šiuo metu. Jos gelmę ir verpetingos 
srovės galią juntamai nusako balkšva 
juosta, užimanti viduri, tarp debesų 
ir žemės. •

O, ten buvo puikaus konjako ir 
jau retai besutinkami stikleliai puošė 
turtingą stalą. Manę pagauna erz
lus ir beviltiškas pyktis. Reikėjo 
mat gi palikti tokias vaišes pačiame 
jų išsišakojime! Dabar mes drai- 
komės kaip nuplėšti lapai! Bet tai 
trunka neilgai. Negaliu leisti jau
nam prieteliui išbėgti vienam ir 
paskui jausti vyresniojo atsakin
gumą, Jeigu ką nors sumanys tasai 
plevėsa. Taip. Atsitinka juk velniš- 
kiausių dalykų tuose metuose ir 
tam karštyje. Aš jį dar pažįstų, at
simenu, dar jaučiu jo kvėpsni prie 
pat savo veido. Todėl . . ,

Vėjas susiriečia pažemėje ir 
dingsta — mes esame užuovėjoje po 
tankiomis eglėmis, saugančiomis 
kažinkieno sodą. Čia dar tamsiau,

bet vėjas jau bėga eglių viršūnė
mis, ir jos dejuoja, ir jų šakos plė- 
vesuoja kaip sparnai susirikiavusių 
paukščių, pasinešusių kelionėn. 
Susiieškau pypkę, bet vis dėlto 
mano tabakas yra likęs ir degtukai 
— taip staiga buvo apleista anoji 
vieta.

— Gal turi cigaretę, Kalikstai? ..
— Taip . . .
Ir girdžiu kaip kalena jo dahtys, 

nors rankos karštos. Ir jo veidas 
natysęs ir kraupiai švysteli degtu
ko liepsnoje.

Aš noriu kalbėti, kad tyla mane 
baugina ir kad reikia pasakyti da
bar draugui ir pasakyti būtinai ką 
nors, kad neatrodytų jam. jog pa
saulis jau eina prie galo. Renku 
žodžius ir dėstau juos, kad nukreip
čiau vienur ar kitur. Tie nuostabiai 
šviesūs konjako stikleliai! , . Aš 
juokiuosi iš vėjo ir tamsos.

",— Jeigu tu būsi nors trupučiuką 
vyras ir klausysi (dėmiai Suspausk 
ranką ir sukąsk dantis Dieną, dvi 
ar tris dienas, ir įsitikinsi. Ji ne 
vienintelė, be jos yra dar daug be 
galo žavingų dalykų, dėl kurių 
verta ir gyventi ir aukotis ir džiaug
tis. Ir saulė ir naktys žvaigždžių 
svaigulyje ir šypsena, lengvutė kaip 
šilkinis dangaus piešinėlis. Kuo ji 
vardu? Tavo didelės meilės vardas? 
Ir turbūt jau manai, kad nebe
mokėsi gyventi be jos? Bet ją my
lėjai ir ar galėjai ko nors jai nelin- 
sėti? Ją vadinai pačiu žavingiausiu 
sutvėrimu ir prašei dangaus palai
mos, kad ją apibertų visomis malo
nėmis ir gėrybėm’5- Nėra nieko pa
sikeitę mano mielas.

Tu kaleni danėmis, kai tavo vei
dai kaista. Palauk, čia tokia jauk! 
užuovėja — kol surūkysime. . Jau 
aiškėja tavo graudžios istorijos la
pai. Tu ją dievinai ir susidarei 
šviesių dienų taką ir matei save ir 
ją, vienu du, einančius vis pirmyn,

kaip gėlėta pieva. Kaip i laimę, O 
šiandien ir buvo laikas kad sužino
tume! ko neįstengei ir nenorėjai 
prieš tai.

Tu atsinešei gėlių, kaip ir pri
tinka doriems ir gerų tėvų augin
tiems vaikams. Bet kodėl tu išme
tei jas ir sumynė! ir bėgai kaip 
patrakęs, vietoj to, kad įteiktume! 
tai, kam jos buvo skirtos. Tu ta! 
padarei sužinojęs, jog pakliūva! 
truputį ne čia, ne į savo, bet į jos 
sužieduotuves. Tau pristatė puoš
nų, pasipūtusi vyruką, o tu mane!, 
kad tokio iš viso pasaulyje nėra, ir 
esi tik tu ir esi ta ašis, apie kurią 
šiuo metu sukasi Įvykiai. Ėsi ją bu
čiavęs ir lydėjęs daug kartų iki jos 
vartelių vėlumoje. Tai taip gražu ir 
tai atsitinka išimtinai ankstyvoje 
jaunystėje. Bet sakau — palik jai 
laimę, palik jai pačiai. Reikia 
įprasti ir kito džaugsmu pasiguosti. 
O gal — aš žinau, kad tokios min
tys žudo tave — ji bus prispausta 
ir verks žuvusio grožio tavo meilės 
svajonėse? Ar tu taip nemanai?

— Eime iš čia! — jis kibo ir 
tempė mane už skverno. Iškart vė
jas bloškė drėgmę stačiai į akis, ir 
mes nukrypavome pasvirę ir susi
kibę, kaip du smagiai ištraukę iš
kylautojai. Aš vėl mėginau tęsti, 
bet taip sunku pasidarė vienu metų 
brautis pat’žusiu kėliu, kalbėti ir 
guosti. Fosforinės laikrodžio ro
dyklės slmko į pusiaunakti ir mes 
traukėme nuščiuvę, tarsi apmąsty
dami kiekvieną žingsni, Kurs mu
myse palieka savo pėdas, tamsią 
vėlyvo rudens valandą. Aš ėjau 
tartum vartydamas pageltusius la
pus ir surasdamas’ juose vis naujų, 
nepastebėtų smulkmenų, kurios 
paliktos užuomarščiai, kaip 1r visi 
daiktai, tarnavę ištikimai ir teikę 
suraminimą ir buvę kūno, o gal ir 
širdies dalimi. Jų pėdsakai yra 
nusidriekę kaip sniege, kuris pa-
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Per trejus gyvenimo tremtyje me
tus esame pristeigę visokių organi
zacijų, tačiau esame pamiršę meno 
reikalams tvarkyti tinkamos organi
zacijos steigimo reikalą. Tiesa, me
no srityje pavienių asmenų ir ko
lektyvų yra nemaža nuveikta, ta
čiau nebuvo nustatyta tokios aiškios 
sistemos bei tikslo. Retkarčiais 
spaudoje buvo pareiškiama nuo
monių, kad šią sritį reikėtų sutvar
kyti, tačiau rimtai niekas nesiėmė 
tatai padaryti. Pagaliau spaudoje 
randamą žinutę, kad prie Švietimo 
Valdybos yra sudaryta patariamoji 
Kultūros Taryba ir vienam asme
niui pavesta su žymesniais meninin
kais bei amatų kultyvuotuojais su
eiti į kontaktą, remti ir ugdyti dai
liuosius amatus, kaip vieną būdin
giausių mūsų liaudies meno pasi
reiškimo formų

Sunku būtų ką bepriclėti prie šių 
gerų norų. Dargi steigtinos Tarybos 
administracinis įjungiams į Švie
timo Valdybą patariamuoju organu 
atrodytų visai tvarkoje. Tačiau ar 
galima iš to daug tikėtis ir ar tie 
administraciniai rėmai apima visus 
meno ir amatų reikalus? Nevargin
damas skaitytojų ilgais išvedžiojimais 
ir samprotavimais, noriu konsta
tuoti faktą, kad panašus organas 
turėjo būti įsteigtas jau bent prieš 
dvejus metus, o antra, jam pagal 
paskirtį turėtų būti Suteikta daug 
daugiau reikšmės, negu tai yra dabar 
daroma. Menininkų šeimų registra
cijai ir rūpinimuisi jų emigracija 
Kultūros Taryba vargu ar yra rei
kalinga. Mūsų išeivijos kultūros rei
kalams globoti, ugdyti ir propa
guoti reikia savarankiškos ir gerai 
'suorganizuotos įstaigos. Rimtus rei
kalus reikia ir atitinkamu rimtumu 
organizuoti ir svarstyti. Kad mes 
tremtyje to nesugebėtume — nepa
tikėsiu.

Jei mes tikime ir norime prisi
pažinti, kad naudingą ir pozityvų 
darbą išeivijoje atliekame švietimu, 
kuris gerai suorganizuotas, tai ne
mažiau reikšmės reikėtų pripažinti 
ir mūsų kultūrinei veiklai, kurios 
dirva yra nė kiek nesiauresnė, negu 
švietimo, ir jai išeivijoje yra palan
kesnės sąlygos klestėti. Tai geriau
siai gali paliudyti mūsų darbai. Jei 
švietimo vadovybė dalinai rėmė kul
tūrinius pasireiškimus, tai iš jos

BeJggjos lietuviai 
leis laikraštį

Esame gavę žinių, kad Belgijos 
lietuviai netrukus išleis laikraštį, 
vardu „Gimtoji šalis“. Jis pirmoje 
eilėje pavaizduos lietuvių buitį Bel
gijoje ir svetimų kalbų nemokan
tiems tautiečiams pateiks žinių iš 
plataus pasaulio. Laikraštis eis 
Louvaine.

Sveikindami šį Belgijos . lietuvių 
pasiryžimą, prašome visus galinčius 
patalkininkauti „Gimtajai Šaliai“ 
savo straipsniais, rašiniais, kores
pondencijomis ir žiniomis ir, tuo 
būdu, jį sustiprinti. Medžiagą rei
kia siųsti tokiu adresu: Mr. J, Le- 
Hūnas, 57 Rue du Marais, Louvain 
Belgien. LTB

gautas šilto vėjo korėja ir nubėga 
vagomis į upes. Bet kaip reikia 
nustebti, kad juos vėl išvysti — 
pėdsakus sniege, vėliai išmintus 
aiškiai ir šviežiai, po nakties — 
naujo rudens sniege.

Iš abiejų pusių artėjo juodų namų 
susikūprinę stogai ir kai kur spink- 
sėjo vėlyva švieselė. Taip apsukome 
geležinkelio sargo namuką su jo gau
siomis vielomis ir negyvais žibin
tais. Dideliu greičiu skriejo palši 
debesys virš galvos ir atidengė vie
nai minutei blyškų dangau plyšį.

— Vieno neleisiu klajoti. Mano 
butas erdvus. Štai, jau mūsų sodo 
tvorelė. s

— Ar negeriau man pareiti? . . 
Be reikalo tave varginsiu . . .

— Ne. ne, mielas. Prašau.
Raktas apsisuko duryse. Prieš

kambaryje įjungiau šviesą Ir pama
čiau. kad mūsų batai aplipę moliu 
ir sumindžiotais lapais, o kelnės 
nutaškytos ir šlapios.

Gaubto prislop’nta šviesa krito iš 
aukšto ir minkštai klostėsi kam
puose, blizgėjo indaujos stiklinėse 
ir ant gėlių, vazose- Jį pasodinau 
minkštasuolyje ir, kol ruošiau ar
batą įmanomomis viengungio prie
monėmis, jis drybsojo pusiau gulo
mis ir lyg snūduriavo primerktomis 
akimis. Ir manyje tuokart brendo 
iš nežinios atkilusi mintis: gailestis, 
užuojauta, prieraišumas atkilęs švel
nių prisiminimų sūkuryje. Ir pa
norau tam vyrui būti geras ir kaip 
galint naudingas savo trisdešimties 
matu patyrimu. Gyvai suplazdėjo 
krūtinėje užslėptų vaizdų vėrinys 
iš labai toli, Iš saule užlietos vasa
ros, kurioje vystėsi mano baikščios 
svajos ir siekimų troškulys.

Jis nevaržė savo liūdesio. Tam
sios akys rėmėsi į sieną sunkiame 
vakaro susimąstyme. Juodį plaukai 
dar didžiau pabrėžė veido blyksnį,

Vieną dieną gali buii vėlu
V. K. Jonynas

galimumų ribų iškrito jų tinkamas 
parodymas.

Man nekyla jokia abejonė, kad 
pravažiuojančių Amerikos lietuvių 
paraginimu steigiama Kultūros Ta
ryba tuojau pradės organizuoti dai
liųjų amatų parodą Vokietijoje, o 
\vėliau ir Amerikoje, Ir tam tikslui 
parinks atitinkamus meno kūrinius. 
Atsiras begalė visokiausios rūšies 
eksponatų.

Jų sutvarkvmui, atrinkimui ir 
tinkamam eksponavimui yra reika
linga prityrusių darbininkų. Mėgė
jams imtis to darbo būtų neleistina.

Tačiau tai dar ne viskas. Kultū
riniam darbui dirbti yra reikalinga 
didelė, nepriklausoma ir plačiais 
pagrindais sukurta nepolitinė or
ganizacija. Tremtinių bendruomenė 
turi jai skirti ypatingą dėmesį, nes 
į tos organizacijos rankas mes ati
duotume lietuvių tautos dvasinių 
vertybių saugoiimą. ugdymą, ju 
propagavimą. Visa tai, kuo mūsų 
ateinančio kartos turės gaivintis, 
gyventi ir didžiuotis. Šiai nepa
prastai atsakingai pareigai atlikti 

kitų skirs tūkstančiai kilometrų, jo
kios labdaringos įstaigos nebūsime 
remiami ir neturėsime tų materiali
nių resursų, kuriais dabar dar ga
lime naudotis.

Ką mes esame nuveikę, kad nau
jose sąlygose galėtume būti stiprina
mi lietuvių tautos dvasiniais syvais, 
kad nestik išlaikytumėm turimas, bet 
ir galėtumėm kurti naujas vertybes? 
Nes tik jos. šios vertybės, yra tikrie
ji mūsų gyvybės įrodymai. Nereikia 
pamiršti, kad šiandien Vokietijoje 
privačios iniciatyvos dėka galime tu
rėti savo spaudą ir leisti įvairios rū
šies leidinius. Nejaugi mes paliksime 
šias galimybes, tinkamai jų neišnau
doję? Man rodos, kad reikia mūsų 
kultūrinius reikalus taip sutvarkyti 
kad ir mums išvykus dar eilę metų 
gautume iš Vokietijos mūsų pagal 
planą spausdinamus leidinius, ku
riems parengti kituose kraštuose 
vargu ar turėsime tinkamas sąlygas, 
o jei jos ir būtų, tai būsime materia
liai nepajėgūs jomis pasinaudoti.

Pagaliau, mūsų pajėgumo plastinio 
meno srityje mes ne tik neišnaudo

HENRIKAS NAGYS

Mažo uosto švyturys
Į atvertas tavo šviečiančias akis 
mirguliuodamas iš lėto puola sniegas. 
Tu nuo amžino žiūrėjimo į šniokščiančias naktis 
pavargai. Norėtum užsimerkt. Norėtum miego.

