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O Dieve Tėve mūsą, globoki mūs 
tėvynę,

Ir naują laisvės rytą uždek jos 
danguje.

Tėvų gimtojon žemėn tegrįžta vėl 
tremtiniai.

Kur teka amžių kraujas, kur 
šaukia Baltija.

< B. Brazdžionis

< Lietuvos Ą 
nacionaline 
^Mažvydo 
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genialiuoju Zižka drebino Europą 
ir vokiečių imperiją.

Lietuviai su husitizmu bus susi
pažinę pat jo užuomazgoje, atsieit, 
14-to amžiaus pabaigoje. Juk gar
susis Žemaičių ir paskui Vilniaus 
vyskupas Motiejus Prahos univer
sitetą išėJo tuomet, kai ten pro
fesoriavo Husas. O 15-to amžiaus 
pradžioje Lietuvos sostinėje Vil
niuje pradėjo lankytis vadovau
jantieji husitai, ana, tokis Jeroni
mas Prahiškis. Pagaliau, mūsų val
dovo Vytauto Didžiojo metu husi
tizmas Lietuvoje susiėjo į diplo
matinį bei politinį faktą. Vytautas 
priėmė pasiūlytą husitiškos Ceki-

Dr. Jonas Matusas

Lietuviu kultuvą-Vakaru Europos kultūra
DIDIEJI EUROPOS SĄJŪDŽIAI, MOKSLAS, MENAS

Lietuvių tauta nuo amžių turėjo Bizantijos su Konstantinopoliu, pa- giminių kultūra prisiėmė švedinių 
savo kalbą ir gyveno savitą gy- aliau per Islandiją pasiekė net bruožų. Taip sakant, lietuviškas 
venimą. Tai tuojau pastebėta sve- Ameriką. Vikingų laikai — 9 —12 vaismedis įdiegtas Vakarų kultū- 
timieji, kai jie patekdavo į lietu- amžiai. Vikingų sąjūdis buvo gry- ros skiepo.
vių kraštą. Kad ir garsusis romėnų nas Vakarų Europos sąjūdis. Jo Kitas didžiulis Europos judėji- 
istorikas Tacitas, gyvenęs 2-me spinduliavimo židinį sudarė Nor- mas tai husitizmas, taip pramintas 
amžiuje po Kristaus. Savo „Ger- vegija, Danija ir Švedija. Sąjūdžio pagal jo pradininką Joną Husą,
manijos" veikale jis rašo, kad lie- pagrindas padėtas jau priešistori- Prahos unversitetd profesorių. Čia
tuviai turi kalbą, kuri skiriasi nuo niais laikais. Mat, žalvario amžiuje tinka pastebėti, kad Huso refor- Jos karaliaus vainiką. Tai buvo
kitų Europos kalbų, pvz., nuo to- beveik visa Vidurio Europa buvo macinio-revoliucinio mokslo šak- skaudus akibrokštas vokiečių im-
kios britų kalbos. Tas rašytojas skandinavinės kultūros ženkle. Si- nys buvo Anglijoje, kame 14-to peratoriui Zigmantui, kuris ugnim 
užsimena ir apie lietuvių kultūrą, tas skandinavinis, ar, tiksliau, eu- amžiaus pabaigoje naujų dalykų ir kardu stengėsi maištingąją Ce- 
lygindamas ją su kitų romėnams ropinis, sąjūdis apėmė ir Lietuvą, paskelbė profesorius Wikliffas. kiją sau pajungti. Griunwaldo-Žal- 
pažįstamų tautų kultūromis. Nuo- Visas pajūris nuo Vyslos iki Dau- Husitizmas tai nauja krikščiony- girta kautynėse 1410-ais metais, 
stabu, jog, pasak Tacito, lietuviai guvos 9—12 amžiais buvo apvai- bės forma, skirtinga nuo Katalikų kame buvo palaužta vokiečių kry 
žemės ūkyje esą pažangesni už sįntas daugiausia švedų kultūros. Bažnyčios. Įdomu pastebėti, jog žiuočdų galia, Lietuvos Vytauto 
germanus. Apie tai liudija mažai ištirtos husitai buvo griežtai nusistatę ne vadovybėje kovojo ir keletas hu-

Lietuvių kultūros savitumą pa- skandinavų kronikos ir archeolo- tik prieš vokiečių imperiją, bet ir šitų vadų. Dar daugiau. Po kelio- 
brėžia ir anglosaksas Wulfstanas, gijos mokslas. Antai, visoje vaka- prieš jų kultūrą. Huso mokslo iš- likos metų husitų kariuomenė, 
kuris 9-me amžiuje patsai buvo rinėje Lietuvoje, nuo Baltijos iki pažintojai ir. kovotojai buvo čekai, mušdama kryžiuočius, atsidūrė 
apsilankęs lietuviškų, arba aistiš- už Kauno iškasamieji žalvario Naujojo religinio-karinio reiškinio. Prūsuose. Kronikininkai mini keis- 
kų, giminių krašte. Šią žinią gar- amžiaus daiktai yra panašūs į plotas buvo Europos širdis — Ce- tą, bet įdomų faktą — čekų kariai, 
singas Anglijos karalius Alfredas Švedijos radinius. Tie kastiniai kija su Praha, ano meto šviesiau- susižavėję lietuvišku oru, alsuo- 
Didysis įdėjo į savo anglosaksiš- įvairių įvairiausi įrankiai yra gy- siu Europos vidurio miestu. 15-to jančia Baltijos jūra, brido į ban
kai išleistą pasaulio istoriją. vas paveikslas to, kaip lietuviškų amžiaus pradžioje čekų husitai su gas ir sėmėsi vandens, kad Jo

parsineštų į tėvynę. Štai, dar vie
nas faktas. Jonas Basanavičius, 
lietuvių atgimimo tėvas, 19-me 
amžiuje formuodamas lietuvių kal
bos rašybą, bokštelius raidėms č, 
š ir ž — pasiskolino iš čekų.

Tačiau Lietuvos santykiai su 
Čekijos husitais buvo grynai eu- 
ropiški. Europoje husitizmas pla
čiau neprigijo — nei Lietuvoje. 
Lietuvos nevainikuotas metropoli
tas Motiejus klausė Huso paskai
tų, bet jo mokslu nepersiėmė. Vy
tautas priėmė Čekų karaliaus vai
niką, bet į Prahą pasiuntė tik sa
vo vietininką, patsai gi ten nė 
kojos neįkėlė.

16-ame .amžiuje Europa susiū
bavo nuo protestantizmo audros. 
Ir Lietuva. Ten ir čia naujasis ju
dėjimas esmingai paveikė krašto 
gyvenimą. Žemaičių vyskupijoje 
Katalikų Bažnyčiai ištikimi beliko 
vos keli kunigai. Vilniaus sosti
nėje veikė protestantų aukštoji 
mokykla. Už naująją srovę kūnu 
ir siela stojo Lietuvos feodaliniai 
kunigaikščiai, ypačiai Mikalojus 
Radvila Juodasis. Karaliaus Zig
manto Augusto dvare protestan
tizmas buvo laikomas moderniu, 
pageidaujamu dalyku. Žodžiu, Lie
tuva perdėm atsidūrė protestantiz
mo katile. Dar daugiau. Tas revo-

Taip elgėsi (tiesą sakant, kitaip 
ir negalėjo elgtis) visi vėlesni kro
nikininkai, rašę apie Lietuvą ir 
lietuvius. Livonijos eiliuotinės kro
nikos autorius, Henriko Latvio kro
nikos autorius, Petras Dusburgas — 
iš 12—14 amžių. Visai nekalbant 
apie 15-to amžiaus rašytojus, ana, 
tokį Glugošą ar Gilbertą Lanoy'ą. 
Tuose storuose veikaluose, para- ’ 
šy tuose lotyniškai, vokiškai ir 
prancūziškai, pasakoJama apie 
įvairiausius dalykus, kurie buvo 
daromi svetimųjų ir jiems vie-, 
niems tebuvo įdomūs. Vis dėlto 
pro rašto eilutės ir pro puslapius 
prasimuša ar, dar tiksliau, virš tų 
pageltusių lapų iškyla, lietuvių 
gyvenimas, jų kultūra. Kartais net 
ir pačiame rašte, pačiame tekste — 
į svetimą kalbą įterpiami lietu
viški žodžiai ir sakinių nuotrupos. 
Apie tokius lietuviškumus, norė
tum sakyti, lietuviškus deimančiu
kus, straipsnio autorius savo laiku 
plačiau yra rašęs „Gimtojoje Kal
boje" ir „Kultūroje".

Vadinasi, lietuvių tauta turėjo 
savitą kultūrą. Bet kokis jos san
tykis su plačiuoju pasauliu? Mat, 
su žmonėmis ir jų dvasinėmis 
vertybėmis, bei gėrybėmis yra ne
lyginant kaip su gyvūnais. Šie gi 
ne šiaip sau paskirai pasklidę, bet 
sudaro gimines, rūšis, porūšes, tai
gi gamtiškai organizuoti, susibūrę 
junginiais, kurie vienas nuo kito 
skiriasi. Panašiai yra su pasaulio 
kultūra, taja žmogaus dvasios iš
raiška. Yra kultūros barų arba 
ratų, kurie jungia giminingos dva
sios tautas. Lietuviai, kiek tik jų 
istorija siekia, buvo susiję su Va
karų Europa, galima sakyti, buvo 
jos kultūros akiratyje.

Europoje, po tautų kraustymosi, 
pirmas didysis sąjūdis buvo nor- 
manų-vikingų žygiai. Jo galin
gumą ir veržlumą rodo jau vienas 
faktas, kad jis apėmė Angliją, 
Prancūziją, Italiją, siūbtelėjo iki Moterų Kongresas Paryžiuje posėdžio metu. Antroje elėje dešinėje lietuvių atstovių stalas.
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vos Statutas". Vienu jo straipsniu 
valdovas garantuoja bajorams, kad 
nedarys kliūčių eiti mokslą už
sienyje, tai reiškia, Vakaruose. 
Taigi teisė patvirtino šimtmečių 
praktiką.

Ne kitaip su amatais ir menu. 
Karalius Gediminas, tas didis Lie
tuvos kultūrintojas ir legendinis 
Vilniaus kūrėjas, pirmą kartą ofi
cialiai pakvietė į savo kraštą Eu
ropos amatininkus ir meninikus 
1322-ais metais. Ištisoje virtinėje 
darbų pavadinimų randame ir ak
mentašius (lapicidae). Jie gi vi
duriniais amžiais beveik visuomet 
būdavo ir architektais. Tuomet 
užstojo mūrinės, atsieit, meninės 
statybos laikai. O 15-tą amžių 
drąsiai galime vadinti „mūriniu 
amžiumi". Plytinės buvo Vilniuje, 
Kaune ir kitose vietose. Trakų pi
lis buvo puošnaus gotinio stiliaus. 
Kai kas spėja Jos architektą bu
vus prancūzą. To pat 15-to amžiaus 
yra gotinės bažnyčios Kaune — 
Vytauto, dvasinės seminarijos, ka- 
tedros-bazilikos. Du ištisi gotiniai 

_______ r________ ___________miestai — Vilnius ir Kaunas. 17-tas 
davė Lietuvai ne tik „laikiną vy- ir 18-tas amžiai pražydo barokin?- 
riausybę", bet ir Napoleono ko- ais žiedais. To stiliaus bažnyčių ir 
deksą (apie 1815 m. išverstą lie- rūmų nusėta visa mieloji Lietuva, 
tuviškai). T__ a— °---*- •-- --
Lietuvos valstybėje galioJo iki pat nešė daugiausia Italijos meninin- 
Sovietų Rusijos kariuomenės įžen- kai. Tikras barokinis perlas yra 
gimo. Retas lietuvis pagalvoja, jog Pažaislio vienuolynas. Šis stilius 
tautos atgaivintojai Basanavičius, tiek įsisunkė į lietuvio kūną ir 
Jablonskis, Kudirka ir dar ne vie- kraują, jog net mūsų liaudies me
nas užaugo Suvalkijoje, kame, pa
gal Napoleono kodeksą, ūkininkų 
luomas pakilo naujam gyvenimui.