Nusibodo tau, lyg sniegas, tvaskantys laivai 
Nusibodo jų spalvingom vėliavomis žaisti . . 
Sunkūs sargo žingsniai skamba taip liūdnai 
tavo širdyje tamsioj, tuščioj, našlaitėj . .

Tu svajoji — vieną vėlų vakarą išplaukt . < 
Tai virpėtų tavo-baltos burės vėjujl 
Ir laivai nustebę šviečia kelią tau, 
ir skaidrus vanduo per virpančią krūtinę liejas...

Ak, kaip vergui kojos tau grandim sukaltos. 
Krenta sniegas į atvertas, šviečiančias akis. 
O krūtinėj skamba amžinas ir šaltas 
sargo žingsnių aidas — tavo raudanti širdis.

turi būti šalia Švietimo Valdybos 
Įkurta Meno Reikalų Valdyba, kuri 
apimtų taip pat dailės mokyklų 
steigimą ir jų priežiūrą. Joje turė
tų būti įsteigtos atitinkamos sekci
jos, apimančios plastinio, muzikos 
ir vaidybinio meno sritis. Iš ten 
turėtų išplaukti visa mūsų organi
zuota propaganda, leidiniai, spek
takliai, parodos ir kiti vieši pasi
rodymai. Ji gurėtų būti atsakingas 
organas už visą mūsų tremties me
ninę veiklą. Tokia organizacija, be 
didelių planų ateičiai, pirmoje eilėje 
turėtų nudirbti tuos darbus, kurių 
reikalauja dabarties diena.

Be reikalo mes nepastebime, kad 
stovyklų dienos yra suskaitytos, kad 
mes greitu laiku būsime išskirstyti į 
visas keturias pasaulio šalis ir kad 
naujose sąlygose tikrai bus daug 
sunkiau ką nors didesnio nuveikti. 
Mes būsime apkrauti kasdienei duo
nai uždirbti darbu; mus vienus nuo 

įgavusį keisto rimtumo išraišką, ir 
mane skatino griebtis ko nors, kas 
padėtų, mano namuose išlaikyti 
rimtį ir tvarką, jau gyvenusią keletą 
metų ir įgijusią nusistovėjusias for
mas.

Spintoje tarp knygų suradau 
pundą popierių ir sąsiuviniu, pa
dėtų pagarbioje vietoje, ir sklai
džiau juos, ieškodamas atodūsių 
ištrintuose lapuose, išrašytuose dre
bančia ranka. Taip atskleidžiau ke
lis lapus išplėštus ir suglamžytus, 
kurie kažkada vėliau buvo atgal 
įklijuoti ir išlyginti, Per juos ėjo 
kryžmai pabraukti raudono rašalo 
brūkšniai, o tačiau jų negalėjau Šva. 
riai, be žymės, išbraukti iš savo šir
dies. Vis kas nors gi liko — tuomi 
turėjau sutikti, atsigręžęs į žalią, 
plačią ir saulės užlietą lygumą.

— Tuose lapuose yra surašyta 
viena nutolusi meilė. Su daug kuo 
jau nebesūtinku ir dėl to neskaity
siu, kas čia parašyta. Tai atrodys gal 
jau labai naivu ir juokinga. Aš daug 
kartft esu kla'usęs savęs, ar tai yra 
buvę iš tikro. Reikia grįžti į metus ir 
mąstyti to laiko nuotaikomis.

Aš turėjau šešiolika metų Ir vasa
ros pabaigai, paskutiniam atostogų 
mėnesiui, nusibeldžiau sesers ūkln. 
Nuo tėviškės ją skyrė didelis miš
kas. Siauru vieškeliu persigavęs per 
mišką, atsidūriau kitame krašte. Ant 
kalno dunksanti mūrinė parapijos 
bažnytėlė švietė visam derlingų mo
lynų plotui, apsuptam tamsiai mėly
nų eglynų žiedu.

Geresnės vietos maišyti jaunuolio 
karščiui, pasireikšti ir vykdyti keis
čiausioms užmačioms, nereikėjo ieš
koti, Bet aš neatsimlnč'au to kaimo 
ir žmonių, jei ne mano šešiolika me
tų, tapusių slenksčiu perėjimų ango
je iš valko nevykusių godų. Aš jau 
buvau patysęs į ūgį, plonas ir judrus 

kaip driežas. Begalės perskaitytų 
knygų vaizduotę degino šimtais bai
sių, šiurpių nuotykių, kuriuos visus 
ketinau išgyventi savo ruožtu patsai, 
kai tik pasijusiu vyro kojose. Aš 
skaičiau fr tokias knygas, skaičiau 
nesirinkdamas, . kuriose aprašomos 
ištisai liūdnos, graudžios, žavinčios 
meilės istorijos, žadinančios ir kai
tinančios. Aš ketinau apseiti savo 
nemariuose žygiuose be moterų pa
galbos ir jau buvau numatęs, kad 
jos bereikalingas balastas ir tik bai
sia! kliudo pasireikšti narsiai vyro 
prigimčiai. Oho. pamanykite, ką bū
tų nuveikęs riteris Degrije, jei ne 
Manonai

Vieną auksinę pavakarę su senyvu 
svainio bernu, vadinamu dėde Vin
centu, atjojome arklius į lanką. Ar 
galiu neatsiminti, kad tai buvo va
karas prieš Žolinę? Saulė riedėjo 
pažeme, ką tik nuplautomis ražieno
mis, taip, kad jos žėrėjo aštriu še
pečiu, kaip milijonas uždegtų žvaku
čių, kiekvienas smaigalys atskirai. 
Surikiuotos gubų eilės leidosi nuo
žulniai iki pat vešliu atolu atsidavu
sios lankos ir už upės taip pat kilo 
aukštyn. Arkliai siurbė pro sukastus 
dantis, iki kelių susibridę braston, 
ir nuo Jų bėgo tolydžio vis didėją ra
tilai į antrą kraštą, mirguliuodami 
judriais” šešėliais gelsvuose dugno 
akmenėliuose. Aš laikiausi pavadžio 
ir glosčiau įšilusio arklio karčius. 
Jų prakaitas aštriai dvelkė ant van
dens ir traukte traukė šokti ir pasi
nerti dūburln. Tuo metu stačiu pa
kalnės takučiu, balkšvu tarp žolynų 
ir javų, upelin le!dosi mergaitė su 
kibirais. Ji pasistojo ant lieptelio, 
sukalto į vandenį ir vos matomo 
tarp ajerų ir, prisidėjusi ranką prie 
kaktos, pasižiūrėjo mūsų pusėn 
Rausvi saulės atspindžiai krito ant 
jos liemens, veido, ant jos basų kojų 
ir jos nušviesta statula atsimušė van
denyje.

darbus, kurie lieka vien tik susirin
kimų bei posėdžių protokolų kny
gose, reiktų laikyti mūsų gėda ir 
įrodymu nesugebėjimo dirbti tikrą 
darbą.

Daug pavėlavome, bet dar daug 
galime nuveikti. Laikas pagaliau Į 
mūsų kultūrinius reikalus pažiūrėti 
rimčiau ir blaivia akimi. Jei Lietu
voje jie buvo apleisti, tai dar nereiš
kia, kad juos turime apleisti ir šian
dien. Tai yra nedovanotinas neap
dairumas arba tiesiog nepriaugimas. 
Pristeigus tiek organizacijų, negi 
neatsiras rimta ranka, sugebanti va
dovauti mūsų meno ir kultūros lai
mėjimams?

Tokią žinybą turėtų įkurti ben
druomenės Centro Vadovybė, su- 
kviesdama visus asmenis, kurie yra 
parodę sugebėjimo tremtyje dirbti 
savo specialybėje, o nesitenkinti at
skirų stovyklų vadovybėmis. Dažnai 
stovyklų režimo sąlygos yra nepa
lankios judresniam organizaciniam 
darbui, o jų gyventojai neretai serga 
„sunkių sąlygų nenugalimumo" liga.

Straipsny apie Kultūros Tarybos 
sudarymą buvo iškelta mintis su
kviesti mūsų stovyklų kultūros vado
vų suvažiavimą, juos tinkamai įaą- 
monlninti ir painstruktuoti. kad jie 
sugebėtų pakelti mūsų tremtinių gy
venimo kultūrinį, palyginti neaukš
tą, lygi. Siąją mintį tenka laikyti 
nesupratimu Kultūros Tarybos užda
vinių ir jos paskirties. Tai tikras 
dvasinės ubagystės įrodymo doku
mentas. Daugelyje vietovių kultūros 
vadovai yra toki asmenys, kuriems 
būtų reikalingas ne tik Instruktavi
mas, bet ir ištisi kursai. Tačiau, atsi
žvelgiant į jų amžių, tokių kursų 
steigimas būtų lygus dar vieno „su
važiavimo rengimui“. Kartais kyla 
mintis, ar tie asmenys tikrai nori 
dirbti mūsų Išeivijos tarpe kultūrinį 
darbą, ar yra vien tik tušti affida- 
vltų gaudytojai. Rimtai dirbančių 
nesunku rasti, Ir nesielgiant specia
lių įstaigų ar kartotekų,

Reikia rimtai susirūpinti, kad Kul
tūros Tarybos ar kitos panašios orga- 
zacijos steigimas visiškai nepalaido
tų paskutinių vilčių mūs kultūrinei 
veiklai suorganizuoti. Nepamirškime, 
kad bloga organizacija šiuo atveju 
gali padaryti daug žalos, kuriai pa
šalinti reikės steigti naują organiką- 
ęiją ir šaukti naujus suvažiavimus. 
O laikas bėgą. Vįeną dieną gali būti 
jau pervėlu.

jome, bet daugeliu atvejų jį sukom
promitavome svetimųjų akyse. Kiek 
prirengėme parodų, o klek dar pri
rašėme spaudoje apie nugalėtus „ne
paprastus sunkumus“. Tačiau iš 
tikro tai buvo vien tik saviesiems 
suruoštos pramogos. Reikėtų tiek 
amatų, tiek meno pasireiškimus 
organizuoti valstybiniu mastu, ir tai 
yra galima. Užtenka jau parodų ku
rios daugelyje vietų buvo organizuo
jamos vienų mėgėjų ir tikrumoje 
buvo gana žemo lygio. Į jas atsilan
kydavo įtakingi užsieniečiai, ir jos 
mūsų buvo reklamuojamos, kaip lie
tuvių tautos meno darbuotojų paro
dos. Mes esame visiškai subrendę ir 
pajėgūs tinkamai reprezentuoti savo 
tautą, tačiau visus viešus pasirody
mus turime atlikti yisu rimtumu ir 
pasiektus rezultatus tinkamai išnau
doti. Tik šiuo keliu eidami, mes 
atliksime savo tremtinio misiją. 
Visas gi idėjas, projektus, planus ir

O kur musų rašytojai?
Amerikos liet, savaitraštis „Laivas“ 

46 nr, rašo;
„Paminėti 400 metų sukakčiai nuo 

pirmosios lietuviškosios knygos išlei
dimo ALRKF Chlcagos apskritis bu
vo surengusi parodą, kurioje buvo 
išstatyta daug lietuviškų knygų, žur
nalų, laikraščių, kitokių leidinių ir 
šiaip su lituanistika surištų dalykų 
Paroda vyko Vyčių Name, Chicagoje. 
nuo lapkričio 16 d. iki lapkričio 23 d.

Vakarais buvo įdomios paskaitos 
apie lietuviškąją spaudą keturių šim
tų metų bėgyje ir dabar. Kalbėjo

— Jau pirtį pakūrėt, kad vandenį 
neši? — prašnekino Vincentas, nu- 
koręs vienon pusėn kojas nuo ark
lio nugaros.

— Jau pakūriau dėde Vincentai. 
Šeimyna baigia rugius vežti, taigi 
sušilusi pareis. O jūsų jau klojime? 
— jos balsas taip maloniai plau
kė į mus, virš vandens.

— Taigi sugabenom, ačiū Dievui. 
Bus lietaus ant nakties. Liko tik 
kviečiai. Ale su jais dar tiek . .

Aš glosčiau arkliuko kaklą, kai jis 
atsigėręs prunkštė Ir lašai krito nuo 
jo lūpų atgal j vandenį.

Mergaitė su kibirais kėlėsi aukš
tyn, ir, kol ji pranyko pirties du
ryse, sekiau jos žingsnius ir grakš
tų liemenėlį, įslręžusį nuo sunkaus 
nešulio. Man jos pagailo ir mačiau, 
kad ne jos viekui tąsytis į kalną su 
pilnais kibirais. Ir tuojau atsisukęs 
paklausiau Vincento:

— Kas Ji per viena, dėde Vincen
tai?

— Ugi Miliutė, Stankaus, ve ant 
kalno, duktė. Paties metų mergutė, 
gal vyresnė kiek, bet nedaug, mis- 
liju. Sirgo tik nabagė smarkiai. Na, 
kur kiši snapą? . . — draudė Vin
centas arklius, siekiančius avižų

Nieko nesakiau, tik,.paleidęs ark
lius, grįžau prie upelio, ketindamas 
nusiplauti kojas. Ir laukiau jos atei
nant. Ir tikrai grįžo ji, supdama ran
kose tuščius kibirus ir vėl sėmė pa
silenkusi vandenį, jį sujudindama 
iki manęs, ir tais ratilais tartum at
bėgo nuo jos ir pasiekė mano širdį 
neaiškus drebulys, kaip sujudinta, 
smulki Vilnelė. Aš norėjau paklausti, 
kodėl ji nepasiėmė naščių, bet ma
no drąsa ūmai dingo ir tik pasilen
kęs pamačiau, kad ji mane stebi.

Nukaitau visas ir pasijaučiau la
bai neramiai, manydamas, kad Ji 
suprato, jog ruošiausi užkalbinti.

(B. d.)

Daugiau jaut* 
rūmo švietimo 

reikalams
Mokyklos darbą tremtyje reikta 

laikyti vienu iš pačių svarbiausiųjų 
čia atliekamų darbų. Jaunuomenės 
kultūrinę pažangą, jos auklėjimą, 
jos Deudrąji ir specialųjį mokymą 
— reikia laikyti mūsų tautos gyvy
biniu reikalu. Vaikų mokymas tiek 
pradžios, tiek aukštesniosiose bei 
specialiose mokyklose nėra vien tėvų 
pareiga, bet visų mūsų reikalas. Juo 
sąmoningesnę ir labiau išlavinta tu
rėsime jaunuomenę, juo mažiau jai 
bus pavojaus paklysti tolimesniuose 
emigracijos keliuose.

Iki šiol gana sklandžiai ėjęs dar
bas mokyklose artimoje ateityje gali 
susidurt su žymiai didesniais sunku
mais. Mokinių ir mokytojų emigra
vimas, etatų slaurinimas, maisto pa
blogėjimas, vis didėjąs stovyklose 
nervingumas ir dėl jo kylą nesusi
pratimai — sudaro nemažų pavojų 
mokykloms ir jų darbui.

Visi apylinkių komitetai kviečiami 
materialiai ir moraliai remti moky
tojus bei mokyklas ir sudaryti viską, 
kad darbas mokyklose nepasunkėtų, 
Ir kad nesusidarytų stovyklose nuo
taikos, galinčios pagreitinti mokyklų 
likvidavlmąsi.

Drauge kviečiami ir visi mokyklų 
darbininkai nesitraukti pirmiesiem* 
| emgraciją ir nepalikti savo darbo, 
kurio Jie ėmėsi patys savo Inleiatyvą, 
Ir kur) Jie stropiai tęstą jau trečluo- 
alus mokslo metus,

Šiuo musų apylinkės prašomol 
dėti visas pastangas vietos IKU 
Įstaigose, kad mokytojai būtų pri
pažinti dirbančiaisiais ir jiems būtų 
grąžintas buvęs ekonominis status.

LTB

Hamburgo radijas apie 
Pabaltijo Universitetą
Hamburg. —• Lapkričio 10 d. Ham

burgo radijas gan plačiai kalbėjo 
apie Pabaltijo Universitetą, Buvo 
paminėtas jo sunkus įsikūrimą* 
Hamburge, žiemos metu persikėlimą* 
Pinnebergan, paliesti veikiantieji 
fakultetai, darbo sąlygos, egzaminų 
tvarka etc. Buvo pabrėžta, kad čia 
studijuoją pabaltiecių jaunimas, ku
rio grįžimas į tėvynes dabartinėm^ 
sąlygomis yra negalimas, A-U

žymūs veikėjai: kun. dr. J. Prunskia, 
dr. Kl Grinius, kun. P. Juras, P, 
Dailidė, kun. K. Baras, A- Kairys, 
I. Sakalas, P. Daužvardis, Liet- Kon»-, 
kun. S. Stasys ir L. Simutis.“

Kalbėtojų sąraše nematome nė 
vieno mūsų rašytojo, kuriems, atrodo, 
knygos sukaktis yra aktualesnė, negu 
kitiems žmonėms. Jie yra knygų pra
dininkai. Tad kur jie? Amerikoje juk 
turime gana nemažą mūsų rašytojų 
būrį. Anksčiau ar vėliau ten yra nu
vykę prof. V. Krėvė-Mickevičius, J. 
Aistis, Ant. Vaičiulaitis, Stepas Zo- 
barskas, St. Būdavas, L Žitkevičius,
Alė Nakaitė ir kt. Yra čia pačių 
amerikiečių rašytojų — Jonas Kmi- 
tas, J.Tysliava, A.Tulys, K.S.Karpjus, 
Kl. Juriįellonis-Kalėdų Kaukė ir kt. 
Kodėl nė vienas paminėtų nedaly
vavo šiame knygos sukakties minė
jime? Ar jie nesutiko dalyvauti? O 
gal jų niekas nekvietė? (r)

Ruošiamas antrasis 
rašytoju metraštis

Per rašytojų suvažiavimą Augs
burge buvo nutarta leisti lietuvių 
rašytojų metraščio antrą tomą, Ir 
rašytojai buvo raginami ruošti Jam 
medžiagą. Šiuo metu pradedami pa
rengiamieji metraščio leidimo dar
bai, ir kolegos rašytojai (gyveną tiek 
Vokietijoje, tiek visur kitur už Lie
tuvos ribų) maloniai prašomi siųsti 
rankraščius, — jei galima, perrašy
tus mašinėle, — Liet. Rašytojų 
Tremt. Dr-jos Valdybos paskirtam 
metraščio redaktoriui šiuo adresu:

Henrikui, Radauskui, (14b) Reut
lingen, Seestr. 11. ’

Prašoma siųsti vien tik grožinės 
literatūros dalykus (dėl straipsnių 
literatūros temomis į autorius bus 
■kreiptasi individualiai), Slųstini tik 
niekur nespausdinti dalykai, Ir 
autoriai prašomi ir ateity jų spauda! 
neduoti. Rankraščius prašoma siųsti 
iki 1948 m. sausio 15 d,

Henrikas Radauskas,
Liet, rašytojų metraščio redaktorių*

4.ŪIDE — NOBELIO LAUREATAS
1947 m. literatūrinė Nobelio premija 

suteikta 72 m. amš, prancūzų rašy
tojui. Andrė Gide. Iki šiol šią pre
miją gavo šie prancūzai: Sully Prud- 
homtne, F. Mistral, Romain Rol
land, Anatole France, Henri Berg
son, rusų kilmės Ivan Baniu Ir Ro
ger Martin du Gard.
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'Laisvės paskola
Numatoma pradėti Laisvės Rink- Švietimo ir Kultūros Taryba

savą, kurią vykdys apylinkių komi
tetai. Si rinkliava palies kiekvieną 
DP asmenĮ, sukakusį 18 metų am
žiaus.

RUOŠIAMAS DP IR POUT. 
PABĖGĖLIŲ MENO FESTIVALIS

Mūnchene gruodžio mėn. 7 ir 8 
d. d. Tarptautinis DP ir Politinių 
Pabėgėlių Komitetas ruošia meno 
festivali. Jame pakviesti dalyvauti 
ir lietuviai. LTB VK komitetas 
principe šį pakvietimą priėmė. Tik 
kilo abejonių ar lietuvių pajėgos 
spės per tokį trumpą laiką pasi
ruošti.

TAMPRESNI RYŠIAI SU IRO
Pasibaigusioje PC IRO konferen

cijoje Ženevoje užmegsti tampresni 
ryšiai tarp DP ir šios mus globojan
čios organizacijos. Įteiktieji memo
randumai ir pageidavimai PC IRO 
buvo priimti. Plačiau šiuo reikalu 
painformuosime sekančiame „T. G.“ 
numeryje.

IRO RŪPINSIS CHRONIŠKAIS 
LIGONIAIS

Gautomis iš Ženevos žiniomis, 
IRO ruošiasi ilgesnį laiką rūpintis 
chroniškais ligoniais ir šiuo metu 
ruošia pagalbos programą ir baigia 
sudaryti jų pilną sąrašą. Jau yra 
duotos instrukcijos pagal išgales 
juos surinkti į įvairias ligonines. I

LTB1

Lapkričio 4—5 d. d. Schwabisch- 
Gmūnd stovykloje įvyko naujai 
įsteigtos Švietimo ir Kultūros Ta
rybos pirmasis posėdis, dalyvaujant 
Švietimo Valdybos nariams, terito
riniams įgaliotiniams bei pavaduo
tojams, TT kulto reikalams patarė
jui, profesorių ir mokytojų sąjungų 
atstovams bei TT švietimo skyriaus 
vedėjui.

Atidaromą kalbą pasakė Tr. Ta
rybos valdytojas pažymėdamas, kad 
pirmas mūsų švietimo tarpsnis bu
vo, kai spontaniškai ėmė kurtis mū
sų švietimo įstaigos. Antras — kai 
buvo sudaryta Švietimo Valdyba ir 
pradėtas švietimo reikalų tvarky
mas. Dabar, įsisteigus Vykd. Tary
bai, pergyvename trečią tarpsnį. No
rima tvarkyti visus švietimo ir kul
tūros reikalus visame pasaulyje ir 
tai manoma atlikti per Švietimo- 
Kultūros Tarybą. Spręstinų klausi
mų daug, pvz.: mūsų mokyklos pa
kraipa, programų klausimas (kalbų 
mokymasis, amatų įvedimas). Reikia 
išspręsti klausimą, ar mūsų jauni
mas gali pakelti seną programą su 
naujais gyvenimo reikalavimais, nes 
sąlygos jam dirbti be galo sunkios, 
maistas menkas. Reikia atkreipti dė
mesį į auklėjimo klausimą, nes 
mūsų jaunimu daugeliu atžvilgių 
teisingai nusiskundžiama. Kreiptinas 
dėmesys j jaunimo laisvalaikio su
naudojimą, mokinių sveikatos prie
žiūrą, suaugusių švietimą, profesinį 
paruošimą emigracijai. Reikia iš
spręsti klausimą, kaip tvarkyti kul
tūros reikalus išeivijoje, kaip panau
doti LTB Kultūros Tarybą ir pasi
skirstyti darbo sritimis. Be to, reikia

pasisakyti, kokiomis priemonėmis 
sustabdyti tolimesnį išeivių nutau
tėjimą. Vienu iš svarbiausių Švie
timo ir Kultūros Tarybos pirmo po
sėdžio darbų buvo jos statuto priė
mimas. Einant šiuo statutu Švietimo 
ir Kultūros Taryba, prisilaikydama 
L. R Švietimo bei VLIKo ir Vykd. 
Tarybos leidžiamų nuostatų, svarsto 
ir planuoja švietimo ir kultūros 
žinybos darbą, svarsto kitus pagrin
dinius švietimo, kultūros ir mokymo- 
auklėjimo linkmę liečiančius klausi
mus. Taryba vieneriems metams iš
sirinko prezidiumą iš trijų narių

Plačią švietimo darbų tremtyje 
apžvalgą padarė Švietimo Valdybos 
pirmininkas, nušviesdamas švietimo 
darbo organizaciją iš viso ir atski
rose zonose. Pažymėtina, kad šiais 
metais dėl skryningų ir emigracijos 
sumažėjo mokinių skaičius. Labai 
mokslą trukdo vadovėlių stoka; 
jiems išleisti nagaunama leidimų. 
Daug blogos įtakos daro ir maisto 
trūkumas. Kultūros reikalų įgalio
tinis referavo apie kultūros reikalų 
būklę ir sudarymą LTB Kultūros 
Tarybos, kuri vienbalsiai suvažiavi
mo buvo svekinama ir užgirta.

Plačiai buvo aptarti ir mūsų stu
dentų reikalai. Jų šiuo metu esama 
daugiau dviejų tūkstančių. Anglų

zonoje — 560, prancūzų — 350 ir 
amerikiečių — 1050. Mediciną studi
juoja 500, techniką — 542, gamtos 
mokslus — 145, humanitarinius 
mokslus — 350, teisę — 220, agrono
miją — 100, meną — 60, muziką — 
30, miškininkytę — 30, veterinariją 
— 25, teologiją — 35; doktorantų 
yra 262. z

Vienas iš skubiai taisytinų dalykų 
yra lituanistų trūkumas ir reikia 
dėti pastangas, kad musų studentai 
imtų daugiau studijuoti lituanistiką, 
Lietuvos istoriją ir teisę. Dabartiniu 
metu studijuoti daroma vis daugiau 
kliūčių, ribojamas amžius, studentų 
skaičius mažinamas. Buvo iškeltas 
pageidavimas sudaryti planą, kokių 
profesijų reikia Lietuvos atstaty
mui.

Svarbiausi Švietimo ir Kultūros 
Tarybos darbai ateityje paskirstomi 
į dvi dalis: tremtyje ir pasiruoši
mas ateičiai. Tremtyje reikia pritai
kyti mokyklų programą dabartinėms 
sąlygoms, nustatyti leistinų vado
vėlių eilę ir juos atspausdinti; mo
kyklos lygį tremtyje išlaikyti, paten
kinti švietėjų reikalavimus, Švie
timo Valdybai palaikyti artimesnį 
kontaktą su švietėjais ir mokyklo
mis, ugdyti kultūrinį gyvenimą ir jį 
suintensyvinti. LTB

Lietuviškoji knyga Švedijoje

Kanados lietuvių spauda
Nors Kanadoje lietuvių gyvena žy

miai mažiau, kaip JAV, tačiau ir ten 
lietuvių tarpan vietomis yra įsimetęs 
raudonasis vėžys. Suraudonėjusių 
Kanados lietuvių grupė leidžia savo 
laikraštį, pavadintą „Liaudies Bal
su“, kuris lygiai tokią pat dūdą pu
čia, kaip Amerikos „Vilnis“ ar 
„Laisvė“. Neseniai tas laikraštis įsi
dėjo savo „komentarą“, kuriame 
„aiškino“ kodėl rusai 1941 m ma-

Deja, jų spausdinamas mėnesinis 
žurnaliukas „Nepriklausomoji Lietu
va“ yra silpnutis ir spausdinamas tik 
rotatoriumi. Tą žurnaliuką redaguo
ja Kanados lietuvaitė Marija Ar
lauskaitė, o leidžia Kanados Lietu
vių Taryba Montrealyje. Laikraštis 
leidžiamas šūkiais „Už išlaisvinimą 
Lietuvos!“ ir „Už ištikimybę Kana
dai!“ Jis pavadintas Kanados lietu
vių kultūrinio gyvenimo žurnalu.

Spalio 10 d. lietuviškoji Stock
holm© kolonija susirinko paminėti 
400 metų lietuviškos knygos jubilie
jų. Minėjimas buvo surengtas LDŠ 
Stockholm© skyriaus valdybos ini
ciatyva. Šia proga susirinkusieji iš
klausė J. Lingio paskaitos, tema 
„Lietuviškas spausdintas žodis — 
tautinės sąmonės ugdytojas“. Po 
paskaitos Pr. Lapė ir Kl. Gumaus- 
kas paskaitė ir padeklamavo keletą 
senųjų Lietuvos rašytojų kūrybos 
dalykėlių.

Po minėjimo, pasinaudojant proga, 
kad buvo susirinkus didesnė dalis 
kolonijos lietuvių, LDŠ Centro Val
dyba padarė pranešimų aktualiai
siais lietuvių gyvenimo reikalais, kas

sukėlė karštų diskusijų audrą. Gaila 
kai visokį lietuviškam reikalui iš
kelti sumanymai susilaukia mirtinų 
priešų pačių lietuvių tarpe. »Pr.“

LTB mokesčių knygelė
LTB VK nutarė visiems LTB na

riams įvesti mokesčių knygeles, ku- 
riosna būtų įtraukiami viis tremti
nių mokami privalomi kaip tautinio 
solidarumo ir pan., mokesčiai ir 
aukos. Įmokėjimai atžymimi atatin
kamo LTB padalinio antspaudu ir, 
parašu. Į knygeles privaloma įrašyti 
visus mokesčius bei aukas, prade
dant 1947 m. sausio 1d.