19-as amžius. . . Tuomet išaugo 
nauja Europos kultūros atauga — 
Amerikos Jungtinės Valstybės. 
Lietuviai į ją šoka su jaunuolišku 
užsidegimu. Nemuno ir Neries pa
krančių jauni vyrai nestoia į Ru
sijos caro armiją, o bėga per At
lanto platybes į New Yorką, į 
Bostoną, į Čikagą ... Jie padeda 
kurti milžinišką techniką ir pra
monę, kas šiandien sudaro pagrin
dą 'Vašingtono valstybės tarpkon- 
tinentiniam svoriui. Laisvės švy
turio šalį yra išvažinėję mūsų at
gimimo titaniški veikėjai — Šliū
pas ir Basanavičius, taip pat Tu
mas ir Būčys.

Bet visa tai yra politiniai ir 
prekybiniai, taigi išviršiniai santy
kiai. Juos pagimdė gilesnės šak
nys. Lietuviai mokslus ėjo Va
karų mokslo įstaigose. Prahos uni
versitetas yra senesnis už Vokie
tijos universitetus. Ir štai, Praho
je lietuviai pradeda studijuoti 
nuo pat 14-to amž. pabaigos. Kiek 
žinoma, pradžią bus padaręs jau 
minėtas garsusis vyskupas Motie
jus, į Vilnių grįžęs su Prahos ma
gistro laipsniu. Nemuno kraštas 
taip pamėgo tą universitetą, jog 
prie Jo dar 14-me amžiuje įsteig
tas tam tyčia bendrabutis. . . lie
tuviams.

15-me amžiuje kiek lankyta ir 
Krokuvos akademija. O 16-tąjį 
galima drąsiai vadinti lietuvių 
antplūdžiu į Vakarų mokslo įstai
gas. Studijuota garsiuosiuose Vo
kietijos, Prancūzijos ir Italijos uni
versitetuose. Jų sąrašuose mirga 
lietuviškų vardų. Tokis Žemaičių 
vyskupas Merkelis Giedraitis (1537 
—1609), tas Didžiosios Lietuvos 
pirmosios lietuviškos lieratūros 
organizatorius. Jis mokslą ėjo 
Wittenberge, Leipcige, Tuebingene. 
17-me amžiuje lietuviai studentai 
traukė ypačiai į Prancūziją ir 
Italiją. Lietuviai Vakarams davė 
studentų, o Vakarai Lietuvai — 
profesorių. Ana, 16-me amžiuje 
įsteigtoje Vilniaus akademijoje 
daugumas profesūros buvo Vakarų 
užsieniečiai. Likiminį lietuvių trau
kimą į Vakarų Europos kultūros 
žaizdrą užviršuoja garsusis 16-to 
amžiaus teisynas, atsieit, „Lietu

bucinis sąjūdis lietuviams turėjo 
gilesnių pasekmių nei Vakarų Eu
ropai — sukūrė lietuvišką raštą. 
Vadinasi, mūsų spausdintas žodis 
yra Vakarų kultūros tiesioginis 
padaras.

Tačiau sąjūdis ir vėl baigėsi 
europiškai. Kaip Vakaruose prote
stantizmas buvo neutralizuotas Jė
zuitų vienuolijos, lygiai taip ir 
Nemuno pakrantėse.' Greta Liute
rio lietuviškų vertimų, spausdintas 
ir Kanizijaus katekizmo vertimas. 
Kanizijaus veikalas tai pirma lie
tuviška knyga Didžiojoje Lietu
voje, išspausdinta kokius 10 me
tų dar prieš Daukšos katekizmą.

O Prancūzų ręvoliucija, kuri vi
sai Europai įspaudė naujų laikų 
antspaudą? Tas milžiniškas skers
vėjis, kilęs 18-to amž. pabaigoje, 
atliepia dar ir šiandien. Napoleono 
raiteliai perkūnais praūžė ne tik 
per visą Europą, bet ir per Balti
jos Lietuvą. Paryžiaus imperatorių 
matė Vilkaviškis, matė Kaunas, 
matė Vilnius ... Ne be reikalo 
lietuviai tam viskam turi „pran- 
cūzmečio" pavadinimą. Prancūzai

Moterq kongresas Paryžiuje. Premijų už knygas apie motiną dalinimo dieną 
' (lietuvių 3 atstovės tautiniais drabužiais)

nas (kryžiai, koplytėlės) įgavo^ ba
rokinių bruožų. Europini#! stiliai 
būdingi Lietuvos senovinės valsty
bės beveik vishm plotui — jie 
siekia anapus Minsko.

___ „.___ . , . Lietuvių dvasios vakarietiškumą 
Tas pažangus teisynas Spindulingąjį baroką pas mus at- nesąmoningai paliudyjo kryžiuotis 

Petras Dusburgas, kilęs nuo Reino. 
Girdi, ta tauta niekuo nesiskirianti 
nuo jo tautiečių, nebent tuo vienu, 
kad nesą krikščionys. Mat, rašė 
14-to amžiaus pradžioje.

Amerikos lietuviu pastangos
Strattono projektui įgyvendinti

Amerikos lietuviai gyvai susi
rūpinę, kad į Ameriką būtų įsileis
ta 400.000 DP. Jų spaudoje gali
ma dažnai užtikti raginimų pri
sidėti prie lietuvių tremtinių įkur
dinimo. „Amerika“ V. 16 d. rašo:

„Gyvename momentu, kuris iš 
mūsų visų reikalauja akylumo,' 
organizuotumo ir veiklumo. Re
tas kuris iš lietuvių nėra susirū
pinės savo tėvų krašto likimu ir 
Lietuvos tremtinių, išblaškytų po 
įvairius pasaulio kraštus, padėti
mi. Besirūpindami Lietuvos lais
vinimu per Amerikos Lietuvių

Tarybą ir tremtinių šelpimu per 
Bendrąjį Amerikos-Lietuvių Fon
dą ir beaukodami šiems svar
biems tikslams, žiūrėkime, kad ir 
visomis kitomis tinkamomis prie
monėmis prisidėtume prie didžių
jų šiandieninių tautos darbų.

Šiuo mętų turime galimumų 
praktišku būdu prisidėti prie 
tremtinių įkurdinimo.

Prezidento Trtimano planas 
įleisti Amerikon iš Europos 400.000 
tremtinių (D.P.) ketvertų metų 
bėgyje rado atgarsio Jungtinių 
Valstybių kongrese. Yra pasiūly-

tas įstatymo projektas, kuris va
dinasi Bill H.R. 2910. Labai yra 
svarbu, kad tas įstatymo projek
tas būtų priimtas ir įgyvendina
mas. Juo remiantis, ir lietuvių 
tremtinių kelios dešimtys tūks
tančių galėtų atvykti į Dėdės ša
mo žemę ir...................~ '
du didelės 
įkurdinimo 
spręsta.

Amerikos 
deracijos apskritys, skyriai ir vi
sos draugijos tepasiunčia savo ra
jonų kongreso nariams prašymą, 
kad jie paremtų to įstatymo pra- 
vedimą. Tokius paraginimus ir 
prašymus siųskit savo' kongres- 
manams ir kaip paskirti asmenys. 
Mums nėbus sunku laiškutį, kitą 
parašyti, bet tai gali turėti le
miančio vaidmens. Tai atlikę, ga
lėsime. jaustis pasitarnavę savo 
artimui, krikščioniškos meilės 
aktą padarę.

Bill H.R. 2910 remia didžiosios 
Amerikos katalikų, protestantų ir 
žydų organizacijos. Remia ir dar
bininkų unijos. Bet, reikia neuž
miršti, yra ir priešų, l’odėl reika
linga mūsų visų bendra akcija. 'Pabėgėlių 
Žiūrėkime, kad dėl mūsų ne- ’ 
veiklumo šiame reikale naudingas 
ir būtinai reikalingas įstatymas 
nebūtų palaidotas. Jei taip įvyk
tų, būsime kalti visi tie, kurie 
prie šio darbo nebūsime prisidėję.“

Ra globos IRO

čia įsikurti. Tuo bū- 
daugumos tremtinių 
problema būtų iš-

Lietuvių R. K. Fe-

Moterų kongresas Paryžiuje- Priėmimas pas kinietes. Musų 3 atstovės tautiniais drabužiais — 
Batkienė, Karvelienė ir Navaklenė (su nuometu)

„The New York Times“ gegu- 
žės 27 d. vedamajam vėl svarsto 
IRO suorganizavimo klausimą:

„Vakar Kongreso Atstovų Rū- 
• mų užs. reik, komitetas vieningai 

pritarė įstatymo projektui, lei
džiančiam Jungt. Valstybėm įsto
ti į Tarptautinę Pabėgėlių Orga
nizaciją, kuri buvo įsteigta per 
paskutinę Jungtinių Tautų pilpa- 

’ tį. Senatas jau anksčiau yra šį 
’ įstatymą priėmęs. Jeigu Atstovų 

Rūmai dabar taip pat greitai jį 
priims ir jeigu po to abeji Kon- 

’ greso Rūmai sutiks leisti įmokėti 
! JV pasiūlytą įnašą (dabar ši su

ma nustatyta maksimum 76 . mil. 
ddl.j, tai yra gero pagrindo tikė- 

’ tis, kad IRO galės pradėti veikti 
’ prieš birželio 30 d., tą dieną, ku

rią UNRRA baigia pabėgėlių rū- 
1 pinimusi.

Šio iš Atstovų Rūmų tikimo žy
gio išvakarėse privati įstaiga, gi
liai susirūpinusi šiuo klausimu, 

} Gynimo •' Komitetas, 
. kviečia atkreipti dėmesį į vieną 
i netikslų IRO statuto nuostatą. Tas 
■ nuostatas „pabėgėlius“ nusako (de- 
. finuoja) kaip nacių ar fašistinių 
. režirpų, ar kvislinginių vyriausy- 
1 bių, šiuos režin|is rėmusių, au

kas: ispanų respublikonus ^r „as
menis“, kurie jau buvo laikomi 
pabėgėliais prieš Antrojo Pasau
linio Karo pradžią“. Bet šioji de
finicija faktinai paliečia tik la
bai mažą tikrų pabėgėlių dalį. 
Didžioji jų dalis nėra pabėgėliai 
nuo načių, fašistų ar falangistų 
persekiojimų; jie yra ukrainie
čiai, lenkai, baltai ir jugoslavai, 

' jie yra pabėgėliai nuo totalinių 
mūsų rusiškojo sąjungininko ir jo 
satelitų režimų. Tad nėra abejo
nių, kodėl Sov. S-ga, Ukraina, Gu
dija Lenkija ir Jugoslavija įmetė 
penkis balsus — vienintelius pen
kis — prieš istorinį 1946 m. gruo
džio 15 d. nutarimą, kuris sukūrė 
IRO.

Visiem šiuo reikalu susirūpinu- 
siem būtų buvę geriau, jeigu IRO 
statutas turėtų platesnę definici
ją. Nežiūrint to, kaip Pabėgėlių 
Gynimo Komitetas nurodo, šis 
statutas yra pakankamai lankstus 
(ir pakankamai prieštaraująs) pla
čiai jį interpretuoti. „Jeigu IRO 
personalas bus rūpestingai pa
rinktas ir jeigu Amerikos atsto
vai bus išmintingai painstruk- 
tuoti, nėra pagrindo, kodėl IRO 
negalėtų veikti kaip efektyvi pa
bėgėlių gynėja“. Tikrai, tai yra 
viena jų geriausių vilčių. Mes ti
kimės, kad Atstovų Rūmai veiks 
skubiai“. (E.)
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Trumano doktrinos, 
įgyvendinimo sunkumai
Šį pavasarį ir vasaros pradžioj 

Jungtinės Amerikos Valstybės iš
vystė aktyvią užsienio politiką. 
Jos labiausiai pozityvūs aspektai 
gali būti pastebėti sovietų impe
rijos Eurazijos pakraščiuose.

Silpni kraštai, kaip Graikija ir 
Turkija, buvo paremti. Juntinių 
Amerikos Valstybių pozicijos gin
čijamose srityse, kaip Vokietija ir 
Austrija, buvo sustiprintos. Va
šingtonas davė suprasti Maskvai, 
savo didžiausiam oponentui pa
sauly: „Mes norime taikos, pasto
vumo ir susipratimo. Mes tebe
norime padėti jums kaip karo 
meto sąjungininkui ir taikos laiko 
draugui. Bet mes negalime ir ne
norime leisti jums įsigyti visa, ką 
jūs tik norite“.

Si politika buvo subrandinta 
pirmiausia po Trumano* kalbos, 
pasakytos kovo mėn. Pirmosios 
biudžeto sumos buvo Kongreso 
priimtos,, kurios leido JAV-bėms 
įgyvendinti pirmuosius savo pa
sižadėjimus ir per spaudą pain
formuoti pasaulį apie jų prasmę. 
Tai bus brangi programa, bet 
niekas neginčija, kad ji yra ne
aiški.

Maskvos reakcija

Ilgą laiką Maskvos reakcija dėl 
šios JAV iniciatyvos buvo neaiški. 
Trumano doktrina, atrodė, netu
rėjo jokios įtakos sunkioms dis
kusijoms užsienio reikalų minis- 
terių konferencijoj sovietų sosti
nėj. Buvo galima pastebėti tik di- 
dėjančius murmėjimus ir daugiau 
atvirus protestus pasaulinėj ko
munistų spaudoj. Tačiau jokia di
plomatinė kontrakcija nepasi
reiškė.

Dabar taip jau nebėra. Yra 
daug ženklų, kad Europoj ir Azi
joj Sovietų Sąjunga muštruoja 
savo draugus, ir tai gali būti lai
koma politine kontra-ofenzyva, 
kuri turi psichologiškai, diploma
tiškai, ekonomiškai ir strategiškai 
neutralizuoti Trumano doktriną.

Kokie yra tie ženklai? Azijoj 
jie nėra taip ryškūs kaip Europoj, 
kur dabar vyksta sovietų politi
nės pozicijos sustiprinimas. JAV 
diplomatai protestuoja, kad Ven
grijos perversmas „nėra Maskvos 
atsakymas į Trumano doktriną, 
nes mes jau senai žinojom tai 
įvyksiant“.

Ką tai rodo?

Gali kas paklausti, ką tas anks
tyvesnis žinojimas rodo, ir kodėl 
nieko nebuvo daroma tam su
trukdyti. Aišku, kad Vengrijos 
įvykiai sudaro dalį schemos 
įvesti pilną komunistų kontrolę į 
rytus nuo Triesto — Stettino lini
jos pirmiau, negu sovietų kariuo
menė bus atitraukta iš Dunojaus

srities devyniasdešimt dienų pras
linkus po ratifikavimo sutarties 
su Austrija.

Tai yra atsakymas prez. Tru- 
manuj ir Jungtinėms Valstybėms. 
Kai kurios bloko sienos silpnos 
vietos dabar yra užtaisomos. Ser
bų ūkininkų užsispyręs vadas ir 
drąsus premjero maršalo Tito 
priešininkas Dragolubas Jovano- 
vičius yra galutinai sutvarkytas. 
Jis buvo laikomas vienintele sti
pria opozicijos figūra dabartinėj 
Jugoslavijoj ir atsitiktinai Jung
tinių Amerikos Valstybių draugu. 
Jo ateitis tikrai nėra laiminga, o 
jo išnykimas reiškia atviros opo
zicijos galą pas svarbiausią so
vietų sąjungininką pietryčių Eu
ropoj.

Panašiai Nikolajus Petkovas, 
Bulgarijos ūkininkų vadas ir da
bartinio režimo opozicionierius 
nukeliavo į kalėjimą pas kitą žy
mų opozicionierių ir buvusį mini- 
sterių kabineto narį Efemianą Vel- 
chevą. Bulgarija tuo būdu yra iš
valyta. Rumunijos premjeras Pe
tru Groza dabar lankosi pas mar
šalą Tito, matyti, pasisemti nau
jų pamokymų.

Atitinkamai su tuo, graikų šiau
riniai kaimynai iš slavų bloko 
aiškiai pasisako už parėmimą kai- 

‘riojo sparno partizanų jų kovoje 
nuversti Atėnų vyriausybę ir tuo 
būdu neutralizuoti prezidento 
Trumano pastangas sulaikyti ko
munizmą prie Egejaus.

Jau senai buvo aišku, kad
Maskva planuoja sudaryti even
tualią Balkanų ir Dunojaus fede
raciją, artimai susijusią su SSSR.' čio dainas. 
Pirmas žingsnis į tai yra sudary
mas dvišalių sąjungos sutarčių. 
Paktai tarp Sovietų Sąjungos ir
Albanijos bei buvusių ašies sate
litų, Rumunijos, Bulgarijos ir 
Vengrijos, jąu yra pasirašyti.

Numatytas Dunojaus blokas

Sekantis žingsnis bus sudarymas 
sąjungos su Jugoslavija, Čekoslo
vakija ir Lenkija. Taip ir bus su
kurtas „blokas“ ar „federacija“. 
Siame procese galima laukti, kad 
spaudimas bus tęsiamas į Graikiją 
ir, kiek mažesniame laipsny, į 
Turkiją.

Kai su Vengrija sovietų atžvil
giu yra susitvarkyta', galima būti 
tikram, kad bus bandoma su Au
strija ir Čekoslovakija.

Čekoslovakijos presidentas dr. 
Edvardas Benešąs pareiškė, kad 
nacionalizavimo programa yra 
baigta ilgam laikui, ir kad Čeko
slovakija pasiliks demokratiniu 
kraštu Vakarų prasme. Tačiau 
min. pirm. Klementas Gottwaldas 
ir užsienio reikalų ministerijos 
pasekretorius Klementis, kurie

OPEROS SOLISTE V. JONUSKAITE KONCERTO METU. įvykusio birželio 
mėn. 14 d. Mūnchene. ūkio Ministerijos iškilmių salėje. Apie porą valandų 
trukęs koncertas susidėjo iš dviejų dalių. Pirmojoje atlikta C. Montever-
di A. Scarlatti, G. J"r. Hžndel, Fr. Schubert ir M. Reger kūrinai. Antro
joje dalyje solistė atliko dvi XVII a. prancūzų pastorales, porą C. Debussy 
kūrinic ir šešias J. Gruodžio, St. Šimkaus VI. Jakubėno ir Vikt. Banai- 

■*“*---- :. Lietuvių kompozitorių dainas dainininkė interpretavo ypatin-
Programą baigus, publika „bisui“ išreikalavo dar du dalykus, 
vykusiai akompanavo D r. Fr. Hallasch.

Don. šulaičio nuotr.

gal gražiai. 
Dainininkei

prieš karą buvo Kominterno ry
šininkais su prancūzų komunistų 
partija, neužmiršo Lenino-Stalino 
doktrinos. Gottwaldas nesenai ap
kaltino čekoslovakų demokratus, 
kuriais iš tikro yra Benešo šali
ninkai, kad jie yra „reakcionieriai 
kapitalistų įtakoje“.

Laukiami (vykiai

Tai nėra tušti žodžiai, bet jie 
rodo, kad čia gali įvykti tai, kas 
įvyko Vengrijoj, nors ir ne taip 
greit ir lengvai.

Tuo tarpu rusai yra nukreipę 
savo dėmesį į Austriją. Dalyvau
dami derybose del sutarties, jie 
negali apkaltinti kanclerio Leo
poldo Figlio ir užsienio reikalų 
ministerio dr. Hanso Gruberio ne
pasisekimu sudaryti taiką.

Kai Gruberis balandžio mėn. be 
iliuzijų grįžo iš Maskvos, dabar 
buvęs kominterno tarnautojas ir 

komunistas Ernestas Fischeris 
pradėjo tiesioginius pasitarimus 
su kancleriu Figliu. Klausimas 
tebekaba ore, mažiausiai iki bus 
sudaryta sutartis.

Viena reikia atminti, kad galu
tinai sudarius taiką ir sąjunginin
kams Austriją evakavus, jos kai
mynu bus Vengrija, kurią valdo 
nebe smulkiųjų savininkų par
tija, bet komunistai.

Visa tai reiškia valymą. Jis at
stato sovietų pozicijas, laimėtas 
Jaltoj ir Potsdame ir panaikina 
Vakarų įtakos pėdsakus ten, kur 
Sovietų Sąjunga laiko esant jos 
įtakos sfera. Iš tikro ji paruošia 
tramplyną tolimesniam šuoliui į 
Vakarus.

Ataka Italijoj

Viena paliesta labai svarbi sri
tis yra Italija. Ji rubežiuojasi su 
Austrija ir Jugoslavija ir yra ne
labai toli nuo Vengrijos ir Alba
nijos. Komunistai pradėjo didelio
masto kampanija prieš premjerą 
Alcide de Gasperi.

Taip pat italų partizanai pasi
traukė į kalnus. Kodėl? Atsaky
mas dar nėra aiškus. Tačiau or
ganizuoti partizanai yra patogu, 
jei iš tikro prasidėtų neramumai.

Jei Italiją užvaldytų komuni
stai, tai reikštų ne tik politinį di
džiausio Kremliaus priešo — Va
tikano — apsupimą, bet taip pat 
prisiartinimą prie Jungtinių Ame
rikos Valstybių politinių pozicijų 
Graikijoj ir Turkijoj. Tuo butų 
įvykdytas didžiulis strategiškai 
diplomatinis pasistūmėjimas į Va
karus, apie kurį prieš kelius mė
nesius buvo sovietų svajota.

Visa tai yra tik numatomi ir 
komplikuotų bei ilgų manevrų da
lykai. Pailiustravimui galima pa
minėti naują komunistų aktyvu
mą prieš Prancūzijos vyriausybę 
ir besikristalizuojančius ginčus 
tarp Rytų ir Vakarų dėl Vokieti
jos. (NYTOW, June 15)

Ar Amerika užmirs 
Europos Šiaure?

Šveicarų dienraštis „Basler 
Nachrichten“ gegužės 29 išspaus
dino straipsnį „Kuomet Amerika 
padės Baltijos valstybėm?“, ku
riame, atsižvelgiant į paskutiniųjų 
mėnesiu tarptautinės politikos 
įvykius, prisimenamas Baltijos 
valstybių likimąs.

Straipsnio autorius, ryšium su 
Trumano pagalbos akcija Graiki
jai ir Turkijai, iškelia klausmą: 
ar gi Amerikos Europoje pradė
toji politika visai užmiršta šiau
rę ir nori, kad jos spaudimas i 
Sov. S-gą būtų juntamas tik iš 
vieno šono? Šiame klausime glū
di ir Baltijos valstybių likimas, 
kurių padėtis bolševistiniam re
žime dabar visam pasauliui žino
ma.

,JKam gi dabar būtų galima 
įkalbėti“, rašo toliau autorius, 
„kad Baltijos valstybės savo no
ru ir prisilaikant visų valstybinių 
ir tautinių teisinių normų būtų 
atsisakiusios savo valstybinio sa
varankumo? Tuomet, kai vaizdūs 
rusiškosios politikos Rumunijoj, 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Jugoslavijoi 
pavyzdžiai dar nebuvo matomi, 
gal paprasti žmoneliai ir galėjo 
tai vertinti kaip teisėtus, žmoniš
kai priimtinus „įvykius“. Šian
dien gi žmonija aiškiai mato — 
ir tiktai penktoji kolona kartoja 
savo epopėją apie sovietišką hu
maniškumą ir demokratiją. Ką 
baltų kraštai per šiuos metus per
gyveno ir vis dar pergyvena, tu
ri sujaudinti ir patį nejautriausią. 
Atsimenamos deportacijos į Si
biro tundras: maža bėra gyvų li
kę šių nelaimingų žmonių, dau
gumas jų žuvo nuo sunkių pri
verstinų darbų ir nuo bado. Vie
nas Magnitogorukas sunaikino, 
pražudė tūkstančius baltų vyrų 
ir moterų. O tokių apylinkių Si
bire yra nemaža. Labai retai ap
linkiniais keliais žinios apie ne
laiminguosius pasiekė jų gimines. 
Už geležinės uždangos gyvenan
čių baltų artimųjų — Rygoje. Ta
line, Kaune — taip pat Pabaltijo 
kaimuose likimas yra geriau ži
nomas: ten viešpatauja bolševis- 
tinio prievartinio nacionalizavi
mo, žmogiškosios individualybės, 
moralės ir teisinio sugyvenimo 
naikinimo sistema.

Vokietijoj šiandien gyvena la
geriuose apie 300.000 pabėgėlių iš 
baltų kraštų, kitose valstybėse 
mažesnės jų grupės. Koks laukia 
jų likimas? Jie kartu sudaro vie
ną protesto bloką prieš jų tėvy
nėje įvestą režimą, kaip tai ne
seniai taip aiškiai pasireiškė, kai 
baltų pabėgėliai anglų, amerikie
čių ir prancūzų zonose Vokietijo
je Maskvos konferencijai praside
dant surengė bado dieną, ku
rią jie praleido melsdamiesi, su
sirinkimuose priimdami rezoliu
cijas, kuriose prašė Vakarų vals
tybes atmesti visas rusų pastan
gas tarptautiniai pripažinti Bal
tijos kraštų įjungimą į Sov. S-gą. 
Kaip žinoma. į Paryžiaus konfe
renciją rusai buvo atsivežę porą 
baltų kvislingų, bet jie greitai 
pranyko iš arenos; tokį pat žai
dimą rusai bandė ir Amerikoj, bet 
taip pat be pasise*kimo.