Pasaulio lietuvių 
ryšiai

I. „Tėviškės Garso“ Nr. 97 paskelb
tuose Lietuvos atstovybių, konsulatų 
bei Lietuvių Draugijų adresuose įsi
brovė keletas netikslumų;

a) Lietuvos Pasiuntinybė Londone 
turi kitas patalpas, ir senuoju adresu 
rašoma korespondencija gali pakliūti 
į nepageidautinas mums rankas. Nau
jasis adresas yra šis:

Lithuanian Legation,
17, Essex Villas,
LONDON. W. 8., England.

o’ -
b) Lietuvos Konsulato New Yorke 

adresą reikia papildyti:
Consulate General of Lithuania,
41 West 82nd Street,
NEW YORK, 24, N. Y., U. S. A.
c) Lietuvos Konsulato Chicagoje 

adresas yra toks:
Consulate of Lithuania,
30 North La Salle Street, 
CHICAGO, 2, HL, U. S. A.

d) Kanados Lietuvių Draugijų:
Lithuanian League of Canada,
6642 Third Ave., Rosemount,
MONTREAL, 36, Quebec, Canada.

II. Minėtas sąrašas papildomas 
šiais naujais adresais:

a) Lietuvos Mlnisteris Pietų Ame
rikai p. Graužinis yra iš Argentinos 
persikėlęs į Urugvajų. Dabartinis jo 
adresas yra toks:

Legation de Lituania, .
21 de Setiembre 2511, p. 6„
MONTEVIDEO,
Rep. O. del URUGUAY.
b) Lietuvių Draugijos Australijoje 

pirmininko, p. A. Baužos, tuo pačiu 
ir draugijos, adresas yra šis:

Lithuanian — Australian Society,
5, Hampden Street,
Hurlstone Park,
SYDNEY, N. S. W., Australia.

siniai lietuvius vežė į Sibirą. Esą, 
ten lietuviai buvę vežami tam, kad 
juos apsaugojus nuo vokiečių kul
kų bei jų okupacijos žiaurumų ir 1.1.

Deja, tas laikraštis vis dėlto nepa
aiškino kodėl tie lietuviai negrą
žinami į gimtąją žemę, kuomet jiems 
nebegresia nei vokiškosios kulkos, 
nei žiauri vokiečių okupacija. Tai
pogi tas laikraštis nepaaiškina nuo 
ko sovietai nori dabar apsaugoti 
lietuvius, kai šimtais tūkstančių juos 
tremia į Sibirą katorgos darbams ir 
bado mirčiai . . .

Tai tokia lietuvių — raudonųjų 
„demokratų“ spauda Kanadoje.

Dabar žvilgterėkime, kokią spaudą 
turi tikrieji Kanados lietuviai patri- 
jbtai, kurie rūpinasi tikrąja Lietuvos 
laisve ir Nepriklausomybe.

Redakcijos adresas yra šitoks: 6642 
Third Ave., Rosemount, 
36, Quebec, Canada.

Montreal

Tačiau, paskutinio meto
Kanados lietuvių

žiniomis 
gyveni

mą kaskart vis daugiau įsiliejant at
vykusioms iš Europos tremtiniams, 
jau rimtai svarstomas sumanymas 
„Nepriklausomąją Lietuvą“ pradėti 
leisti savaitraščiu ir ją spausdinti 
spaustuvėje. Kaip pabrėžiama gau
tame laiške iš Kanados, daugelis lie
tuvių, pagerinimui laikraščio, siūlo 
nemažą paramą. Esą jaučiamas tuo 
reikalu susirūpinimas netgi tarpe tų 
lietuvių, kurie ligi šiol buvo pasy
vesni lietuviškosios spaudos reikalu.

Nurodymai išshryninguotiems
IRO Kontrolinis Centras Heidel

berge per savo skyrius Mūnchene, 
Regensburge, Ludwigsburge, Kasse- 
ly ir Darmstadte vykdo patikrinimą 
asmenų, kurie per skryningus DP ir 
globos teisių yra netekę, tačiau ape
liavo dėl jų atgavimo.

Tuo tikslu pranešame šias mūsų 
patirtas žinias:

1. Atvykimas į patikrinimą yra 
laisvo apsisprendimo reikalas ir bet 
kokia prievarta turi būti laikoma 
neteisėta.

2. Vykstantieji į patikrinimą pri-
Pranys Alšėnas valo turėti asmens tapatybę ir nuo

Nuotykingi susitikimai
ROOSEVELTO ASMENS SARGYBOS VIRŠININKO ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS

Gen. De Gaulle nė nenujautė, kad 
už jo ;.ų.a.os, audringo pasikalbė
jimo su prez. Rooseveltu metu, sto
vėjo Amerikos splaptosios tarnybos 
šefas Mike Ryle su revolveriu ran
koje. Tai vyko Casablankoje, pa
čiame de Gaulle ir gen. "Giraud 
konflikto įkaršty, o prezidentas 
Rooseveltas norėjo žūt-būt baigti 
vaidus tarp generolų. Jo pasikal
bėjimas su de Gaulle vyko prie ke
turių akių prancūziškai. Kambary, 
už užuolaidos buvo tik vienas žmo
gus — prezidento asmens apsaugos 
šefas Mike Ryle. Prancūzų kalbos jis 
nemokėjo, gaudė tik atskirus žo
džius, o pasikalbėjime dažnai girdė- 
Žosi žodžiai, kuriuos de Gaulle at- 
:akliai kartojo: „Mano savigarba“..
Pasikalbėjimas apie savigarbą įga

vo tokį charakterį, ir kalbančiųjų 
tonas staiga taip pakilo, kad Ryle 
dėl visa ko išsiėmė iš kišenės revol
verį ir pasiruošė visiems netikėtu
mams. Žinoma de Gaulle visai ne
ketino užmušti Roosevelto, bet slap
tosios tarnybos agentas turi būti pa
siruošęs.

„Aš, — rašo Raili, — nebuvau di
plomatu. Aš mačiau žmogų, su ku
riuo prezidentas žiauriai susiėmė, ir 
tas žmogus jo neapkentė. Žmogus 
buvo tvirtas, apie du metrus aukš
čio, o prezidentas — invalidas.

Ir tai privertė Ryle „dėl visa ko“ 
laikyt daugiau kaip pusę valandos 
revolverį rankoje.

Prezidento apsaugos klausimas 
pasidarė ypač opus Teherane, kur 
Rooseveltas susitiko su Stalinu ir 
Churchilliu.

Vokiečiai, matyt, žinojo apie bu
simą susitikimą, nes Teherano apy
linkėse buvo numesti vokiečių para-

Atvykus Rooseveltui į Teheraną, 
Ryle pirmiausiai susirišo su NKVD 
viršininku ir pasiteiravo jo, kas gir
dėti apie parašiutininkus.

— Parašiutininkų buvo 38, — at
sakė NKVD viršininkas, — nesu
gauti liko tik šeši.

— Iš kur jūs žinote, kad jų buvo 
38, o ne daugiau?

— Dėl skaičiaus aš esu įsitikinęs, 
— atsakė sovietų agentas. — Mes 
juos pagrindinai apklausinėjom.

— Aš esu laimingas, kad nedaly
vavau šiame apklausinėjime, — pra
tarė Ryle.

Vis dėlto, šeši parašiutininkai ne
buvo sugauti ir galima buvo laukti 
pasikėsinimo.

JAV pasiuntinybė Teherane buvo 
už miesto, nuošalioje vietoje, ir 
organizuoti ten apsaugą buvo sun
koka. Dėlto buvo nutarta Rooseveltą 
perkelti į sovietų, arba į prancūzų 
pasiuntinybę. Abiejų pasiuntinybių 
pastatai buvo miesto .centre ir ap
tverti aukštomis mūro sienomis. Be 
to, Stalinas pats pakvietė Rooseveltą 
atvykti į sovietų pasiuntinybę; labai 
to norėjo ir NKVD.

Ryle ilgai svyravo, kol pagaliau 
pareiškė Rooseveltui:

— Jeigu kas nors atsitiktų su JAV 
prezidentu, tai mums, slaptosios tar
nybos agentams, bus labai nemalo
nu, o NKVD agentus paprasčiausiai 
sušaudys.

— Tokiu būdu, — nutarė Roose- 
veltas, — aš pervažiuosiu į sovietų 
pasiuntinybę.

Kaip dabar įvykdyti tą pervažia
vimą per Teherano siauras gatveles, 
verdančias rytine žmonių minia?

Ant kelio busimosios oficialios pro
cesijos buvo špaleriais išskirstyta 
kariuomenės daliniai. Po to proce
sija pradėjo savo eiseną: džipai, ma-

šinos su apsauga ir kulkosvaidžiais, 
pagaliau prezidento automobilis, ku
riame vietoj prezidento sėdėjo slap
tosios tarnybos agentas Bob Holm
sas ir atsakinėjo į Teherano piliečių 
sveikinimus.

O pats Rooseveltas tuo pačiu metu, 
lydimas vienintelio džipo, visai ne
pastebimas šalutinėmis gatvelėmis 
pervažiavo į sovietų pasiuntinybę. 
Šios kelionės incognito suteikė Roo
seveltui ypatingo džiaugsmo. So
vietų gi pasiuntinybėje jis tikrai 
niekuo nerizikavo.

Ryle žodžiais, NKVD sutraukė į 
Teheraną net 3000 rinktinių agentų. 
Jų buvo pilna visur, kiekvienam 
žingsny, prie kiekvienų durų. Kiek
viename kambary galėjai užsidurti 
ant tvirtos sudėties asmenybės tarno 
uniformoje; tie bernai vaizdavo 
tarytum jie valytų ir, be to, jau ži
bėjimo nušveistus baldus. Ant kiek
vieno amerikiečių slaptosios tarny
bos agento stovėjo 100 NKVD agentų.

Stalinas maloniai šypsodamasis 
įėjo į kambarį ir lėtai pasuko Roo- 
sevelto, sėdėjusio kėdėje, pusėn. Ryle 
nuomone, Stalinas esąs išdirbęs sau 
tą lėtą savim pasitikinčią eiseną. Jie 
pasikeitė tvirtu rankų pasispaudimu, 
ir Rooseveltas šypsodamasis tarė:

— Malonu jus matyti, maršale.
Atsakymo vietoje Stalinas linksmai 

nusijuokė. Amerikiečius iš viso im
ponavo linksmas Stalino charakteris, 
nes jis daug ir nuoširdžiai juokėsi. 
Šiuo atžvilgiu jis tada neatsiliko nuo 
Roosevelto.

Pirmas įspūdis buvo malonus. Abu 
viens kitam patiko. Prasidėjo pasi
kalbėjimas per vertėją. Stalinui su 
Rooseveltu besikalbant, kambary 
esantieji NKVD ir slaptosios tarny
bos agentai įdėmiai stebėjo vien' 
kitus. l.

1935 metų be mėnesių pertraukos 
darbą įrodančius dokumentus: a) Lie
tuvoje išduotus pasus ar asmens liu
dijimus, jų neturint — tremtyje lie
tuviškų organizacijų ar įstaigų po 
1945 metų gegužės mėn. 8 dienos iš
duotus asmens pažymėjimus; b) Vor- 
laufige FremdenpaB; c) Kennkarte 
und polizeiliche Anmeldung; d) per 
skryningus išskirtieji — DP Id. Card 
ir Eligibility Request iš atitinkamo 
Area Teamo; e) darbo pažymėjimą 
iš karo meto; f) dabartinio darbo 
pažymėjimą (nedarbas be pateisina
mos priežasties turi neigiamos reikš
mės); g) tarnavę vokiečių kariuome
nėje ar pažymėti EWZ, privalo tu
rėti LTB Vyr. Komiteto pažymėji
mą, kuriame turi būti parašyta, kad 
asmuo yra lietuvių tautybės, ir Ent- 
lassungsschein iš nelaisvės; h) netu
rint kitokių pažymėjimų, darbas 
(Hilfsarbeiter) Vokietijoje karo me
tu leidžiama įrodyti dviejų liudinin
kų paliudijimu, patvirtintu vokiečių 
notaro, L. R. Kryžiaus (moterims) 
arba LTB Vyr. Komiteto, kurio ant- 
spauda pageidaujama anglų kalba; 
i) išskirtieji, bet gyveną stovyklos 
ribose, turi pasirūpinti iš IRO „Re
quest for determination of eligibi
lity“.

3. Šeimos galva patikrinime atsto
vauja visą šeimą, todėl jis privalo 
turėti su savimi visų šeimos narių 
dokumentus.

4. Jeigu atvykęs patikriniman šei
mos galva, kurio šeimos dalis turi 
IRO globą, negauna DP statuso, tai 
ir likusi šeimos dalis netenka tu
rėtų teisių

5. Negauna DP statuso tie vokie
čių tautybės Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos piliečiai, kurie nemoka tų 
kraštų kalbos ar neturi atitinkamų

tautybių Vyr. Komitetų rekomenda
cijų

6. Nesant kitokių kliūčių IRO glo
bą gauna šie asmenys: a) visi ligo- 
nys, b) šeimos, kuriose nėra jas ga
linčių išlaikyti narių; c) paleisti iš 
JAV kariuomenės pagalbinių kuopų 
kariai, grįžę iš darbų Belgijoje ir 
JAV kariuomenėje; d) greitu laiku 
išvykstantieji iš Vokietijos, jeigu 
emigracijos dokumentai sutvarkyti;
e) asmenys virš 60 metų amžiaus, 
jeigu neturi pragyvenimo šaltinio;
f) šeimos narys, kuris grįžta prie 
IRO globojamos šeimos.

7. Už IRO globojamų lietuvių iš
tekėjusios vokietaitės, kaip taisyklė, 
negauna DP statuso, nebent jos įro
dytų kad nacių buvo persekiotos.

8. Asmenys, nubausti už krimina
linius nusikaltimus, nesant kitų kliū
čių, gali gauti IRO globą, bet tik 
bausmę atlikus.

9. Asmenys, nubausti už nelegalią 
prekybą, gali gauti IRO globą, nors 
bausmės dar nebūtų atlikę.

10. Asmenys, pažymėti EWZ, turi 
įrodyti savo lietuviškumą, neprivile
gijuotą darbą Vokietijoje ir Lietu
voje ir atsisakymą nuo repatrijantų 
teisių

11. Grįžę iš darbų Belgijoje, at
vykdami patikriniman, privalo turėti 
transporto (legalios kelionės) pažy
mėjimą.

12. Visi vėliau sudaryti darbo pa
žymėjimai, išskyrus darboviečių pa
žymėjimus originale, paimami prie 
bylos eventualiam patikrinimui.