Ką baltams turėjo Maskvos 
konferencija reikšti? Staiga spro
go Trumano bomba: nebuvo jo
kių abejonių — dalykas buvo pri
brendęs, dabar reikia pažiūrėti, 
kaip susiformuos strateginės po
zicijos Baltijos jūros link, kad 
Amerika nepraleido nė vienos 
dienos, kad nebūtų davusi Balti
jos valstybėm Vašingtone užtikri
nimų dėl jų tolimesnio pripažini
mo, žinojo baltų pabėgėlių masės, 
žinojo jų organizacijos ir baltų 
partijų atstovybės Europos kraš
tuose. Anglijos atžvilgiu jie ne
buvo taip tikri, nes Londone Bal
tijos valstybių pasiuntiniai nuo ne 
per daug gudrios sovietų-anglų 
sutarties pasirašymo tapo dau
giau tik asmeniniais de facto at
stovais, kas vis dėlto netrukdė 
jiem britų užs. reik, min-ją ge-
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Knygos sukaktis ir Naujokaičio

(net ir naudingesni!) kultūriniai 
turtai, tai bent dabar, kai visko 
netekome, turėtume pagaliau at
sikvošėti . . .

Per keturis šimtmečius knyga 
ir, apskritai, literatūrinė bei rašto 
kūryba — gaivino ir ugdė Lietu
vą, palaikė jos gyvybę. Nors ta 
knyga pradžioj ir skurdi buvo, 
bet ji dvasios alkį atitiko, ji sa
varankumo jausmą kėlė ir viltin
gai į ateitį žvelgti liepė. *

Žmonės, dar skaityt nemokėda
mi, tamsiais žiemos vakarais ki
tų skaitant klausėsi ir į širdį žo
džius, kaip perlus, dėjosi. O jau 
skaityt pramokę, del tos knygos 
kovoti mokėjo, turtus ir gyvybių 
atidavė, caro Sibiran keliavo, bet 
— kultūrinio savarankumo neiš
sižadėjo! Ir tai buvo — dar jokių 
universitetų nematę, dar automo
biliais nevažinėj ę, o tik vargingai 
pas „daraktorius“ kaimo grįčioj 
slebizuot pramokę ... Bet svarbu, 
kad juose buvo gyvas alkis dva- 

'smio gyvenimo, kad buvo troški
mas dirbti ir kovoti dėl turtų, 
kurių „rūdys nei kandys nesuga
dina“.
-Literatūra mums per keletą 

kartų atgimdė tautą, baudžiavos 
ir svetimųjų priespaudų užuitą. 
Net lenkiškoji A. Mickevičiaus ar 
Kraševskio kūryba apie Lietuvą 
mūsų žmogų tartum pakėlė nuo 
purvinos žemės lig baltu debesų 
ir geresne ateitimi pasitikėti ver
tė. Ir tas mužikėlis pasijunta ly
gus visos žmonijos narys ir drįsta 
pamažu išeiti į platesnius hori-

P. Orintaitė

ESTAITĖ
Tarytum Baltijos bangų puta — 
Baltai šalta ir amžiais gaivalinga!
Padangių debesėlio nuometu siausta, 
Grakščiai lanksti, lygu pajūrio smilga.

O jau širdis — tai jūros talismanas! — 
Kaip gelmių sietuva, gili ir tolima ... 
Paviršiumi pilka — lyg pasakų pelenė, 
Bet sieloje — brangiausių perlų kupina.

Tau šviesią garbaną nuglostė vėjai, 
Ir Jūrų toliai žvilgsnyje sustingo.
O lūpos — pumpuras tylus:
Kuo tu džiaugies ir ką mylėjai? —
Praeivis neatspėja šypsnio paslaptingo . . .

Kasdien nuplaukia ir panyra gelmėn bangos, 
Ir vis kaskart nauja banga putoja . . .
Smėlynai balzgani granitą dengia — ,
Balandžio sparnas — taką mina tavo koja! . .

Siaurės šalta meliodija skardena tavo veide, 
Skaidrioj širdy — gyvybė krištolinė!
— Tu šiandien gedului blakstieną vėl nuleidai 
Ir sielvartu mini tėvynės pasaką auksinę . . .

mes šiandien skiriamės nuo anos 
epochos, kai Lietuva buvo ,jr 
tamsi ir juoda“, bet dvasios ga
liūnai žinojo, kuris turtas tautoje 
yra vertingiausias.

Nepriklausomoje Lietuvoje mes 
turėjom tūkstančius savų mokyk
lų, daugybę vadovėlių, o vis dėl
to — nė vienas iš mūsų inteligen-

leidiniu). Parašytas tikrai nuose
kliu moksliškumu: gryniausiu ob
jektyvumu, be be subjektyvių di
gresijų, be priedinės filosofijos, be 
formalistinės šablonikos. Tai re
tas žodžių taupumo pavyzdys. Ži- 
nomaj, neblogai būna, kai autoriai 
plačiau ir išsamiau aiškina vieną 
kitą vietą, bet todėl tada nelieka

istorija zontus. ,
O slogi tada buvo aplinkuma — 

daug siauresnė ir tvankesnė negu

tų nepajėgė tinkamai lietuviškai 
išmokti ir tebekalba prieštvaniniu 
žargonu filosofuodamas, kad „sun-

Švenčiame brangią sukaktį — 
suėjo 400 metų mūsų knygai! 
Liaupsiname Martyną ir jo kate
kizmą ir išdidžiai giriamės, kad 
per tą laiką dideliausią pažangą 
padarėme, kad dabar tas mažutis

vienodos mokslinio objektyvumo 
proporcijos visiems autoriams, be 
to, nuvedama įvairių subjektyvi-

» nių išvadų keliais. Taip pat — 
; užimama penkeriopai plačiau vie- 
i tos. ,

Gi čia duodamos tik pačios pa-
• grindinės žinios, be jokių indivi

dualinių aiškinimų. Todėl išvengta
: stiliaus manieringumo, kuris pa-
• sitaikė mūsų vadovėliuose.
t Daugiausia atkreiptas dėmesys 

į turinį, vadinas, formalinio vei-
i kalo nagrinėjimo nėra.
J Knyga taip sąžiningai parašyta 
i gal ir dėl to, kad autorius, matyt,
■ statė sau didelius reikalavimus ir
■ savęs nepervertino: Jaunas, dar , 

nepagarsėjęs — žinojo, kad jo
. darbo nepridengs joks profeso-

7 - . - .-3 Šitas vadėvėlis apima mūsiškę riaus ar daktaro titulas nei nepa-
t’k praeities, bet — ir ateities!). raštiją nuo pat Mažvydo (tauto- kels kokia pašalinė protekcija. Jis 

_____ ___________ M w Kristijonas iš Lazdynėlių, geras saką gal autorius duos atskiru todėl pasitiki visais garsesniais 
mūsiškės šitos — ar bent įdomios, kuni8as ir pamokslininkas, davė 
ar turiningos, ar pasigėrėtinos? mums pirmą poemą tokio aukšto 

Abėcėlė Martyno katekizme lygio’ kad ir be ypatingos reko- 
aniems laikams buvo brangesnė mendacijos paskui ją išsivertė į 
dovana, negu šiandien mūsų mo- savo kalbas net keletas musų 
kykloms „Aušrelė“, nes tai buvo kaimynų ir — gėrėjosi ligi susi- 
vienintelis skaitymo vadovėlis! žavėjimo.

........................ Komiškai tragiškas yra kunigo

katekizmėlis — tik istorinės vėr- 
tės teturi.

Tačiau rimtai pasvarsčius, ar 
nereiktų šiandien truputį paraus
ti? Rodos, keturi šimtai metų 
prabėgo, spauda ištobulėjo, mo
kytų ir išmintingų žmonių pa
gausėjo, skaitytojų skonis pakilo 
ir 1.1, ir t. t.. Bet patikrinkime 
sąžiningai: ar mūsų dabartinės 
knygos — tos apie kalnų dvasias, 
apie pilkus namus, apie keliones 
ligi Šveicarijos ir įvairūs poezijos 
pluoštai — ar nors per nago 
juodymą aukščiau stovi už Mar
tyno katekizmą?

Mažvydo knygelė buvo net tik __.... . T • T V • ",
naudinga, lietuviams tada būtinai romantiškai Lietuvos didybei (ne.... , . . T'lr nFSJPITIAC nor __ , v aroiil l\reikalinga, bet ir originali, įvairi, 
pozityviai turininga ir laukiama. O

dabar. __ _______ ______
Praregėjusių apaštalų vos vie-’ paudos laikais akių specialistas 

nas kitas'tebuvo visoje Gedimino ~ .... ... • •
ainių tėvynėje, bet tie retieji — 
visi griebėsi knygos, nes knyga — 
šiandien stipriausias dvasinės kū
rybos ženklas, aštriausias ginklas 
prieš tamsos pasaulį.

Nebūtinai juk tada buvo jie li
teratai, bet todėl visi .— dvasios 
galiūnai!

Štai, Simanas iš Kalvių Sodžiaus
— studijavo teises ir jas baigė, 
bet iš j u duonos nevalgė, nes, pa
mėgęs levynes praeitį ir ypač jokaičio knyga stoja mūsų lenty- 
pajutęs, kad nėra toj srity dar- noje šiandien į pirmą vietą, 
bininkų, visą gyvenimą paskyrė *

ki ta musų kalba“. O dar pries-

riausiai painformuoti apie padėtį 
jų kraštuose. Tačiau vistiek anglų 
politikoj buvo juntama susilaiky
mo tendencija ir kartais del to 
kildavo mintis, kad Anglija Bal
tijos klausimu nusileis. Tačiau 
paskutinės žinios iš Londono lei
džia pastebėti, kad dabar tenbal“ 
tų klausimui rodoma žymiai di
desnio susidomėjimo negu dar 
prieš porą savaičių, o prancūzų 
ligšiolinė rusam draugiška politi
ka taip pat dėl įvairių priežasčių 
nyksta“.

Toliau autorius pabrėžia, kad 
Baltijos valstybių politikai visuo
met užakcentuodavo, jog vien tik 
mažos Pabalti jos valstybės yra Pluoštelės giesmių — galime įsi- _ _
Baltijos jūros laisvės garantai, vaizduoti, kaip jos širdis jaudino, Strazdo gyvenimas, bet jo asmuo
Tai labai aiškiai buvo matoma kaip mintis kėlė ir jausmus žavė- — kaip milžino paveikslas iškyla
po Pirmojo Pasaulinio Karo. Tuo- jo mūsų tautiečiams — dainininkų graudžiame baudžiavos fone. Jo 
met nei Rusija, nei Vokietija ne- ir giesmininkų tėvynei! dainos ir giesmės kruvinu nuo-
galėjo viena įsivyrauti Baltijos O dabar — ar mūsų knyge- širdumu atsiliepė liaudyje. Jokio 
jūroj, ši jūra visiem buvo atvira, liukės visos bent kiek ugdo lietu- savo poezijos tobulumo nesiekė — 
1939 m. rudenį Ribbentropo-Mo- vio dvasią, ar kelia mumyse kul- svarbu, buvo jam, kad tik var- 
lotovo sudarytoji sutartis vėl iš tūrą, ar žavi ir patraukia taip, guoliai žmonės suprastų ir būtų 
naujo pradėjo kruviną žaidimą: kaip ana knygutė? pradžiuginti. Bet dvasios gaivu-
kas bus vienintelis Baltijos sri- Žinoma, sakysit, yra ir dabar mo sėkla.tame apskurusiame ku- 
ties valdovas. gerų knygų. Bet todėl mums dar nigėlyje buvo taip daigi, kad ir

Tiek anksčiau, tiek dabar Bal- graudžiau pasidaro. Štai, mes tu- be jokių pastangų jis pateko į 
tijos valstybės siekia visų tautų rime prieš save puikią knygą, pavydėtinus klasikus, ir nėra lig 
laisvės ir bendradarbiavimo su kuri tikrai galėtų padaryti garbę šiol pas mus mielesnės giesmės, 
visomis kitomis tautų bendruome- sukaktuviniams metams, tartum kaip „Pulkim ant kelių“.
nės šeimomis, ka jos įrodė būda- apvainikuodama mūsų 400 metų Ir kad nebuvo tada mokytojų 
mos Tautų Sąjungos nariais. Da- literatūrinius lobius. Si knvga ir bei raštingu žmonių, tai kunigai, 
bar gi, kai Baltijos tautų intelek- turininga, ir didelės apimties, ir kuriems, atrodo, reiktų tik pote- 
tualinės vadovybės gyvena už- parašyta tobulai, beveik be prie- rius kalbėti ir nuodėmes išrišinėti 
sienyje ir turi galimumo pagilin- kaistų. Tik deja, ta visapusiškai — o jie dainelėmis žmones link- 
tomis naujo politinio ir socialinio vertinga dovana atėjo pas mus — smino, pasakėlėmis juokino, sy- 
gyvenimo studijomis susidaryti gi- elgetos drabužiais (— spausdinta kiu ir gera minti įdiegdami, kaip 
lesnį požvilgį į įvairias vidines rotatorium)... Suvalkijos Tatarė ar didysis mu-
valstybių problemas, jos privalo Tai Prano Naujokaičio „Lietu- žikų vyskupas Valančius. Nors 
šias problemas intensyviau tyri- vių literatūra“, trumpas lietuviu paskui vietoj dėkui kai kas jiems 
nėti teisiniai valstvbinės demo- literatūros kursas gimnazijai (1947 į akis mėgino spjauti: girdi, ko 
kratijos prasmė. Tūri būti išnai- m.. Meerbeckas, 246 psl.
kinti ir paskutiniai totalinės vals-

Dr. Avižonis ne tik pats puikiai 
kalbą išmoko, bet ir kitiems pa
siūlė: lietuvių k. gramatiką pa
rašė!

Jau Jonas iš Oškabalių mums 
pirmąjį motto paskelbė, kad „žmo
nės. nežiną savo istorijos — tėra 
vaikai“.

Štai, kodėl dabar, minėdami 
knygos sukaktį, mes pirmiausia 
turime žvilgterti į savo rašto bei 
literatūros istoriją — todėl ir Nau-

dvasininkai kišasi į nebažnytinius 
_____ e ______ _ Nepriklausomoje Lietuvoje, ga- reikalus.
tybės minties likučiai, kuri ir Įima sakyti, neturėjome visai ge- O paskui, kai atsirado pasaulie" 
Baltijos valstybėm šen bei ten ro savo literatūros vadovėlio, to- čiu šviesuolių, tai irgi nebūtinai 
suteikė nelaimių. Demokratinis del ypač džiugu, kad tremtyje (ir 
valstybės supratimas šiandien tu- dar sukaktuviniais metąis!) susi- 
ri būti visu partinių organizacijų laukėme jo tikrai neblogesnio už 
pagrinde ir Baltijos valstybės sa- anuos buvusiuosius. Tik su tais 
vo prisikėlimo susilauks naujoj leidėjais, su spausdinimu — ak. 
liberalinėj dvasioj, dar daugiau kaip sunku vertingai knygai pa- 
šia kryptimi sustiprėjusios poda- sirodyti?
bar pergyvenamu didelių bandy- Jei laisvėje gyvendami nesu- 
mų. Be to, reiktų parengti pa- pratome, kad už penkiaaukščius 
grindus glaudesnei federatyvinei mūrus ir naujamadžius frakus vis 
trijų šalių sąjungai. (E.) dėlto brangesni ir vertingesni

literatai ar poetai knygomis ir 
spauda sirgo. Juk tai medicinos 
soecialistai Basanavičius ir Ku
dirka savo raštais (laikraščiais ir 
knygomis) — galutinai' prikėlė 
Lietuvą.

Kam visa tai mums šiandien 
domėtis?

Ogi tam, kad sužinotume, jog 
tik tikrasis idealizmas — kalnus 
nuverčia! Ir kad įsitikintume, kiek VILIMAS Žmonos portretas
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vardais ir jiems atiduoda kupiną duoklę, kai tuo tarpu jo paties galutinės išvados apie veikalus, rodos, nebūtų blogesnės už tas puikias citatas iš Mykolaičio, Ambrazevičiaus ir kitų.Literatūrinę medžiagą apspręs- damas, Naujokaitis taip pat galėjo kiek daugiau išdrįsti, tačiau jis visur ištikimas savo profesoriams — tik trumpiau, aiškiau ir suprantamiau išsireiškia (tad mokykloms jo knyga tikrai pavyzdinga). Bet jei jis išdrįstų, vieną kitą dalyką galėtų ir naujesniu požiūriu nušviesti (pvz., Pietario, Vaičaičio, A. Jakšto įvertinimas).Dėl menkesnių dalykų vietomis

Legenda apie sv. Cecilija• Kitados, o tai buvo labai seniai, vienoje turtingo grovo pilyje gyveno graži grafaitė, vardu Cecilija. Ji išgarsėjusi ne tik savo gro_ žiu, bet ir meile muzikai bei dainavimui. Cecilija grojo vargonais, arfa ir daiųavo taip gražiai, kaip dangaus angelai kad gieda. Muzikos mokslui patobulinti turtingasis grovas buvo pasamdęs Cecilijai keliaujantį muzikantą, kuris kasdieną ją mokė groti ar akompanavo arfa jai dainuojant.Ilgainiui vargšas muzikantas įsi-

Cecilija ištekėjo už žmogaus, kuris negalėjo pakęsti muzikos Kad Cecilija daugiau nebemuzikuotų,- kunigaikštis liepė sudaužyti jos arfą.Kartą Cecilija su vyru aplankė savo tėvą. Buvo vakaras, ladke siautė audra. Prie pilies vartų beldėsi nepažįstamas vyriškis ir prašėsi įleidžiamas vidurį. Sargybai atkėlus vartus ir vyriškiui įėjus į prieangį, Cecilija atpažino savo jaunųjų dienų muzikos mokytoją.

pats dingo audringos nakties tamsoje.Jis klajojo ieškodamas grovai- tės. Jis klajojo jau nebe tas, kuo buvo: netekęs proto, užmiršęs baisųjį įvykį, ėjo iš miesto , į miestą, iš kaimo į kaimą, iš pilies į pilį, ieškodamas grovaitės. Taip praslinko 20 metų. Vieną ankstyvą rytą, dar saulei nepatekėjus, sargybos nepastebėtas beprotis

muzikantas užsuko į grovaitės pi- . 1į ir nužudymo vietoje pamatė ją. Tai buvo tik šalta marmurinė statula, jos atminimui pastatyta. Bet beprotis nesuprato. Išsitraukęs smuiką, jis grojo jai, grojo ilgai, kaip anuomet. Grovaitė nusišypsojo, paskui susimąstė, ir jos akys pasruvo ašaromis. Ji nuėmė nuo krūtinės brangųjį rubiną ir jį ištiesė vargšui bepročiui. Baigęs

gal kam ir.norėtųsi ginčytis: Kodėl Biliūnas po Vaižganto, M. Gustaitis po Šeiniaus? Kodėl yra aušrininkas Kėkštas, o nėra Kalnėno? Pabrėžai skirta daugiau vietos nei Tatarei? Kodėl yra Linija, o nėra Pradalgių?Bet čia yra svarbių naujienų, kurių mūsų vadovėliuose nebuvo: Marijampolės gimnazija, Veiverių seminarija.

Alė Sidabraitė

ANGA
Anga čia išminties ar beprotybės? 
Vis tiek! Vis tiek vilioja ji mane. 
Gana pilkos betikslės realybės! 
Gana trūnyti pūvančiam klane!

Jau šaukia kelias pąsakom švytuojąs 
Į karaliją amžinos ugnies, 
Nors pirmo laipto dar nesiekiau koja, 
Pirmosios piktžolės neroviau iš širdies.

Bet štai jau siekiu ją. Jinai jau mano rankoj, ~ 
Gaili, šaknis ileidusi giliai.
Širdie, širdie! Džiaugsmai šios žemės blankūs!
Pirmos žaizdos išsipirkimo tu bijai!

Žinok, tik per kančias prieisi tikrą taką, 
Didisai sielvartas tave per slenkstį ves. 
Stiprus tik tas, kam ašaros išseko, 
Per širdgėlą anga tau atsivers.

— Kunigaikštiene, — tarė vargšas muzikantas — leisk tamstai pagriežti nors vieną vienintelį kartą. Ir jaunikaitis išsitraukė keistą, mažą muzikos instrumentą. — ” J’-' ” paklausėCecilija? — Aš dvejus metus dirbau Kremonoje, kol padariau šį savo meilės prisiminimų smuiką. Ir muzikantas, išsitraukęs smičių, pradėjo groti.Cecilija klausėsi susikaupusi. Jos akyse žėrėjo laimės ašaros, ir ji vėl, kaip kitados, prabilo: — Jūsų muzika žavi. Nei brangiausias karūnų perlas, nei mano žavūs rubinai negalėtų atlyginti už šią antgamtišką muziką. Įsiutęs Cecilijos vyras puolė žmoną ir ją nužudė. Tada jaunas muzikantas, išplėšęs, nužudė kunigaikštį ir

mylėjo į žaviąją grafaitę. Ir Cecilija jį.pamilo. Dažnai besiklausydama arfos garsų, Cecilija susimąstydavo. Jos akyse blizgėjo ašaros, ir ji dažnai mėgdavo sakyti. — „Kas galės atlyginti jums , Kaip jis 'vadinasi? už jūsų muziką? Mano tėvo ka- ~ “ *’ ’runos perlai, mano papuošalų rubinai nėra verti tų nemirtingųjų garsų, kuriuos jūs kuriate.“ Vargšas muzikantas būdavo labai laimingas, klausydamas Cecilijos žo-Jei būtų spaustuvės leidinys, tai džiu ir žavėdamasis jos ašaromis. ----------- T“',“”— Laimė tęsėsi dvejus metus. Ce-prikištume ir dėl korektūros klai- Laimė tęsėsi dvejus metus Ce_ dų, bet dabar turime padėkoti au- cilijai buvo laikas ištekėti, ir tė- tonui ir leidėjams uz idealizmą ir vas išleido už kaimynystėje kantrybę. • gyvenančio kunigaikščio. SunkuO gal kada nors vis dėlto su- buvo Cecilijai skirtis su savo mu- prasime, kad kultūriniai lobynai zikos mokytoju. Bet jos vestuvių yra vienintelė mūsų tautos garbė dieną vargšas muzikantas dingo ir galybė, o ryškiausias kultūri-nių darbų paveikslas — raštija. Todėl knygos, rašto bei spaudos darbais rūpintis privalu ne vien rašytojams ar poetams, bet kiekvienam sąžiningam tautos kultūrininkui!Įsidėmėkime galop vieną pavyzdį. Kaip šiandien jaunąją kartą begalėtum gyvai įtikinti, kad apie Pilkalnį ir Įsrutę kitados grynu „barzdotų lietuvių“ gyventa ir tik lietuviškai tekalbėta, jei vietoj Pilkalnio tik Schlossberg, Įsrutės — Insterburg, Stalupėnų — tik Ebenrode belikę buvo, o Karaliaučius net iš Konigsbergo į Kaliningradą išverstas? Pasakyti, kad ten būta lietuvių — dar maža. Taigi, jei neturėtume Donelaičio realistinių paveikslų, kur matome, lyg ant delno, kaip Pričkus Vyžlaukio baudžiauninkas į darbą kviečia, kaip darbštusis Krizas, dukterį į Taukius išleisdamas, vestuves kelia, kaip šaunusis Enskys savo garsiu briedkriauniu mėsą smulkina, pagaliau, kaip Dočys, varnų prisiėdęs, teisme su ponais ginčijasi...Nors šiandien tose apylinkėse akmens ant akmens nebeliktų — lietuviškas gyvenimas ten tapo įamžintas ne kuo kitu, kaip tuo Kristijono poezijos kūriniu, kurį jis, kitą profesiją turėdamas, tik „tarp kitko“ parašė.

be žinios.