Užinteresuotiems asmenims patar
tina, esant reikalui, papildomų in
formacijų teirautis pas tikrinimo 
komisijose dirbančius lietuvius — 
tardytojus ar vertėjus. LTB

Lietuviškų ženklų tremtyje reikalu
Įvairiose Vokietijos vietose lietu

viai yra išleidę kelias laidas taip 
vadinamų „lietuviškų pašto ženklų“, 
kuriuos įvairūs asmens yra įsigiję ir 
platina- savųjų bei kitataučių tarpe. 
Ligi šiol apie tokius pašto ženklus 
filatelijos literatūroje neužtinkame 
išsamesnių žinių. Nors tokie pašto 
ženklai rimtuose pašto ženklų kata
loguose nebus minimi, tačiau mums, 
lietuviams, kai kuriais atvejais nau
dinga apie tokių ženklų atsiradimą, 
paskirtį ir tiražą turėti sistematizuo
tas ir pilnas žinias, kuriomis galėtų 
pasinaudoti ir užinteresuoti asmens.

Amerikos lietuvių1 filatelistų val
dyba, kuri numato išleisti platų Lie
tuvos pašto ženklų katalogą, yra nu
mačiusi savo leidinyje tokius ženklus 
patalpinti atskirame skyriuje. Tam

reikalui ji kreipėsi į žinomą filate
listą Juozą Gudaitį (Hanau a. M„ 
Litauisches Lager) ir prašė skubiai 
apie tremtyje išleistus lietuviškus 
pašto ženklus atsiųsti tikslias ir 
autentiškas žinias.

Dėl to prašomi visi lietuviškų 
pašto ženklų leidėjai Juozui Gudai
čiui suteikti pilnas žinias, Nurodant 
apie išleistų ženklų rūšį (aprašyti 
piešinių reikšmę, tikslą), kiekį, jų 
vertę ir kitas būdingas žinias, arba 
atsiųsti ženklų priėmimo bei spaus
dinimo aktus. Tai liečia visų rūšių 
tremtyje išleistus pašto ženklus, bei 
visas laidas, įskaitant ir perspausdi
nimus.

Apie atliktą darbą ateityje bus 
visuomenė painformuota spaudoje.

Jurgis Janušaitto
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Emigracijos reikalams hole 
gijos pasitarimas

S. m. spalio mėn. 25 d. Augsburge 
įvyko Emigracijos Reikalams Kolegi
jos pasitarimas, kuriame buvo tarpu- 
sav pasiinformuota ir apsvarstyta 
esa.noji būklė emigracijos klausimu.

Vykd. Tarybos Įkurdinimo Reika
lams Tarnybos Valdyba padarė iš
samų pranešimą, iš kurio svarbesnius 
vietas trumpai atpasakosime

Šiuo metu V. T. renka žiniais apie 
kraštus, kur būtų galima išvykti. Yra 
didelis susidomėjimas Prancūzija; rū
pinamasi išgauti iš Prancūzijos vy
riausybės leidimą ten nuvykti mūsų 
delegacijai, Argentinos lietuviams 
pradėjus rūpintis, kad būtų įsileista 
lietuvių, norima sudaryti sąrašus 
norinčių ten vykti. Stengiamasi iš
siaiškinti, kas reikia daryti, kad 
JAV emigraciniai varžtai butų su
švelninti, o taip pat, kad ūkininkai 
galėtų atvykti be kvotos.

Aiškinamasi dėl galimumų ūki
ninkams įsikurti Kanadoje, o taip 
pat ir tiems, kurie ten galėtų turėti 
arba jau turi kokį nedidelį turtą.

Ruošimąsi visą darbą emigracijos 
reikalais paskirstyti į dvi dalis: 
Vykd. Tarybai ir LT Bendruomenei. 
Vykd. Tarybai būtų pavesti visi 
ryšiai su užsieniu, susirašinėjimas 
ir institucijų steigimas užsienyje. 
LTB gi — konkretus darbas, ryšium 
su tremtinių įkurdinimu, techniškas 
jo atlikimas ir dalis ryšių su už
sienio institucijomis (pvz., įvairio
mis atvykstanč'omis komisijomis).

Pageidaujama kiekvienai zonai prie

Vyr. Komiteto sudaryti atskiras 
emigracijos.komisijas, nes kiekviena 
zona turės savo specifinius reikalus. 
Šitos komisijos turėtų vykdyti visus 
įkurdinimo darbus savo zonose Vyr. 
Komiteto priežiūroje.

Emigracijos reikalams Kolegija 
reikštų savo autoritetingą nuomonę 
įvairiais įkurdinimo klausimais ir 
tiektų informacijas apie sąlygas, 
darbo sutartis, etc.

Taip pat buvo pasisakyta dėl įkur
dinimo paruošimo (koks jis turėtų 
būti idėjiniu atžvilgiu ir pats tech
niškas paruošimas, p4z., išmokstant 
amatų), dėl apsisprendimo, nurodant 
motyvus, į kurį kraštą vykti, dėl lie
kančių Vokietijoje stengtis galimai 
greičiau legalizuoti jų organizaciją.

Kai dėl zoninių emigracijos komi
sijų, sutarta, kad jas sudarys VT 
susitarusi su LTB Vyr. Komitetu. 
Su ja tiesioginiai santykiaus kiek
vienos stovyklos emigracijos reika
lams valdininkas. LTB

Sovietų karininkas 
sumušė lietuvį

Frankfurt. — Lapkričio mėn. 3 d. 
apie 19 vai. vieną lietuvį iš Darbo 
Kuopos, važiuojantį tramvajumi, už
kalbino tūlas rųsų leitenantas iš 
karto rusų, o vėliau vokiečių kalba.

Pasikalbėjimas baigėsi apkaltini
mu ir apšmeižimu minėto lietuvio, 
girdi, jis esąs amerikiečių parsida
vėlis, nacių pakalikas ir t. t. Rusas 
liepė jam grįžti Lietuvon. Vėliaii ru
sas jam griežtai įsakė išlipti iš tram
vajaus. Tramvajuje esą vokiečiai, o 
taipgi ir palydovas, patarė iš tram
vajaus nelipti, o tik pasitraukti į kitą 
tramvajaus galą. Tuomet (pykęs ir 
susinervinęs rusas priėjo prie lie
tuvio, griebė jį už krūtinės ir smogė 
keletą kartų į galvą, nuo ko jis kru
vinas susmuko. Vokiečiai pasipiktinę 
pakėlė triukšmą, o konduktorius su
laikė tramvajų. Rusas išlipo iš tram
vajaus ir pasišalino.

Apie įvykį buvo pranešta 
kuri atvažiavusi į įvykio vietą, 
leitenanto nerado. Amerikietis, 
bo Kuopos viršininkas, šį įvykį

Našlaičių vargai
Hanau. — Kaip žinoma, tremtyje 

esantieji našlaičiai į JAV yra įsilei
džiami be kvotos. Tam yra įsteigtas 
Aglasterhausen, Kr. Mbsbach, IRO 
vaikų centras, į kurį surenkami naš
laičiai vaikai ir iš ten gabenami j 
JAV. Šiomis dienomis ir iš Hanau 
ton stovyklon buvo iškviesti 5 naš
laičiai. Hanaviečiai vaikai, nuvykę1 
ir patyrė Šios stovyklos aplinka1 
prašė globėjų juos pasiimti atgal.

Tuo reikalu susidomėjus, paaiškė-

MP. 
rusų 
Dar- 
tiria.

CIURLIONIECIAI KEMPTEXE
Kempten. — Po ilgesnės pertrau-i 

kos čiurlioniečiai lapkričio exit 14 d.; 
vėl aplankė kempteniečius ir sudarė 
progos atsipalaiduoti nuo visų dienos 
rūpesčių ir savo mintimis paskraidyti 
brangiausios tėviškės padangėse. (

Nemaža į šį koncertą buvo atsilan
kę ir vokiečių visuomenėj kuri pra- 
džioj laikėsi rezervuotai, biet jau kon-, 
cerio pabaigoj plojo ir „bisavo“ dau
giau už mūsiškius, o skirstydamiesi 
namo kalbėjo: „. • - das war ja -.vun- 
derbar schon!“ L. V-kas

Pabaltijo R. Kryžių Valdybų konferencija
APTARTI BENDRI ŠALPOS IR KITI REIKALAI *

įo, kad toje stovykloje yra der neiš- 
vykusių vaikų, kurie prieš dvejus 
metus jon buv© pašaukti. Be to, 
patirta, kad pati vidaus tvarka tfle- 
ga. Nėra tinkamos ’našlaičių priežiū
ros. sienos įkabinėtos amorallškas 
paveikslas. ^Maistas esąs neblogas, 
tatiau gaminamas neskoningai ir 
netvarkingai padafmamas. Taip pert 
nesama vandens. Šioje stovykloje 
randasi "apie 150 vaikų našlaitrų. •

Stovyklos administracija pažadė
jusi visus nenormalumus skubiai ša
linti ir jau stovykloje esantrus vai
kus lietuvius netrukus išgabenta 
Amprik-oo, .

Iš tikrųjų keista, kodėl vaikai taip 
ilgai laikomi kioje stovykloje. Joik jie 
vyksta be kvotų ir išvykimas netu
rėtu trukdytas. Jurgis J&mzša&fc

Nauji rinkimai
K»ssel. — Į Kasselį perkelta lietu

vių stovykla iš Babenhauseno su 270 
gaivų. Stovykloje JKassel-Matten- 
terg) tuo metu tavo rengiamasi 
rinkti naują stovyklos komitetą, 
buvo jau sudaryti rinkikų sąrašai. 
Rinkimų komisija. pariremdama sa
vo taisyklėmis, neleido naujiems 
gyventojams dalyvauti rinkamuose. 
Naujieji gyventojai pasiskundė mūši 
teismui ir ERO apygardai. Ata aoto-

LapkričioSchivabisch-Gmiind.
14 d. įvyko Pabaltijo tautų — estų, 
latvių ir lietuvių — Raud. Kryžių 
vyr. valdybų konferencija tikslu pa
sidalini: žiniomis apie kiekvienos 
tautybės Raud. Kryžiaus ligšiolinę

Filatelijos paroda Hanau
Hemu. — Mūsų bendro likimo 

broliai latviai ir estai filatelistai 
šiomis dienomis Hanau stovykloje, 
surengė dviejų dienų pašto ženklų 
parodą, kurioje buvo išstatyti pilni 
Latvijos ir Estijos pašto ženklų rin
kiniai. Be jų, dar buvo beveik pilni 
sovietų ir pokarinės Vokietijos ženklų 
rinkiniai. Kitos valstybės sudarė ma
žumą. Taip pat čia randamą ir 
ukrainiečių tremtyje leistų pašto 
ženklų. Fauną vaizduoją įvairių vals
tybių pašto ženklai buvo atrinkti 
atskirai ir gana vykusiai išstatyti. 
Filatelistinės literatūros, kampelyje 
surinkti ne tik savi, bet 'ir svetimųjų 
išleisti leidiniai bei katalogai. Visų 
ženklų išstatymas, ypač latvių, gana

Ta proga parodos rengėjai išleido

specialius ženklus, kurių laidą sudaro 
2 ženklai po 24 + 76 Rpf. ir vienas 
blokas. Tiražas: ženklų po 6000 ir 
blokų — 2000. Bloko nom. kaina 
25 4- 175. Rpf., ,_______ ____
5 Rm. Ženklai spausdinti knyginiu 
būdu, dantyti 10% ir 10% linijiniu 
būdu. Spalvos: estų — tamsiai mė
lyna. o latvių — lelijava. Įrašai: 
Camp Post Hanau, 24 + 76. Popieris 
paprastas, be vandens žymių, gumi- 
ruotas. Ženklai vaizduoja Latvijos ir 
Estijos valstybines emblemas, o blo
kas — pašto ženko rėmuose Latvijos ir 
Estijos žemėlapius. Jo įrašas: Esto
nian and Latvian Philatelic Exposi
tion, 25 4- 175, Price 5 Rm. Dydis 
80 X 115 mm, be klijų, popieris geras. 
Ženklai ir blokai pagal norą buvo 
antspauduojami 
2. 11. 47. data.

veiklą ir numatyti bendrų ateities 
darbų liniją. Liet. Raudonojo Kry
žiaus vyr. valdybos pirmininkas dr. 
D. Jasaitis padarė platų pranešimą 
iš PC IRO ketvirtosios konferenci
jos, įvykusios spalio pabaigoje lap
kričio pradžioje Ženevoje, kurioje 
jis dalyvavo kaip LRK atstovas, ir 
supažindino konferenciją su trem
tinių padėtimi Europoje. Dr. Ja
saičio pranešimu, iki ateinančių me
tų rudens PC IRO numato daugelį 
tūkstančių tremtinių įkurdinti užjū
rio kraštuose.

metu neatskiriamai iškeliamas vis 
labiau viešumon ir, neabejotinai, 
klausimas bus taip pat bendrai 
sprendžiamas, — ir Raud. Kryžių 
darbas įgaus žymesnes apybraižas ir 
duos 
trijų

tikrai geresnių rezultatų virų 
tautų tremtinių naudai.

J. Zlv.

pardavimo kaina

specialiu spaudu

Skelbimai
NAUJAS VADOVĖLIS

Pranešame gimnazijų vadovybėms ir 
lietuvių kalbos mokytojams, kad Jau at
spausdinta J. Ambrazevičiaus, J. Griniaus 
ir p. Vaičiulaičio „visuotinės literatūros 
istorija“ (Nuo klasicizmo iki dabarties). 
Atskiro vadovėlio kaina RM. 12.— Per
kant didesnį kieki, daroma nuolaida. 
Usžisakyti prašome pas leidėją šiuo 
adresu:

„Tėviškė“. (13a> Schweinfurt, Franz- 
Schubert-Str. 14a.

Švietimo Valdybos Knygų leidimo 
Komisija

PABALTIJO

Jurgis Janušaitis

UNIVERSITETE
Pinneberg. — Paįvairint atosto

gų metą mielai sutiko gen. T. Dau
kantas, 
siems 
sąlygas Pietų Amerikoje, "Australi
joje ir kt. Žymaus geografo pasta
bos buvo dideliu dėmesiu išklausy
tos, nes pačiam prelegentui teko 
gyventi pasakojamuose kraštuose.

papasakodamas susirinku- 
Studentams apie gyvenimo

Lietuvių Gimnazijai Sellgenstadte b. 
Wurzburg reikalingas lituanistas vyr. 
klasėse lietuvių kalbai ir literatūrai dės
tyti.

Suinteresuotieji kreipias: i šios gim
nazijos direktorių.

Gimnazijos Direktorius

Padėkai už vargą rūpinantis Lietuviais 
Trcm; skauų vyčių atskiras 
mučlo būrelis pasiryžo sudaryti p. 
venienei jos kelionių po Vokietiją 
bumą.

Malonius foto mėgėjus prašome prisiųs
ti nuotraukų iš p. Devenienės lanky
mosi stovyklose su prierašais ir .nuo
traukos autoriaus pavarde šiuo adresu: 
P. Pilka-Pilkalnis, Offenbach/Main, 
Waldstrasse 234.