Pavasaris Žeimių kaime, Ukmergės apskr. 1 S. Zižlo nuotr.

groti, muzikantas leidosi kelionėn, visur rodydamas gautąjį rubiną.Saulei patekėjus, sargyba pastebėjo, kad grovaitės statula apiplėšta. Buvo nusiųsti tarnai ieškoti nusikaltėlio ir sugavę vargšą muzikantą atvedė jį į pilį nubausti. Jo laukė mirties bausmė. Jis prašė dar kartą leidimo gro- vaitei pagroti. Miniai susirinkus, pavakario prieblandoje, kai saulės spinduliai jau nebeglostė žemės paviršiaus, pilies prieangyje pasklido smuiko garsai. Smuikas raudojo, skundėsi paskutine vargšo rauda.Staiga statula pajudėjo. Marmurinės lūpos sukrutėjo, akys pažvelgė gyvo žmogaus žvilgsniu; grovaitė susimąstė, ir iš jos akių ant jos rūbų rankų riedėjo ašaros. Kiekviena ašara virto perlu. Grovaitė surinko pilną perlų saują ir ištiesė jas bepročiui muzikantui. Ir vėl jos akys apmirė, rankos vėl liko rieoyvo, balto marmuro.Beprotis muzikantas atsipeikėjo. Jam grįžo sąmonė — jis pasveiko. Minia sužavėta sušuko: „Stebuklas!“ — ir pareikalavo paleisti muzikantą.Ceciliją vietiniai žmonės ėmė garbinti kaip šventąją.Parengė V. K.
Pranas Kozulis

Pačiame vidudienio karštyje pamiškėj prie vieškelio dideliu įnirtimu kirtau raudonus dobilus. Švaisčiausi dalgiu sušilęs ir nepatenkintas, kad nuo ankstyvo rytmečio tebuvau paguldęs tik mažytį kampą, nes dobilai kupetomis buvo suvirtę į visas šalis. Po storu raudonų žiedų sluoksniu dar iš nakties tebespindėlo rasos lašai, ir toji kvepianti žolės drėgmė gaivino mano jėgas. Aš vis augančiu atkaklumu kabinau dalgiu vis didesnius žiedų pluoštus. Užtikęs kelis didelius ramunių kelmus, kad neatšiptų dalgis, apkapojau aplinkui ir išguldytoj dirvoj palikau žydėti, lyg puokštes. „Lai dar pagyvena" — pagalvojau — „bet prieš eidamas namp neaštriu dalgiu pribaigsiu ir jas. Nepaprastas stiebo Retumas nors akimirksniui pratęsia gėlės gyvenimą" . . .Staiga dalgio ašmenim užkabinau akmenį, ir mano mintis nutrūko. Tai būta gražaus, balto pu- rakmenio; tokių ganydamas nešiodavau pilnas kišenes. Visa jėga aš jį paleidau į mišką ir nejučiom

pataikiau į telefono vielą, kuri suskambėjo lytj styga. Ir tikrai aš užgavau jautrią praeities stygą ...Keista, kad vaikystėje matyti kai kurie, rodos nereikšmingi paveikslai pasilieka sąmonėj visą amžių daug aiškesni, negu daugybė lemiančių pragyvenimų. Negaliu pasakyti, kiek metų mane skiria nuo tos dienos, tik žinau, kad labai daug. Bet mano akyse aiškiai pasivaideno išblyškusi, didelėm akim mergytė. Aš ją įsivaizduoju taip aiškiai, su visom smulkmenom, lyg vakar būčiau matęs. Nors tąsyk buvo apsiniaukusi rudens pavakarė, bet aš regiu net jos ilgų blakstienų šešėlius krintančius ant smulkučio veido.Tą rudenį ganiau bandą iki vėlyvo lapkričio, kol šalnos nenusvilino paskutinės žolės. Pavasarį buvau baigęs mokyklą ir dabar turėjau daug ilgiau už kitus vai-, kus' palikti prie bandos. Ganydamas tamsio! pamiškėj prie vieškelio, kiek tinkamas, galėjau kūrenti ugnį ir laidydavau akmenis į telefono stulpus.' Bet visa tai man buvo nusibodę ir su pavydu žiūrėdavau į kaimyninio Gindvilių kaimo vaikus, linksmai einančius į 'mokyklą. Aš juos pradėjau persekioti: apmėtydavau iš krūmų

akmenimis arba, užsimojęs botagu, pavykėdavau kelio gabalą. Aš buvau daug tvirtesnis, ir man buvo malonu matyti juos bėgančius.Kartą, patykojęs už krūmo, užpuoliau bųrį vaikų einančių iš mokyklos. Staiga užklupti, jie pasileido vieškeliu, kiek kojos neša.. Mažytei mergytei iškrito iš rankų skrynutė su knygomis. Ji sustojo ir atsisuko į mane. Ji buvo neregėtai išblyškusi, o akys tokios didelės, kad visiškai nustelbė smulkų veidelį.— Nemušk ... Aš tau nieko nepadariau, tai pasakė, rodos, ne ji, bet jos didelės akys. Man buvo nejauku, kad Ji taip ramiai į mane žiūri.— O ko tu taip išblyškusi? — paklausiau.— Už tai, kad pienuką geriu — rimtai atsakė mergytė.— Tu prašyk savo mamą, tegu tau daugiau duoda pienuko gerti.— Aš neturiu mamytės. — Giedrios mergytės akys apsiniaukė, o veidelis surūstėjo. — Bet ir tu, atrodo, mamytės neturi, jeigu turėtum — nebūtum toksai biaurus vaikas . . .Tai pasakiusi, ji pagriebė nuo žemės savo skrynutę ir neatsi

gręždama nušlepsėjo purvinu vieškeliu. „Nejaugi aš esu biaurus vaikas?" — galvojau palikęs vienas viduiy vieškelio. — „Bet kodėl man iki šiol niekas to nepasakė?" . . .Pamažu blėso vėlyvo rudens apsiniaukusi diena. Iš giliai do- bilienon įmintų gyvulių pėdų sklido sunkus drėgnos žemės kvapas, ir man buvo liūdna. Rodos, visas rudens vakaro sunkumas užgulė mano pečius.Aš ilgai negalėjau pamiršti išblyškusios mergytės. Ji buvo pirmas žmogus, pasakęs man tiesiai į akis tokią aiškią ir neišvengiamą tiesą, kuri net suvirpino visą mano piemenišką būtybę.. Dar kelis kartus mačiau ją iš tolo, einančią mokyklon, o paskui ji daugeliui metų išnyko man iš akių. Iš kitų vaikų aš tiek sužinojau, kad mokykloje mokytoja ją vadindavo Ramunėle ir k^d dabar ją pasiėmė turtingi giminės į miestą, į kurį visą dieną reikia važiuoti traukiniu.— Gaila, kad nežinot, į kokį miestą: aš dabar, metęs ganyti, tiek daug turėsiu laiko, ir galėčiau ją aplankyti.Vaikai pagarbiai žiūrėjo į mane, nusiminusį dėl nežinomo miesto

vardo, nors aš dar niekados nebuvau matęs traukinio . . .— O kam gi, piovėjau, palikai tas gėles? — Nustelbė mano mintis švelnus, kažkur girdėtas, balsas. Aš vėl grįžau į šiuos laikus, vėl išgirdau aiškų vyturių skarde- nimą, o atsisukęs išvydau prieš save įsibridusią į netvarkingai suverstus pradalgius nematytą mergaitę. „Keista — tas tembras man toks girdėtas, akys irgi matytos, bet kodėl aš jos nepažįstu? — galvojau atsirėmęs dalgio.— Šitas ramunes aš palikau tau. Tikėk, mergaite; tik tau vienai.—Aš pats nežinau, kodėl taip drąsiai ir įtikinamai tvirtinau pirmąją galvoje pasipainiojusią nesąmonę.— Aš dabar aiškiai matau, kad tu manęs laukei. Šiaip jau nebūtum laiko gaišes su tom ramu- mėm, — tai sakydama priėjo ii prie manęs. Aš įtempiau visą savo atminties jėgą, ir pamažu pradėjo aiškėti: tai tos pačios didelės akys. Jos atrodo ne tokios didelės todėl, kad veidas papilnėjęs. Bet ji visvien tebebuvo tokia pat išblyškusi, kaip kitados, net ir skruostai nebuvo paliesti vasaros saulės. (Bus daugiau)
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UŽSIENIEČIAI DARBININKAI

PRANCŪZIJOJE
Prancūzija visada buvo garsi 

savo svetingurtiu, ji dažnai būda
vo ištremtųjų prieglauda ir prie
glauda tiems, kurie del savo tau
tos priespaudos turėdavo bėgti 
iš savo krašto. Prancūzija pati 
dar prieš 1848 m. revoliuciją su
kūrė specialius užsieniečių įstaty
mus.

Karai, revoliucijos, politinės ko
vos, badai, socialinis skurdas, 
žmonių perkilnojimai iššaukė šių 
įstatymų reikalą. Jie dabar suda
ro „svetimųjų statutą“.

1939 m. įstatymų tekstas buvo 
keičiamas, ypač kas liečia natū
ralizacijos nuostatus. Besibaigiant 
19-tam šimtmečiui, imigracija į 
Prancūziją, kuri iki to laiko bu
vo laisva, buvo įstatymais ir de
kretais reglementuota, ir 1899 m. 
rugpiūčio mėn. 10 d. dekretu nu
statytas svetimųjų, dirbančių 
valstybei arba koletyviniams vie
netams, skaičius, būtent, nuo 5 
iki 30 %.

Karai turėjo įtakos užieniečių 
judėjimui Prancūzijoje, ir nuo 
pirmojo pasaulinio karo, tarp 
1914 ir 1918 m., imigracija jau 
nebebuvo spontaniška, bet griež-

Šie nuostatai yra dvejopo po
būdžio: pirmieji liečia 1947 m. 
vasario mėn. 15 d. aplinkraštį vi
siems prefektams, kur duodamos 
instrukcijos apie užsieniečius, Hu
ne karo metu lojaliai laikėsi ir 
kurie patys mielai nori įsijungti 
į prancūzų dirbančiųjų visuome
nę bei palikti Prancūcijoje visam 
laiktii. Antrosios priemonės turi 
tikslą -užsieniečių darbo jėgą, su
teikiant imigracijos palengvini
mų, kviestis į Prancūziją, kad 
būtų vėl atstatytas Prancūzijos 
gyventojų potencialas ir per ka
rą stipriai nukentėjusi gamyba 
vėl pakelta.

BENDROS TAISYKLĖS VISIEMS 
UŽSIENIEČIAMS

Gera imigracijos politika turi 
patenkinti darbo jėgos pareika
lavimą ir nepamiršti įvažiuojan
čiųjų darbininkų reikalų. Darbi
ninkai turi dirbti krašto atsta
tyme ar pramonėje. Jie yra ap
drausti nuo nedarbo.

Šią politiką praveda darbo mi
nisterija. Kad šis tikslas būtų 
pasiektas, kiekvieno sektoriaus

Platesni Flossenburgo Iškilmių aprašymą žiur. „Zil.“ N k, 23 (82)

ris, atsižvelgdama^ į profesinį 
darbą, verbuoja kandidatus.

Neprasilenkiant su įstatymais, 
išleistieji dekretai 1945. 11. 2 Nr. 
452 658, 1946. 3. 18 Nr. 46—448;

Buvusios Flossenburgo KZ stovyklos sušaudymo vieta, krematoriumas ir vandens pompos V. Rasiūno nuotr.

tai tvarkoma. Skubus darbo jėgos 
pareikalavimas įvairiose ūkio sri
tyse, ypač žemės ūky ir pramo
nėje, privertė šauktis svetimųjų 
darbo jėgos. Po 1945 m. išsilais
vinimo įvairiose Prancūzijos ūkio 
srityse, pravedant krašto atstaty
mą, pasijuto darbo jėgos trūku
mas. Siam trūkumui pašalinti vy
riausybė turėjo griebtis naujų 
priemonių, nustatant naują reži
mą užsieniečiams darbininkams.

darbo jėgos pareikalavimas yra 
centralizuotas. Čia ir pramoninin
kai, ir visi darbdaviai paduoda 
darbo jėgos pareikalavimu pa
reiškimus.

Iš to išeina, kad visos bendros 
taisyklės užsieniečiams (išskyrus 
tuos, kurie priklausė ašies valsty
bėms), norintiems dirbti Prancū
zijoje, yra ministerijos kontro
liuojamos.'Šioje mipisterijoje yra 
įsteigtas imigracijos skyrius, ku-

čio į Prancūziją, dokumentų ir miškų ir žemės ūkis 
vizos, kurie nustatyti pagal tarp- kasyklos ir akmenų skal- 
tautinę konvenciją ir taisykles.