El- 
De-

Auka studentams
Freiburg. — Vienas tautietis 

(pavardė neskelbiama), atsižvelg
damas į sunkią studentų materia
linę būklę, dviems, labiausiai pa
šalpos reikalingiems ir moksle pa
žangiausiems studentams sušelp
ti, paskyrė 1000 RM. piniginės pa
šalpos.

DP protestuoja
Kempten. — Lietuviškoji visuo

menė lapkričio mėn. 11 d. susirinkime 
pasisakė prieš IRO pareigūnų kiši
mąsi į stovyklos vidaus reikalus bei 
visus netikslumus, kurie. pasireiškia 
iš jyjų pusės. Kempten o lietuvių 
tremt. bendruomenė įpareigojo ko
mitetą imtis visų galimų priemonių 
užkirsti kelią sauvaliavimams. iv.

tiškas aktas. Skundas pasiekė net 
pulk. Perkins ausį, ir jis atvykęs Į 
Matteribergą ir pareiškė, kad „kol 
DP gyvena po JAV vėliava, tol rin
kimai bus pripažįstami tik demokra- 
t®n“. Sitų faktų akivaizdoje nau
jai -išrinktas komitetas per pirmąjį 
savo posėdi nutarė paskelbti naujus > 
stovyklos komiteto rinkimus ir Iš
siskirstė, pareigomis nepasiskirstęs.

stovyklą įsiliejo vasarą Puidos, o 
dabar dar Babenharreeno stovyklos, 
tai ir LTB komitetas atsistatydino 
ir paskelbė naujus rinkimus. Tuo 
būdu šioje stovykloje iš karto bus 
renkami du svarbūs organai. Pro
paganda eina srovinėj dvasioj ir yra 
gan gyva. J. Gbs.

Padėkime susirasti artimuosius

Estų ir latvių Raud. Kryžių at
stovai, lygiai kaip ir mūsiškiai, pa
darė pranešimus iš savosios veiklos. 
Prieita bendros išvados, kad visų 
trijų Pabaltijo tautų Raud. Kryžių 
darbą- reikia subendrinti, o ypa
tingai karitatyvinę veiklą. Bus da
romi žygiai gauti didesnę paramą 
iš Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
ir kitų tarptautinių šalpos organi
zacijų. Kaskart blogėjant tremtinių 
maitinimui, maisto trūkumas žy
miai atsiliepia į sveikatą, ir ypa
tingai čia nukenčia vaikai ir jauni
mas, todėl labai svarbu gauti kiek 
galint daugiau vaistų, vitaminų ir 
kt. Bendromis jėgomis, ypatingai 
kaip šių trijų tautų likimas šiuo

Iš JAV ir kitur per C/Kactotekų paieš
komi:

275/ Parachnowitscfa Oskar (g. 1929 L 4.). 
iš Kauno; 277/Leonavičius Zigmas, nuo 
Širvintų; 278/Meller Abraham £1202), buv. 
Klaipėdos Wolf-Engelmann bravoro ad
ministratorius Ir Kurlianskis KszysflflX 
2. 3), iš Panevėžio; 279-'Hasenheit Eduard 
(1899. 11. 5), iš Ingavangiu; 230'SFmokat- 
Schweds Luise (1910). 4. 12) Ir Simokat 
Waldraut (1934. 8. 12) iš Pagėgių; 231/ 
Zemgulienė, Možiškls, Kauneckas ir 
Siurkaitė Stasė, bei Čepaitis Stasys; 282/ 
Salkis Albertas iš Naujamiesčio, Biliū
nas Antanas ir Pukenls Ant. iš, Anykš
čių; 283 Makarovaitė Marija (1917. ll.|21), 
gyvenusi Vilniuje; 284 Lemann WUbar 
(g. 1932. 5. 7 d. Mariampolėje); 2to'Butri- 
mavičiūtė LiOda (g. 1920. 12. 20 d. Kaune): 
286'KimmeI Pola (g. 1995. 10. 15 d. Kaune), 
ištekėjusi ir gyvenusi Vilnių jė); 287 Ku- 
likauskaitė Eugenija, Prano (1914); 288' 
Spiridavičius Česlovas ir jo žmona Olė 
Gebrikaitė, abudu iš Rietavo; 298'Vasi- 
liauskas Adomas, jo žmona Elena bei vai
kai Jadzė ir Viktoras, iš Kauno; 290/ 
Bado lis Ksavera (g. 1927 8. 1 d. Krinčine),

Šiandieninės Vokietijos mozaika

gyvenusi Rygoje. 281'Mikalauskas Jurgis, 
Zigmo (1117): 292 Kun. Povilaitis Jona^ 
gyvenęs Juodeikiuose*. 223 Ganiu nas Leo
nas iš Viliampolės. gyvenęs Kasselyje; 
SM'Vendms Juczzs; teles it-• Dtp mulių 
295Zotzmann Ludwig (-SO5J, gyvenęs Klai
pėdoje; 296'Rlnis kazys ir Stasys, abucMic 
iš Skuodo; 297/Jurgens-Hott Bronė, Mar* 
tiulionienė-Horn Valentina su vyru Jur
giu iš Telšių

298) Kepcžinskas Petras su Verute Ir 
Galvfnaukaitė Vanda; 299) MoturicB^- 
ZiUnskattė ir jos sesuo, iš Kauno; 300) 
Peealis Riditer, lietuvis, gyvenęs Ber
lyne; 301) Gysas Alfredas (g. 1914 m. 
Aleksote): 302) Griškoniai: Alfonsas^ 
Bronius, Juozas ir jų seserys — KriŠ- 
člūnienė Stasė su savo valkais Romu bei 
A’gi mantų ir Barad\n*kienė Petrusė su 
sūnum Eugenijų; 302) Lodienė Ieva iš 
Naujo Euduplo k.. Prienų v.; 304) Ori
niai: Vladas Anupras bei Veronika, visi 
kilę iš Pagirių.

Turintieji kokių nors žinių apie virš 
išvardintu asmenų likimą. maloniai 
prašomi tai pransšti artlmiauaiems LTB 
Komitetams.

Viešoji nuomonė. Trečiaisiais po 
karo metais pravestas apiplausimas 
„Koks jūsų didžiausias rūpestis ir 
sunkumai“ davė šiuos atsakymus: 
mityba 32%, rūbai 20%, butas 11%, 
artimųjų likimas 10%, neaiški pro
fesinė padėtis 8%, kuras 6%, Vokie
tijos ateitis 4%;_jokių rūpesčių ir 
sunkumų neturį pareiškė 0,5 % ap
klaustųjų vokiečių.

Mokyklinis jaunimas. Iš Berlyno 
šiaurinėje dalyje berniuku nokykloje 

i: besimokančių 41 mokinio (12--14 
i, metų amžiaus) 9 yra visiškai našlai- 

I čiai, 21 neturi tėvo, 11 mokinių ne-

Sporfo margumynai
* 1948 metais Olimpinių Žaidimų 

dalyvių tarpe Londone bus taip pat 
negras Dillard iš Jesse Owens gim
tojo Clevelando miesto. Sials me
tais 100 m jis prabėgo per 10,3 ir

Beveik tuščios

110 m kl. — 14,0. Kai Dillard 1945 
m. per sąjungininkų kariuomenės 
lengvosios atletikos pirmenybes 
Frankfurte pirmą kartą puikiai pa
sirodė, generolas Patton, jaunam 
kareiviui iš 370 Cleveland/Ohio pėst. 
pulko davė vardą „Urubu“. Sį vardą 
Dillard pasiliko sau iki šių dienų 
ir 1948 metais greičiausia Wembley 
stadione girdėsime Jesse Owens 
Nr. 2, skatinant šauksmais U-ru-bu.

* Tuo metu, kai geriausias anglų 
Sprinteris negras McBailey pareiškė, 
kad jis Olimpiniuose Žaidimuose 
startuos ne už Angliją, bet už Ja
maiką, atrasta nauja anglų žvaigž
dė trumpuose nuotoliuose: 18 metų 
Oxfordo studentas Wilkinson, kuris 
Paryžiuje per pasaulines studentų 
lengvosios atletikos rungtynes tapo 
dvigubu meisteriu — 100 m per 10,5 
Ir 200 m — 21&

tribūnos buvo 
per paskutines tarptautines lengv. 
atletikos varžybas Stockholme. Su 
gailesčiu prisimenami tie laikai, kai, 
startuojant pasaulinio garso bėgi-

tekę motinos; 7 jau seniai nenešioja 
marškinių, 14 be batų, 32 neturi jo
kio apsiausto, 32 jau pasireiškę įvai
riose vagystėse. Vienoje mergaičių 
amatų mokykloje, kurioje mokosi 
15—18 metų amžiaus merginos, 14 jų 
jų yra savo šeimų maitintojos, 5 
teturi po vieną lovą savo šeimoje, 
14 trūksta lovos baltinių, 7 serga ly
tinėmis ligomis . . .

Skirtingos kalorijos. Kitas vokie
čių laikraštis skelbia normalaus 
olandų vartotojo, gaunančio kasdien 
1505 kalorijas, savaitini davinį: 8800 
gr. duonos, 1332 gr. cukraus, 8 litrai 
nenugriebto pieno, 400 gr. sūrio, 500 
gr. margarino, 500 gr. sviesto, 800 
gr mėsos, 25 gr kakao, be to, kaip 
priedai —100 gr. cukraus, 200 gr žu
vies, 2 kiaušiniai ir 1 kg apelsinų. 
Ta proga laikraštis pažymi: „Vokiečių 
1505 kalorijos kitaip atrodo.“ Galė
tume pridurti: o kaip atrodo mūsiš
kosios kad ir 2000 kalorijų?

mėsos, 28 automobiliai, 19 tonų ben
zino, 1700 auto padangų, 3 milijonai 
cigarečių ir cigarų , 12 centnerių ta
bako, 200.000 skutimosi peiliukų, 
26.000 špūlių siūlų, 2.200.000 vienetų 
penicilino, 15.000 kg batams tepalo, 
100.000 dėžučių degtukų, 74.000 metru, 
įvairios medžiagos drabužiams, 77.000 
porų kojinių, 2700 kostiumų ir paltų 
ir 8.400.000 RM pinigais. Be to, pas 
suimtuosius „juoduosius prekybinin
kus“ rasta vienam milijonui kg maisto 
kortelių, kurios buvo pagamintos 
septyniasdešimtyje slaptų spaustu
vių. Tai skaitmenys, rodą juodąją 
prekybą tik vienam vieninteliam 
mieste — Hamburge. O kur visa 
Vokietija? Vargšas DP jokiu būdu 
neįstengtų su vokiečiais konkuruoti, 
nors kai kurie didieji vokiečių pa
reigūnai dažnais atvejais stengiasi šią 
„dorybę“ primesti „auslanderiams“.

J. 21v.

karas (dabar diskvalifikuotiems) 
Gunder Haeggui ir Ame Anderssonui, 
tribūnos nesutalpindavo žiūrovų. 
Vienas laikraštininkas pareiškė: 
„Nuo tada, kai Gunnar Haeggas ne
bebėga, parduodama 20.000 egz. 
laikraščių mažiau“.

* Sonja Henie gavo naują kon
kurentę, šį kartą jau filmoje.. Mild
red Didrikson Zaharias yra antroji 
pasaulinio garso sportininkė, patrau
kusi į Hollywoodą. Tačiau, jei Son
ja Henie yra specialistė ant ledo, 
tai Mildred yra visapuslškiausia 
sportininkė JAV. Ji yra puiki 
krepšininkė, 1932 m. Los Angelos 
Olimpiniuose Žaidimuose laimėjo 
aukso medalį 80 m bėgime, sidabro 
medalį šuolyje Į aukštį, pagaliau 
diena iš dienos pradėjo laimėti di
delius golfo turnyrus. Hollywood? 
jai pasiūlyta dalyvauti dešimtyje 
trumpų filmų apie golfį, km.

Naujosios Europos statyba. „Kas
seler Zeitung“ skaitytojas patiekė 
originalią mintį: kiekvienas Vokieti
jos teatrų lankytojas, norėdamas įsi
gyti bilietą het kuriam spektakliui, 
privalo teatro kasai pristatyti vieną 
plytą iš miesto griuvėsių. Sekančio 
spektaklio lankytojai atneša po mai
šelį smėlio ir t t

Karo palikimas. Berlyne priskai
čiuojama 9000 vaikų ir jaunuolių 
sergančių lytinėmis ligomis. Šis 
skaičius nerodo tendencijos mažėti. 
Iš jų du trečdaliai yra mergaitės, 
likusieji — berniukai. Du trečdaliai 
visų vaikų apsikrėtė tuo būdu, kad 
bendrai miega su sergančiais lytinė
mis ligomis suaugusiais.

Juodoji rinka. Hamburgo policijos 
•v>.’.“’:iTiu. 1946 metais juodojoje

-'.' e pai .Vas šis grobis: 586 kar
»ės, kiaules ir avys, 31 įvairios

GERIAUSIA ŠVENČIU DOVANA AME
RIKOS LIETUVIAMS IK GIMINĖMS 

UŽJŪRYJE
Šiomis dienomis Išeina Iš spaudos 

mūsų iliustruoti mėnesinis ir metinis 
angliškai-lletuvišld kalendoriai 1948 me
tams. Kalendoriai atspausti su JAV 
Šventėmis ir žymių asmenų proklamaci
jom. Be to dar galima užsisakyti tau
tinius papr. ir oro paštui vokus bei blo
kus laiškams ir atvirlaiškius. Lietuviai, 
išvykę Anglijon, Kanadon ir kitur, ap
tarnaujami pirmoje eilėje.

Be to, prašome skubiai atsiliepti’ as
menis, kurie turi sekančias Lietuvos 
nuotraukas ir už gerą atlyginimą jas 
mums prisiųsti: Lydos pilies, popierlo 
fabriko Petrašiūnuose, cukraūs fabrikų 
ir Kauno, Klaipėdos ar kitų vietovių 
stambesnių pramonės įmonių nuo
traukas.

Užsakymus ir nuotraukas siųsti šiuo 
adresu: Fma „Aufbau", Fr. Herschel- 
straaeo 16, .Mūnčhen 27, Germany — 
Ui-gou* ____

LTB C/KARTOTEKA

NORI SUSIRASTNETI
Tautietis, esantis Indokinijoj, norėtų 

susirašinėti su lietuvaitėmis ir lietuviais. 
Jo adresas- Leg. Grigonis Jozeph, S. P. 
82335 CM 1, T O F, France.