Notįs dirbti savo profesinį dar-, 
bą turi turėti šiuos dokumentus:

1. valdžios pripažinto ’ gydytojo 
pažymėjimą,

2. darbo sutartį, kuri turi būti 
vizuota darbo ministerijoje, jei 
norima užimti apmokamo, darbi
ninko vietą, arba atitinkamos mi
nisterijos leidimą, jei manoma 
verstis kita kontroliuojartia pro
fesija.

Gavus šiuos įvažiavimo doku
mentus, atsižvelgiant į»įvairias 
kategorijas, suteikiamas trumpa
laikis arba igalaikis apsigyveni
mo leidimas. Tas pats taikoma ir 
susisiekimo leidimui, kuris gali 
būti apribojamas gyvenamąja vie
tove — deparatamentu arba ga
lioja visam kraštui, išskyrus ke
lis departamentus, kaip Haut- 
Rhin, Bas-Rhin, Moselle ir Al- 
pes-Maritimes. Įvažiuoti į šias sri
tis reikia gauti iš anksto atitin
kamo departamento prefekto su
tikimą.

Kai užsienietis darbininkas šias 
sąlygas išpildo, jis naudojasi pran
cūzų socialinių įstatymų globa, 
kuri apima ligoniu kasas, nelai
mingų atsitikimų draudimą, ap
mokamas atostogas ir t. t. Dar
bininkai. jei jie to pageidauja ir 
tai yra galima, gali būti darbda
vių apgyvendinami. Daugelis dar
bininkų turi galimybę atsikviesti 
žmonas ir vaikus ir vesti tokį

305.000

76.100
317.000

dyklos 
perdirbančioji pramonė 
susisiekimas ir transpor

tas 
prekyba 
laisvos profesijos 
tarnybiniai pasiuntiniai

Iš viso Prancūzijoje yra 934.700 
įvairiausios kilmės užsieniečių. 
Didžiausią procentą betgi sudaro 
italai, lenkai, ispanai ir belgai. 
Didelis skaičius lenkų, savo vy
riausybės kviečiami, grįžta dirbti 
į Silezijos kasyklas. Susidariusi 
tuštuma turi būti užpildyta už
sieniečiais darbininkais.

Pasibaigus pirmajam pasauli
niam karui, italų ir lenkų įvažia
vimas pakėlė Prancūzijos žemės 
ūkį. Iš antros pusės betgi 41 % 
dirbančių Prancūzijoje italų dir
ba pramonėje. Čia jie įjungti į 
įvairiausius darbus, bet ypatin
gai daug dirba kasyklose, staty
bose ir metalo pramonėje.

64.000 
70.0000 

43.800 
- 56.000

1946. 6. 5 Nr. 46—134; 1946. 6. 30
Nr. 46—1574 ir 1946. 11. 7 aplin
kraštis 122 M. O. reikalauja iš ______ _ _____ _ _____ __ f
kiekvieno užsieniečio, įkeliaujan- pat, su tokiomis pat teisėmis šei-

įSVIETINTTEJI ASMENS
Kaip po kiekvieno pasibaigusio 

karo, taip pat ir po ką tik pra
ėjusio, iškyla išblaškytųjų gyven
tojų problema. Šią grupę sudaro 
žmonės, kurie yra pabėgę nuo 
karo baisybių, žmonės, kurie ne
beturi nei namų, nei šeimų, arba 
tokie, kurie dėl politinių ar įsiti
kinimo priežasčių ieškojo prie
globsčio pas kitas tautas.

Siam klausimui išspręsti ir šių 
«<. išvežtųjų asmenų į jų tėvynes

mos gyvenimą, kaip ir prancūzai, sugrįžimą arba jų jkurdinimą 
naujuose kraštuose, palengvinti 
Jungtinės Tautos įkūrė Tarptau
tinę Pabėgėlių Organizaciją.

Tęsdama UNRRAos ir kitų pa- 
gelbos organizacijų darbą, IRO 
toliau padės nacių ir fašistu val
džių aukoms. Si pagalba palies 
taip pat asmenis, kurie dar prieš

Užsieniečių darbininkų antplū
dis ir jų panaudojimas įvairiose 
Prancūzijos ūkio šakose matyti iš 
1945 m. galo statistikos:

užsienieCių darbininkų 
ANTPLŪDIS

Ruv. Flossenburgo KZ stovyaioje specialiai (rengta vandens pompa, Kūną 
turėjo basomis kojomis ant aštrių ir nuolat kaitinamų akmenų sukti 
karoti Įlinkai V. Rasiūno nuotr.

buvo sudeginti 73.296
V. RasiOno nuotr.
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— Smuikininkas Iz. Vasy liūnas 
su pianiste H. Wieser birželio 12 
d. Dillingeno miesto salėje grojo
Sonatų vakarą. Programoje buvo 
atliktos E. Wolf-Ferrari sonata G 
moll, op. 1, Max Reger sonata Fis 
moli, op. 84, ir antroje dalyje Juo
zo Gruodžio sonata D moli. Sis 
sonatų vakaras tai buvo penktoji 
Iz. Vasyliūno tremtyje paruošta 
nauja programa, kurią solistas at
liko su jam charakteringu 

karą buvo pabėgėliais laikomi. (Iš
davikai, kvislingai ir karo nusi
kaltėliai į šį skaičių neįeina.)

Svarbiausias Tarptautinės Pa
bėgėlių Organizacijos uždavinys 
yra padėti pabėgėliams ir išvie- 
tintiems asmenims sugrįžti į jų 
kilmės kraštus, jei to užintere- 
suotieji nori, arba įkurdinti ki
tuose naujuose kraštuose.

Šiuo į kitų tautų tarpą įjungi-r 
mo reikalu IRO veda pasitarimus 
su viešomis ir privačiomis insti
tucijomis ir sudarinėja su paski
rais kraštais sutartis, pagal kuriąs 
pabėgėliai galėtų palankiomis są
lygomis įsikurti.

Nors Prancūzija ir gali greit 
vėl atstatyti savo gyventoju ka
pitalą, kuris per karą ir jo pa
sekmes buvo sumažėjęs ir taip 
pat sumažinęs gamybos priemo
nes, bet, suprasdama šiems nelai
mingiesiems pagalbos reikalingu
mą, ji gali panaudoti ir šiuo me
tu stovyklose esančią darbo jėgą.

Šiuo metu prancūzų zonoje yra 
40.130 išvietintųjų asmenų, gyve" 

s nančių stovyklose. Vieni iš jų dir
ba. kiti lanko įvairius apmokymo 
kursus.

Kiekvienas paliestasis turi pil- 
' ną teisę savo pageidavimams iš

reikšti, t. y., grįžti į savo kilmės 
kraštus ar pasirinkti tautą, ku
rioje norėtų įsikurti. Jie gali tai 
daryti visai laisvu noru.' jiems 
nenaudojama jokio spaudimo, kas 
galėtų jų apsisprendimui padary
ti įtakos.

1947 m. birželio mėn. 10 d. pasi
rašyta sutartis anglų-amerikčių 
zonoms tarp anglų ir prancūzų 
įstaigų vienos pusės ir tarp tarp
vyriausybinio pabėgėlių komiteto 
iš kitos pusės. Pagal šią sutartį 
greitu laiku galės atvykti pran
cūzų misijos į šias zonas ir pra
dėti pasitarimus dėl vokiškosios ir 
šlaviskosios kilmės pabėgėlių ver
bavimo į Prancūziją. Šiam reika
lui jau dabar Freiburge įkurta 
įstaiga. Ši įstaiga priima visus no
rinčius išvažiuoti į Prancūziją. 
Ten įvyksta ir pirmasis atrinki
mas. Atrenkant kreipiamas dėme
sys į tris pagrindinius punktus.

1. sveikatos patikrinimas,
2. profesinis patikrinimas,
3. patikrinimas, išeinant iš tau

tinio saugumo interesų.

Baden-Badene yra darbo mini
sterijos delegacija ir Prancūzijos 
imigracijos tarnybos įstaiga.

Jei norintieji išpildo reikalau
jamas sąlygas aprūpinami darbo 
sutartimis ir pasiunčiami į Pran
cūziją, kur jie naudojasi tokiomis 
pat teisėmis, kaip ir prancūzų dar
bininkai.

Šiuo užsieniečių darbininkų įva
žiavimu ypatingai yra suinteresuo
tos dvi Prancūzijos gyvybinės 
svarbos ūkio šakos: žemės ūkis ir 
kalnų pramonė. Jos nereikalauja 
jokių ypatingų kvalifikacijų. Dar
bininkų šiose šakose pareikalavi
mas pakilo, nes išvažiavo nemažas 
skaičius lenkų, kurie dirbo kalnų 
pramonėje, ir paleista daug karo 
belaisvių. Trumpai tariant, Pran- 
cūžija*gali pabėgėlių tarpe atrasti 
vertingos darbo jėgos ir pasiūlyti 
išvietintiesiems galimybę įsijungti 

į nhują tautą. (NdF,47.6.20) 

kruopščiu pasirengimu ir išbaig
tumu.

— Augsburgo lietuvių solistų 
grupė š. m. gegužės mėn. lankė
si koncertuodama Memmingeno. 
Oberlenningeno ir Stuttgartto ko
lonijose, o liepos pradžioje Rau
donojo Kryžiaus Valdybos ir Ko
mitetų kviečiania koncertuos 
Scheinfeldo, Seligenstadto ir 
Wifrzburgo lietuviams. Apie šios 
grupės koncertą Memmingeno 
Miesto Teatre vokiečių laikraščio 
„Die ALLGAUER“ muzikinis re
cenzentas birželio 18 d. numeryje 
parašė sekančio turinio atsiliepi
mą „Lietuvių solistų iš Augsburgo 
koncertas Memmingeno Miesto 
Teatre supažindino muš su pui
kaus balso, tikru dramatiniu te
noru St. Baranausku, išugdytu 
baritonu A. Paukščiu, virtuoziškai 
kultyvuotu klarnetistu A. Ambro- 
zaičiu, patraukliai lengvu kolora
tūriniu sopranu J. Krištolaityte, 
gražiu ir apvaliu mezzosopranu 
J. Šeštakauskiene, taip pat su įgu
dusiu akompaniatorium J. Ka
činsku. Programoje buvo pateik
tos lietuvių kompozitorių dainos 
ir žinomos arijos. Koncertas buvo 
pasigėrėtino lygio. Didelis pasise
kimas.“

Laisvu laiku minimi solistai, 
dirigento Jer. Kačinsko padedami, 
turtina savo repertuarą.

— Elena Rūkštelienė-Valušytė 
buv. Kaimo Konservatorijos auk
lėtinė, š. m. birželio 16 d. davė 
savo pirmąjį dainų ir arijų reči
talį. Šio lyrinio soprano rečitalis 
įvyko Dillingeno Miesto salėje, 
akompanuojant pianistei H. Wie- 
sen Platesnis atsiliepimas tilps 
vėlesniam „Žiburių“ numeryje.

— Polyna Stoska-Stoskiūtė pa
sirašė sutartį su Columbia Re
cords, Inc. įdainuoti visą eilę 
plokštelių.

— Barbara Darlys pakviesta į 
New Yorko Miesto Operą. Pradė
sianti vaidinti nuo rudens.\

— Jack Sharkey savaitės ap
žvalgoje (judom. paveiksluose) ro
domas drauge su Jack Dempsey, 
kaip kumštynių teisėjas.

= Anna Kaskas ir Alice Stephens 
(Anelė Steponavičienė), JAV lietu
vės, gegužės 26 d, su dideliu pasi
sekimu koncertavo vienoj didžiau
sių Čikagos salių.

— DP meno paroda, dalyvaujant 
YMCA ir UNRRA, prieš kurį laiką 
buvo suruošta Nūmberge. Dvie
jose didelėse salėse buvo sutal
pinta apie 250 estų, latvių, lietu
vių ir ukrainiečių menininkų eks
ponatų. Iš estų menininkų išsis
kyrė grafikas J. Nage, lietuvių — 
grafikas L. Vilimas, latvių — Ja
nis Sternbergs ir M. Gastauts.

— Šių metų gegužės 16 d. suėjo 
60 metų amžiaus pirmajam didelio 
masto lietuviškų knygų leidėjui ir 
pirmojo literatūros žurnalo „Vai
vorykštės“ steigėjui Jonui Rinke
vičiui.