Paieškojimai
Jasinskienė Ona, Kempten, Lithuanian 

DP Camp, PO Box 229, ieško Lukošiaus 
Povilo 46 metų amžiaus iš Raseinių. (141) 

Rutkauskienė Stasė, gyv. DP. Lith. 
Camp .Wildbad“ (13a) Rothenburg o. 
ieško vyro Rutkausko Prano, 42 m. amt, 
iš Kudirkos Naumiesčio Paskutinis jo 
adresas: Strehlen b. Breslau. Žinantieji 
prašomi atsiliepti ieškančiai. (152)

Klikna Alfonsas ir Stepas, (14a) Dorn
stadt bei Ulm, Lltaulsches Lager, ieško 
tėvų ir brolių. (147)

Elviklenė Sofija, gyv. Sodalės km., 
Skaudvilės valsč., ieško brolių Jono An
tano, Juozo ir Nikodemo Kndokų, gyv. 
Jonaičių km., Kvėdarnos v.. Atsiliepti: 
Blomberg (Lippe), Hagenstr. 52. (145)

Fabijono Mažionlo ir jo sesers Onos, ki
lusių iš Grigališkių km., 2. Naumiesčio 
v., ieško jų sesuo Kunigunda iš USA. 
Pranešti: K. Miečlenel, Schwab. Gmtind. 
Bismardc Kaserne, BĮ. 10, Zlm. 24. (155)

Vera Kaiskytė, gyv. niertlssen, Kran- 
kenhausstr. 282'Ą b. Karstens, ieško gimi
nių ir pažįstamų. (157)

••
PADĖKOS

Didžio skausmo valandoje, mirus mūsų 
brangiam vyrui, sūnui ir broliui

Vytautui Sulaičlui, 
mūs moraliai bei materiali d parėmu- 
siems, ypač l^assel-Mattenbergo liet, par. 
kleb. VI. Kulveliui, p. z Jonušui ir jo 
vadovaujamam ,, 1*11 u anie os'' dūdų orkes
trui, p Dobrovolskienei, p. Stankevičiui, 
o taip pat visiems, palydėjusiems velioni 
į amžino poilsio vietą, tariame nuoširdų 
ačiū. Bulaičių šeima

♦
LRK Schwelnfurto Skyriui. Schwein

furt o Moterų Komitetui ir mieliems 
artimiesiems, prisidėjusioms prie mūsų 
brangios staigiai mirusios Emos Kolia* 
člOtės-Papartlenės laidotuvių, reiškiame 
nuoširdžią padėką.

>TuUadę vyras, sesuo ir švogeris
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Pabaltiečitį suėmi
mai Suomiįoj

Spalio mėn. antroje pusėje Suo
mijos saugumo policija (Stapo) suė
mė daugiau dešimties Suomijoje 
prisiglaudusių estų, kurie suomių 
kovotojų eilėse kariavo prieš Rusiją. 
Sle estai po suomių kapituliacijos 
nepasitraukė j Švediją, kaip pasielgė 
keli tūkstančiai jų tautiečių, nes 
Suomijoje buvo sukūrę šeimas su 
suomėmis. Dabar jiems gresia rim
tas pavojus, kaip „Sov. S-gos pilie
čiams" būti atiduotiems „tėvo" Sta
lino globon.

Kaip teko patirti, tarp suimtųjų 
yra ir vienas lietuvis — Mikoliūnas, 
gim. 1911 m. Suomijon jis atvyko 
būdatnas vienerių metu kūdikiu. Ten 
visą laiką ir pragyveno. Tik 1938 
m., kaip Lietuvos pilietis buvo at
vykęs Lietuvon atlikti karinės prie
volės. Ją atlikęs, grįžo Suomijon ir 
lig šiol ten gyveno. J?r."

Tremtinių ir bolševikų okupuotos 
Lietuvos klausimai Amerikos lietu
vių spaudoje užima žymią vietą. 
„Darbininkas“ talpina ilgą straipsnį 
„Karo gaisras rieda per Lietuvą“. Jo 
turinį nusako pagelbinės antraštės: 
„Rytų fronto armijos užgriūva Lie
tuvą“, „Per dvi valandas turi palikti 
namus“, „Vyrai atskiriami nuo savo 
žmonų, vaikai nuo tėvų“, „Ūkininkų 
sodybos virsta pelenais“.

Atpasakojęs visus tuos žiaūrumus 
ir naikinimus, kurie užgriuvo Lietu
vą prieš trejus metus, kai rytų fron
tas pasiekė mūsų kraštą, laikraštis 
aprašo, kokiomis aplinkybėmis lietu
viai tremtiniai pateko J Vokietiją.

Triukšmas dėl Lietuvos pasiuntinybės
Pietri ' merikoj komunistų agentai 

buvo sujudę prieš Lietuvos pasiunti
nybę, nesenai iš Argentinos persikė
lusią į Urugvajų. Praeitų metų pa
baigoj ir šių metų pradžioj, sovie
tinės ambasados paskatinti, lietuviai 
komunistai paruošė peticiją Urug
vajaus valdžiai. Joje buvo reiškia
mas pritarimas sovietinei Lietuvos 
valdžiai, prašoma panaikinti nepri
klausomos Lietuvos pasiuntinybę ir 
konsulatus ir pripažinti sovietinę 
Lietuvą.
-Urugvajuje tai peticijai parašus 

specialūs agentai rinko kelis mėne
sius; Sumedžiota netoli 1.500 parašų 
ir peticija įteikta buv. Urugvajaus 
prezidentui Dr. Ameraga.

• Pasirodo, kad peticiją pasirašė to
kie „lietuviai“: Meier Szapiro, Zel- 
de Szapiro, Ema Unterbergen, Euge-

Lietuvaitės pradeda įsikurti Kanadoje
Šių metų spalio mėn. 7 d. iŠ Bre 

merhaveno uosto „Gen. Stuar. 
Heintzelmann“ laivu yra išplaukę^ 
r t 850—ties asmenų transportas

Kanadą. Didelę dalį išvykstančių 
sudarė namų ruošos darbams užsi- 
registravusios mergaitės. Viena iš 
Jivykusiųjų, Bonnos Universiteto 
įtudentė J. D., aprašo savo pirmuo
sius įspūdžius, kurių porą ištraukų 
Šia ir pateiksime:

1947. X. 15 d.
„Šią naktį arba rytoj rytą būsi

me Halifaxo uoste. Kas bus toliau- 
Bežinome. Visas čia esančias mer
gaites suskirstė į 4 grupes. Mano 
grupėje yra viso 60 mergaičių, iš 
kurių 33 lietuvaitės. Visos esame 
paskirtos į Ontario sritį. Į kurį 
miestą, dar nežinome. Daugelis no
rėja patekti į Montrealį. Jų norai 
buvo patenkinti. Sekantį šeštadienį 
šis.laivas grįš vėl atgal prie Vokie
tijos krantų paimti jau užsiregistra
vusius darbininkus vykti į Austra-
Ują.

Dar šiandien žada būti gydytojų 
komisija. Kalbama, kad keletą len
kaičių grąžins atgal, nes vieną iš jų 
kompanijos kontrolė buvo radusi 
pas laivo darbininką negrą kabi
noj#.

1947. X. 18 d.
Štai esame Montrealy. Čia pa

lieka dalį mūsų transporte esančių 
mergaičių ir mes likusios, riedame 
toliau. Šiandien puiki diena. Visi 
apsirengia vasariškai. Žiema Ka
nadoje dar nemano pasirodyti. Nuo 
karščio traukinyje net negalima sė
dėti. J vakarą atvėsta, ir mes apie
5 vai. vakaro (pas jus Vokietijoje 
tuo metu apie 11 vai. dienos) pasie
kiame Toronto.

Rašau jau 11 vai. vakaro iš New 
Toronto, { kur, kaip jau minėjau, 
esame paskirtos 10 mergaičių. Esa
me priimtos darbams į bepročių li
goninę. Vieta tiesiog pasakiška, pa
statai paskendę žalumynuose, krau
tuvių vitrinos perpildytos, gatvės 
švarios, judėjimas didelis. Salia 
pulkus didžiulis Ontario ežeras.

Džiaugiamės, kad mes pakliuvo
me ligoninėn. Prie šeimų, sako, kiek 
blogiau. Iš mūsų 33 lietuvaičių tik
6 pakliuvo privačiai kažkur į šei
mas, viena iš jų pas ūkininką. Visos 
kitos buvo išskirstytos po paskiras 
ligonines. Drausmė, atrodo, čia bus

Maine Gubernatoriaus atsakymas
S. m. rugsėjo 19 d. Vyr. Komitetas 

buvo kreipęsis į Maine Valstijos 
Gubernatorių Mr. Horace Hildreth, 
nušviesdamas mūsų tremtinių būklę 
Vokietijoje ir jų pasiryžimą būti 
naudingais žmonėmis JAV, bei pra
šydamas, kad jis iš savo pusės dėtų 
pastangas mus {sileisti i JAV. Dabar 
gautas atsakymai, kurio tekstą pa
duodame:

„Rašau Jums pranešdamas apie 
Jūsų š. m. rugsėjo mėn. 19 d. rašto 
adresuoto Gubernatoriui Hildreth, 
gavimą.

Gubernatoriui yra gerai iafpr-

Amerikos lietuviu, spauda tremtiniu 
ir Lietuvos temomis

TREMTINIAI JOKIE FAŠISTAI AR KARO NUSIKALTĖLIAI — BADAS IR SPARTUS KOLCHOZINIMAS 
LIETUVOJE — PASIVIJO „BROLIŠKAS“ RESPUBLIKAS

nio ir Anatole Doroskovick, Bianca 
Etchevezzy, L. Raff, Gregorio Mati- 
scheff, Siana ir David Aserovitch, 
Maria Ester Dorggio, P. Yoffe, Otto 
Stall, M. Kupresenko, Gregorio Ici- 
kas, S. Stozobogutov ir 1.1. Be to, 
paaiškėjo, kad visa eilė parašų yra 
suklastoti, kiti parašai vaikų, taigi 
nepilnamečių.

Peticijos organizatoriai manė, kad 
jų kombinacijos nepaaiškės viešumai 
ir pasieks tikslo. Kada jos iškilo 
aikštėn, kada paaiškėjo pasirašiusių 
pavardės, kada žmonės pradėjo savo 
pavardes atšaukinėti — kilo viešas 
skandalas. Urugvajaus visuomenė 
pasmerkė tą klastingą bolševikų dar
belį, o valdžia peticijos organizato
rius paėmė „ataskaiton“. Lietuvai 
norėjo pakenkti, o patys pirštus nu
degė. (LAIC) 

didelė. Gyv. patalpos puikios — 
esame apgyvendintos po dvi kam- 
aryje.

1947. X. 26 d.
Pagaliau esame visiškai besusi- 

įyvenančios su esama aplinka. Dir
bame nuo ryto 7 vai. iki pusės 4. 
Šeštą valandą vakarienė. Po jos 
aplankome čia gyvenančias lietuvių 
šeimas. Visi lietuviai labai malo
nūs žmonės. Vyresnieji dar visai 
puikiai kalba lietuviškai. Tik jau
nimas, kurio čia yra labai maža, 
kalba kiek silpniau. Visi jie kviečia 
į namus apsilankyti, pasidalyti 
įspūdžiais bei apibudinti jiems da
bartinę padėtį Lietuvoje bei trem
tinių gyvenimą ir vargus Vokieti
joje. Praeitą šeštadienį v etos lie
tuviai mūsų garbei suruošė net va
karą, į kuri buvo sukviestos visos 

L aičkas iš Anglies

Kaip mums čia sekasi
DARBAS IR DIRBANČIŲJŲ NUOTAIKOS * ANGLIJOS LIETUVIAI * LIETUVIŠKOS SPAUDOS STOKA

Išgyvenęs daugiau 2 mėn. Market 
Harborough pereinamoje stovykloje, 
mačiau ir stebėjau skirstymą į dar
bus. Daugiausia per tą laiką atvyku
sių lietuv. pateko į pramonę. Didžiau
sia grupė lietuvių (apie 75 vyrai) 
iškeliavo Skotijon į du aliuminijaus 
fabrikus. Vienas iš nuvykusių rašo, 
kad labai mažai uždirbąs, tik 4 sv. 
šit savaitei. Nors yra ir tokių, ku
rie dirba sunkiau ir gauna dau
giau, bet vistiek uždarbis mažas.

Kiek mažesnės dvi grupės lietuvių 
pateko į geležies pramonę. Dirba 
jie vamzdžių gaminimo fabrike. Už
darbiai čia didesni. Kita mažesnė 
grupė dirba geležies liejykloje. Dar
bas čia gana nelengvas, nes tenka 
krauti ir skaldyti akmenis. Štai vie
nas rašo, kad uždirba 4 sv. 12 šil.

Pavieniai asmenys savo iniciatyva 
įsiveržė j tekstilės pramonę Co
ventry mieste ir maža dalis išvyko 

.{ žemės ūkį.
Iš atvykusiųjų prieš liepos mėn. 

didžiausia dalis buvo išskirstyta že
mės ūkio darbams. Kaip ilgai jie 
dirbs, sunku pasakyti, nors Darbo 
ministerijos atstovas yra pasakęs,

muotas apie Jūsų tautiečių proble
mas ir simpatizuoja jų pageidavimui 
atvykti į JAV, ypač Maine Valstiją, 
kur jie galėtų įsikurti.

Bet, svarbu suprasti, kad ligi 
Federalinės Valdžios Kongrese ne
praeis įstatymas dėl DP įsileidimo 
į Jungtines Valstybes, Maine Vals
tija nieko negalės padaryti. Tik 
atidarius duris į JAV, bus išplėstas 
svetingumas Jūsų atžvilgiu.

Širdingai Jūsų —
Linwood T. Pitman,

Administracijos Padėjėjas. 

Taip pat atvaizduoti ir tie vargai, 
kuriuos tremtiniams teko išgyventi 
čia, Vokietijoj. Po to laikraštis pa
stebi: s

„Iš šitų išvarytųjų ir susidarė Vo
kietijoje pabėgėlių masės, kurios da
bar gyvena DP stovyklose. Taigi, 
kaip matome, ar jie gali būti „fašis
tai“ ar vokiečių bendrininkai, jeigu 
jie taip žiauriai nuo tų pačių vokie
čių nukentėjo? Tik tie taip gali kal
bėti, kurie arba nežino tikrosios pa
dėties, arba tie, kurie su tam tikrais 
tikslais nori tremtinius apšmeižti.“

Pabaigoje teisingai konstatuojama, 
kad lietuviai tremtiniai Lietuvą pa
liko prieš savo norą, žiauraus likimo 
ištikti, tačiau turėdami karštą troš
kimą grįžti į Laisvą ir Nepriklauso
mą Lietuvą.

Kitame to laikraščio numeryje tel
pa informacijų apie gyvenimą bolše
vikų okupuotoje Lietuvoje.

Pasirodo, bolševikų okupacija nuo
lat žiaurėja. Okupantai išsijuosę 
stengiasi Lietuvą kuo greičiau tiek 
nualinti kad ji „pasivytų“ kitus bol
ševikinius kraštus. Lietuva be pa
liovos apiplėšiama. Į Rytus nuolat 
vyksta transportai miško medžiagos, 
javų bei kitų maisto produktų, ma
šinų ir fabrikų prekių.

Jeigu pirmoje okupacijoje bolševi
kai dar nesiskubino Lietuvą sukol- 
chozinti, tai dabar tatai atlieka visu 
spartumu. Tuo būdu norima pa
kirsti savarankišką Lietuvos gyve
nimo pagrindą, nes tiktai tada pilnai 
įgyvendinama komunistinė diktatū
ra. Lietuvos žemės ūkio sugriovimui, 
tai yra kolchozų įvedimui, lietuviai

Toronte gyvenančios naujai atvyku
sios lietuvaitės.

Kalbant apie darbą ligoninėje, 
tenka pasakyti, kad jis nėra sunkus. 
Esu jau visiškai pripratusi ir jau
čiuosi gerai. Visą popietę žaidžiam 
šaškėmis ir loto su ligonėmis. Jos 
visos mane labai myli, žinoma, iš
skyrus visiškas beprotes. Šiandien 
vaškavau grindis ir valiau raštinės 
langus, nes ten beprotės negali įeiti. 
Ypač viena iš jų labai maloni, atro
do, visiškai normali. Ji pradėjo ma
ne mokyti anglų ir prancūzų kalbų. 
Be to, daug darbų ji man neleidžia 
dirbti. Ligoninės sesutės taip pat 
labai malonios ir mūsų atžvilgiu la
bai draugiškos.

Gavę mūsų laiškus, būtinai at
siųskite lietuviškos spaudos.“

Jon. Rim.

kad žiemai jų dalį perkels į pra
monę.

Nuotaikos dirbančiųjų {vairios kaip 
ir pats darbas įvairus. Didesnė dalis 
patenkinti darbu ir uždarbiu bei 
maistu. Vienas kitas nusiskundžia, 
kad persunkus darbas ir kartais 
atgal grįžta stovyklom Kalbant apie 
gyvenamas patalpas, daugelis nusi
skundžia, nes daugiausia tenka gy
venti skardinėse būdelėse po 12—24 
žmones. Bet anglai sako, kad ir jų 
pačių daugiau 100.000 darbininkų gy
vena panašiose sąlygose, nes jaučia
mas didelis gyvenamų patalpų trū
kumas. Ta grupė lietuvių, kuri iš
vyko Skotijon gyvena stovykloje ir 
turi kiekvienas po kambarėlį. Taip 
pat patekusieji į Coventry, gyvena 
stovykloje atskiruose kambarėliuose. 
Be to, tas fabrikas stato darbininkų 
šeimoms gyventi naujus butus. Tik 
gaila, kad mūsų lietuvių čia mažai 
pateko. Daugiausia į tą fabriką įsi
veržė latviai ir ukrainiečiai.

Uždarbis žemės ūkyje visur veik 
vienodas — už 48 valandų savaitę 4 
sv. 10 šil. Dirbantieji pramonėje už
dirba daugiau. Už viršvalandžius 
mokama aukštesnė kaina, bet ne 
visada jų būna. Kam tenka dirbti 
daug viršvalandžių, tai savaitės gale 
gaunasi žymus skirtumas dirbančiojo 
naudai. Atvykusieji su pirmaisiais 
transportais jau turi nusipirkę dvira
čius (kaštuoja 12—14 sv.). Mačiau 
vyrų su naujomis eilutėmis už 12—13 
svarų. Labai pigi avalinė ir didelis 
jos pasirinkimas. Bet cigaretės labai 
brangios, žiebtuvėliai taip pat — net 
iki 2)4 sv. Pigios vyriškos kojinės, 
jų gana didelis pasirinkimas, bet 
reikia taškų (2 taškai). Moteriškos 
kojinės taip pat pigios, bet gero iš
dirbinio nematyti (reikia 1%—2 taš
kų). Normuotos prekės visos pigios 
nenormtiot-s — brangios. Odos išdir
biniai, kaip piniginės, portfeliai ir 

ūkininkai priešinasi iš gilumos šir
dies. Nes kas gi gali pritarti, kad 
našus ir sotus gyvenimo būdas būtų 
pakeičiamas netvarka ir badmiria- 
vimu.

Tačiau bolševikiniai okupantai su 
nieku nesiskaito. Iš Lietuvos atei
nančios žinios rodo, kad ten retame 
kaime ar seniūnijoj nėra prievarta 
įsteigtų kolchozų. Buvę tų ūkių sa
vininkai prievarta nušalinti, areštuo
ti ir dažniausia išvežti į Sibirą. Tik 
kai kuriems laikinai paliekama pų 
5—6 ha žemės, neretai be trobesių, ir 
gyvulių. Be to, jie apdedami didžiu
lėmis produktų pyliavomis ir mokes
čiais Jeigu kas dar iš karto ir išgali 
apsimokėti, tai pyliavos ir mokesčiai 
didinami tol, kol savininkas nepa
jėgs sumokėti ir turės atsisakyti sa
vo ūkio. Taip bolševikų griaunamas 
anksčiau klestėjęs Lietuvos žemės 
ūkis ir visas kraštas. Kaip iš Ame
rikos lietuvių spaudos patiriama, 
šitas Lietuvos ūkio griovimo tempas 
ypač stachanovietiškai paspartintas 
nuo šių metų pavasario.

Šiemet Lietuvoje buvo apsėta ne 
daugiau kaip 50% dirbamos žemės. 
To priežastis — stoka sėklų; stoka 
gyvulių, darbo jėgos ir įrankių. Bet 
daugiausiai pakenkė bolševikų žemės 
reforma, nuolatinis ūkininkų kilnoji
mas iš vienos vietos į kitą ir . . . 
nauji sąrašai masiniam išvežimui. 
Anstybą pavasarį ūkininkai, pajutę 
tokius sąrašus sudarinėjant, pradėjo 
slapstytis. Ūkininkų ir kt. masiniai 
vežimai prasidėjo maždaug gegužės 
mėn., bet šį kartą „ne už bausmę“, 
o „sovietinio darbo sistemos apmoky
mo tikslu“. Suprantama, kad tokio
mis aplinkybėmis Lietuvoje sėja šį 
pavasarį buvo atmesta į šalį.

Tokiomis drastiškomis priemonė
mis Lietuva vejasi kitas „broliškas 
sovietų respublikas“. Tie patys Ame
rikos lietuvių laikraščiai konstatuoja, 
kad jau daugelyje sričių tas „respu
blikas“ Lietuva tikrai prisivijo. Štai, 
rašoma, kad Lietuvoje prasidėjo tik
ras badas. Tatai patvirtina ir lega
liu būdu (Amerikoj) gaunami laiškai, 
kur kalbama, girdi „storasis mesi-' 
ninkas“ jau seniai „pas mus nebegy
vena“ arba „kaimynas Duonelaitis“ 
(suprask, duona) labai retai mus 
teatlanko. Laiškų gavėjai puikiai 
žino, kad ten jokių Duonelaičių ne
gyventa.

Badas Lietuvoje yra ne pastarojo 
karo išdava, kaip daugelyje Europos 
valstybių. Po ano karo ir praeityje 
sunkiaisiais laikais daug ko, tiesa, 
trūko Lietuvoje, bet tik ne duonos 
Badas yra tiktai bolševikinės san
tvarkos padaras. J. Ant.

pergyvename, 
ir ką kenčia 
begalo sunku 
nepergyvenęs,

lagaminai mums neįkandami.
Anglai labai malonūs, simpatingi 

žmonės, mus užjaučia ir nori kiek 
įmanydami pagelbėti, linki laimės, 
reiškia užuojautą. Bet vistiek jiems 
sunku mus suprasti, ir jie nesupranta 
to skausmo, kokį mes 
netekę savo tėvynės, 
ten likusieji. Tai visa 
išaiškinti, nes žmogus ... 
raudonojo ir rudojo totalizmo, nesu
pranta, koks jis yra. Be to, sunku 
gerai išaiškinti nemokant anglų kal
bos. Sutikti čia atvykę lietuviai apie 
1900 metus turi mažą supratimą apie 
Lietuvą ir, kai pradedi pasakoti apie 
mūsų pasiektus laimėjimus visose 
srityse, nenori tikėti. Rodai foto 
nuotraukas mūsų miestų, kultūrinių 
įstaigų, vasarviečių, kaimų, bet vis
tiek, atrodo, jų neįtikinsi, kad Lie
tuva' buvo kultūringas kraštas, pa
daręs milžinišką pažangą per nepri
klausomo gyvenimo laikotarpį. Nu
stemba labai, kai pamini, kad ir mes 
turėjome sporto aikštes, kuriose vyk
davo futbolo, krepšinio, tinklinio ir 
teniso žaidynės. Dar labiau nustem
ba, kai pasakai, kad lietuvių- vyrai 
du kartus iš eilės laimėjo krepšinio 
meisterio vardą Europoje, o moterys 
vicemeisterio ir kad dar dabar te
bėra nenugalėti. Nieko daug nesako, 
bet duoda suprasti, kad tuo netiki. 
Jų vaikai užaugę tarp anglų, turi 
anglišką būdą ir jiems nei šilta nei 
šalta, jei kas ten kenčia ar laimėjo 
ar pralaimėjo. Jų tėvynė Anglija, čia 
jie gyvena daug metų, daugelis jų 
sukūrę šeimas. (Čia kalbu apie tuos 
lietuvius, kurie yra neorganizuoti.)

Visą laiką šiame krašte trūko lie
tuviškos spaudos. Leidžiamas „Išei
vių Draugas“ Škotijoje yra labai 
menkas savo išvaizda ir turiniu 
todėl negali konkuruoti su anglu 
laikraščiais, tuo i ___ =_y_
kinti išeivių reikalavimų. Vokietijoje.

I Gerb.
ALGIUI PAPARČIUI ir

9 M. R. STEPONAVIČIAMS,
9 p.ilaus liūdesio valandoje, mi- 
« us Emai Papartienei, nuošir- 

su augiu J ’žią užuojautą reiškia
pačiu negali paten- jŽ E. Miki ūnaitė ir VL Bajerčius 
alavinių. Vokietijoje

PDLmmĮvYKių,
10. XI. — Kanados min pirmi

ninkas vieši Prancūzijoj ir Belgi
joj. * Prekybos derybos tarp 
Anglijos ir Jugoslavijos.

11. XI. — Turkų karinė misija 
Londone. * Abisinija reiškia pre
tenzijas į Eritrėją ir Somaliją. * 
De Gaulle pasisakė kussiąs „At
lanto zoną-' * Paskelbtas spren
dimas dr. Maniu byloj

12. XI. — Komunistų riaušės 
Marselyje. ♦ Ispanijos klausimas 
iš JT polit. komisijos grąžintas 
Saugumo Tarybon * Išleistas pir
mas kominlormo organo numeris.

13. XI. — Pasitraukė britų iždo 
kancleris H Dalton; jo vieton 
paskirtas Sir Stafford Cripps. 
Debatai Prancūzijos parlamente 
dėl neramumų Marselyje. * Ne
ramumai Italijoj. * Prez. Truma- 
nas sudarė krašto apsaugos komi
siją. * Užtvirtintas „mažojo JT 
plenumo" steigimas. * Ukraina 
išrinkta nariu Saugumo Tarybon.

14. XI. — Rumunijos komunistų 
Ir socialdemokratų partijos nuta
rė susijungti į bendrą „darbinin
kų partiją“. * JAV užs. reik, mi
nisterija pasisakė prieš skolinimo- 
nuomavimo gėrybių teikimą S. fi
gai. * Čekų užs. reik. min. Ma
saryk pas min. Marshallį.

15. XI. — Kairiųjų partijos Ita
lijoj paskelbė generalinį streiką. * 
JT nutarė sekantį plenumą 
kviesti Europoje, greičiausiai Pa
ryžiuje.

16. XI. — Ramadier pradėjo pa
sitarimus su įvairiomis prancūzų 
partijomis. * Vokiečių partijos 
pasisakė prieš Vokietijos padali
nimą. * Pradėtas rumunų diplo
matinio aparato peroganizavimas. 
♦ Politiniai areštai Čekoslovaki
joj.

17. XI. — Susirinko nepaprasta 
JAV kongreso sesija. * Norvegų 
kariuomenės šefas tarėsi su gen. 
Clay. * Sudarytas graikų-ameri- 
kiečių gen. štabas kovai su Grai
kijos sukilėliais * Užs. reik. min. 
pavaduotojai susitarė dėl pagrin
dinių Londono konferencijos dar
botvarkės klausimų. * Susirinko 
steigiamasis Indijos parlamentas.

GBS leido filmuoti
G. Bernard Show, tas devynias

dešimtmetis keistuolis, suteikė visų 
savo veikalų filmavimo teisę naujai 
įsikūrusiai „Irish . Screen Arts Ltd.“ 
bendrovei, tačiau su sąlyga, kad 
filmos bus statomos tik pačioj Airi
joj. Bendrovė tuo tarpu jokios stu
dijos dar neturi. Airijos vyriausybė 
ruošiasi pastatyti filmų atelje, ku
riai skiriama 1,5 milijonų svarų, (ž) 

leidžiamų laikraštų neateina pakan
kamai, be to daugelis nusiskundžia, 
kad neretai dingstą, Londone Lietu
vių S-ga mano leisti laikraštį, bet 
dėl ekonominių ir kitokių sunkumų 
dar neišleido. Leidžia rotatoriumi 
multiplikuojamą savaitinį žinių biu
letenį ir siuntinėja įsikūrusiems L. 
S-gos skyriams. Kol kas pavieniai 
asmenys lieka be jokios spaudos, nes 
nedaug kas jkerta angliškai. Latviai 
turi savo laikraštį, leidžiamą Lon
done, ir šiaip jų spaudos daugiau 
matosi. Taip pat neatsilieka ir estai. 
Sunkiausia einasi mums, nes ir paš
tas vėžlio žingsniu keliauja Vokie
tijon ir atgal, nors pačioje Anglijoje 
per parą visur neueina. St. Merkelis

Didžiai Gerbiamajai poniai
Vandai Daugirdaitei-Sruogienei 
su dukrele, skaudžiai išgyve- 
nusiom vyro ir tėvo prof. dr. 
galio Sruogos mirtį, gilią 
užuojautą reiškia.

LTB Švietimo Valdyba

ALGIUI PAPARČIUI, 
jo žmonai Emai Papartienei 
mirus, liūdesio valandoje gilią 
užuojautą reiškia
4060 Lietuvių Darbo Kuopos 

vadovybė ir vyrai
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