— Ukrainiečių opera Mūnchene, 
neseniai pastačiusi ,,Madame But
terfly" dabar pastatė operą „Tos- 
ca‘, Oskestras yra sudarytas taip 
pat iš ukrainiečių.

Mūncheno ukrainiečiai rengia 
dažnus akademinius vakaros, ku
riuose skaito ukrainiečių akademi
kai ir į kuriuos paprastai atsilan
ko daugiau kaip-100 asmenų.

= „Ukrainiečių liaudies menas", 
bendrovė, veikianti Ludwigsburge, 
pagarsėjusi savo meno dirbiniais, 
savo gaminius — albumus, rėmu- 
kus ir t. t. eksportuoja į Kanadą. 

Ukrainiečių mokytojų suvažia
vimas įvyko balandžio pabaigoje 
Ulme. Dalyvavo 38 delegatai ir 
apie 2000 svečių.

UNESCO literatūros ir meno sky
rius planuoja išleisti Europos bib

E. vysk. Padolskis buv. Flossenbu rgo KZ stovykloje laiko pamaldas už žuvusius

Lietuvaitės klausosi kalbų, atidarant paminklą buv. Flossenburgo KZ kaliniams atminti V. Raslūno nuotr.

Susikaupimo minutė prie lietuviu paminklinės lentos „Mirties Slėny“ (H buv. KZ stovyklos Flossenburge 
ižkllmių). v. RasiOno nuotr.

liotekose esančių visų knygų ka
talogą. Jame būtų sužmėta 15 — 20 
milijonų knygų.

— Berlyno Filharmonijos or
kestras birželio 21 d. davė Augs-* 
burge vienintelį simfoninį kon
certą. Programoje buvo S. Proko- 

fiew: Klasiškoji simfonija, Stra
winsky: „Ugnies paukštis“ įr L. v. 
Beethoven; VII simfonija. Or
kestrui dirigavo Sėrgiu Celibi
dache, 27 metų rumunas. Po Tos
canini šis dirigentas turi davinių 
netolimo; ateityj būti antrąja pa
sauline garsenybe.
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/ • „Mirties Slėnis“ su krematoriumu (buv. Flossenburgo KZ stovykla)
V. Raslūno nuotr.

Is religinio gyvenimo

esančių lietuvių aptarnavimui. 
Neseniai gautas Delegaturoje at
sakymas, kuriame prašoma lietu
vio kunigo, galinčio pastoviai ap
sigyventi lietuvių stovykloje 
Dragsbaek ir iš čia aptarnauti vi
soj Danijoj esančius lietuvius. 
Pageidaujamas lietuvis jėzuitas, 
kuriam visakeriopos paramos ga
lėtų teikti Danijos jėzuitai, gyve
nų įvairiose krašto vietose.

PADĖKA AIRIJOS PRIMUI 
IR VYSKUPAMS

P&tyręs Airijos Vyskupų krei
pimąsi į savo tikinčiuosius mels
tis už persekiojamas rytų ir šiau
rės rytų tautas, Tautinis Delega
tas Lietuviams parašė Airijos 
Primui padėkos laišką savo, kuni
gų ir lietuvių katalikų tremtinių 
vardu. Laiške išdėstomos mūsų 
tautos kančios, religijos persekio
jimas, deportacijos ir žudymai. 
Airijos Primas prašomas padė
koti visiems Vyskupams ir tikin
tiesiems už maldas ir simpatiją 
persekiojamai Lietuvai.

KARDINOLO GRIFFINO 
LAIŠKAS KAN. KAPOČIUI

Tautinis Delegatas kan. Kapo
čius gegužės 3 d. parašė Anglijos 
kardinolui Griffinui laišką iš
vykstančių į Angliją lietuvių ir 
kunigų reikalu. Kardinolas jame 
buvo prašomas priimti savo glo- 
bon lietuvius tikinčiuosius ir ku
nigus, rekomenduoti juos Angli
jos Episkopatui ir lietuviams ku
nigams leisti aptarnauti savo 
tautiečius. Birželio 9 d. kard. 
Griffinas atsakė šio turinio laiš
ku: „Aš noriu Jums užtikrinti, 
kad aš ir visi šio krašto vyskupai 
padarys viską, kas jų galioje, kad 
pagelbėtų lietuviams, kurie at
vyksta į šį kraštą, ir mes earn lai
mingi žinia, kad juos atlydi kele
tas lietuvių kunigų. Aš noriu Jus 
užtikrinti, kad jie bus nuoširdžiai 
priimti ir padarysime jiems viską, 
ką tik galėsim. Su maloniais lin
kėjimais ir laiminimu Jums vi
siems.“

SV. SOSTAS ATSAKO Į 
IŠVIETINTŲJŲ PRAŠYMUS

Daugis lietuvių, latvių ir estų iš- 
vietintųjų asmenų gyvenančių Bad 
Mergentheim (Assembly Center 
650), Seligenstadte (DP Camp 91 
— 261, UNRRA Team 6049), 
Goettingene ir Grevene savo lai
ku pasiuntė Sv. Tėvui Pijui XII 
rezoliucijas ir prašymus Pabal
tijo valstybių nepriklausomybės 
atstatymo reikalu. Jo Šventybės 
Sekretorijatas pavedė Apaštališ- 
jajam Vizitatoriui Vokietijoj J. E. 
Vysk. A. J. Muench per Tautinį 
Delegatą Lietuviams J.- Pr. Kan. 
F. Kapočių pranešti rezoliucijas 
bei prašymus pasirašiusiems, kad 
Sv. Tėvas daro visa, kas galima, 
pagrindinėms tautų teisėms ap
saugoti.

VYSKUPAS BŪCYS
PAKVIESTAS Į VOKIETIJĄ

Šiais metais numatomoms ku
nigų rekolekcijoms pravesti yra 
pakviestas iš Romos J. E. Vysk. 

Bučys. Šiomis dienomis Tautinis 
Delegatas gavo * Jo Ekscelencijos 
atsakymą, kuriuo principiškai 
kvietimą priima, tačiau formalur 
mams palengvinti prašo oficia
laus kvietimo per Jo Šventybės 
Sekretoriatą. Tikimasi, kad atvy
kęs aukštasis Svetys aplankys ir 
ne vieną lietuvių stovyklą.

LIETUVIAI VYSKUPAI
IŠVYKO Į ANGLŲ ZONĄ

Važiuojant iš anglų zonos vy
rams į Angliją, manoma, netrukus 
bus paimtos ir jų šeimos. Kad lie
tuvių vaikai neliktų be sutvirti
nimo, Tautinis Delegatas krei
pėsi į Lietuvius Vyskupus, prašy
damas juos tai atlikti. Jų Eksce
lencijos Vyskupai Dr. Brizgys ir 
Dr. Padolskis sutiko aplankyti 
stovyklas hr suteikti sutvirtinimo 
sakramentą. Birželio 14 d. Jie iš
siruošė į kelionę.

DELEGATŪROS
ĮGALIOTINIS ANGLŲ 'ŽONAI

Ryšy su lietuvių išvykimu į An
gliją, susidaro skubiai spręstinų 
vietoje reikalų. Šituos reikalus, 
ypač dėl kunigų persitvarkymo, 
pavesta tvarkyti dekanui Viktorui 
Dabušiui — Dabašinskui.

BROLIŠKŲ TAUTŲ
DELEGATŲ SĄVEIKA

Latvių Tautinis Delegatas Prof. 
Laurinovičs ir lietuvių Kan. Ka
počius turi dažnų pasitarimų, lie
čiančių bendrus abiejų tautų ti
kinčiųjų pastoracijos reikalus. Jie 
tikisi, kad ryšys, gyviau užsimez- 
gęs religinėje srityje, padės glau
desniam šių tautų bendradarbia
vimui ir kitose srityse.

DANIJOS VYSKUPAS NORI 
GAUTI LIETUVĮ KUNIGĄ

Į Danijos katal. Vysk. Suhr bu
vo kreiptasi, kad jis padarytų žy
gių dėl liet, kunigo Martinkaus 
įsileidimo į Daniją proginiam ten

Paminklas Landshuto kapinėse 1946 m. 
tragiškai mirusiam Algirdui Vieraičiui 

A.N.-K. nuotr.

KAS GRĮŽO Į LIETUVĄ

Amerikos lietuvių komunistinė
je spaudoje J. Palemonas (J. Pa
leckis) paskelbė, kas iš Vokietijos 
grįžo į tarybinę Lietuvą. „Argen
tinos Lietuvių Balsas“ gegužės 1 d. 
numeryje persispausdina tas J. 
Palemono paskelbtąsias grįžusių
jų pavardes. Jos atrodo taip:

IŠ AMERIKOS REIKALAUJAMA 
DRĄSIŲ PAVYZDŽIŲ

Europos išvietintųjų asmenų 
problema dar užtruks daug mėne
sių. Jos išsprendimo galimybes 
gali pagreitinti tiktai drąsūs pa
vyzdžiai. Toki pavyzdį, iš tikrųjų, 
gelėtų parodyti JAV.

Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija dar neveikia. Šešioliką Jung
tinių Tautų narių jau pasirašė 
IRO konstituciją. Į tą skaičių įeina 
ir JAV, kurios turi įnešti 45,75% 
viso 151 000 000 dolerių biudžeto 
sumos. Mūsų pavyzdžio ir apsis
prendimo laukia kitos Jungtinių 
Tautų valsybės.

Šalia i šio įnašo Tarptautinei Pa
bėgėlių Organizacijai, kitas de
gantis klausimas yra DP įkurdini
mas. Klausimas liečia ne.tiek imi
gracijos įstatymo pakeitimą, kiek 
esančios blogos padėties suderini
mą su veikiančiais įstatymais.

Šie įstatymai ir mūsų vaidmuo, 
'kaip vieno iš pasaulio vadovų, iš
šaukė Kongresą dvikovom Strat- 
tono įstatymo projektui — priimti 
400 000 išvietintųjų asmenų per 
ketverius metus — principe pri
tarė prezidentas ir valstybės bei 
teisingumą departamentai, darbo 
organizacijos ir atsakingos civili
nės bei karinės krašto institucijos. 
Bet yra ir stiprios opzięijos. 
Tiems, kurie prašo, kad ir toliau 
būtų prisilaikoma senos amerikie
čių vadinamosios „lempos šalia 
aukso durų" tradicijos, galima at
sakyti, jog teks sunkiai kovoti, 
kol šį motto šiandien padarys tei
singą. (NYTOW.47.6.15)

„Jie trokšta būti laisvi"
Kai kurie Strattono įstatymo 

projekto priešininkai reikalauja, 
kad būtų prisilaikoma imigracijos 
kvotų sistemos, pagal kurią įva
žiavimas į šį kraštą yra griežtai 
nustatytas rūpestingai suformu
luotų nuostatų. Bet yra tikra tiesa, 
kad karo metais imigracija suma
žėjo daugiau negu 900 000 asmenų.

Šie faktai rodo, kad šis įstaty
mo projektas pasidarys ne tik la
bai garsus, bet jis tampa ir didin
gas, nes mes laisvoje Amerikoje 
esame prašomi atidaryti savo du
ris tiktai 400 000 vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie taip karštai trokšta 
būti laisvi. (NYTOW.47.6.15)

PATARS GRĮŽTI NAMO
Lenkų išvietintųjų asmenų dele

gacija, kuri atstovauja 15 000 len
kų DP, gyvenančių Rytų Afrikoje, 
šiuo metų, atvykusi į Paryžių, 
pareiškė, kad ji1 patarsianti len
kams grįžti namo. (NdF,47.6.18)

TOLIMESNES EMIGRACIJOS 
REIKALU

UNRRA 1062 Team Welfare De
partamentas išsiuntinėjo tautini
ams komitetams aplinkraščius, ku
riuose nurodoma, jog netolimoje 
ateityje atsiras galimybės išvie- 

„Klaipėdos Žemės Banko vedėjas 
Kibrancas, gimnazijos mokytojas 
poetas S. Šemerys, šiaulietis Po
vilas Liaudanskis, želvietis šoferis 
Antanas Alūzas, šakietis Pranas 
Birmalas, telšiškis jūrininkas 
Aleksandras Slatkauskas, šiaulie
tė virėja Elzbieta Marcinkienė su 
dukra Irena (iš Rumunijos), 
Švėkšnos kooperatininkas Zeno
nas Lukošius, vilkaviškietis Vik
toras Lipinaitis su žmona Magda
lena ir keturiais vaikais, Mari
jampolėn grįžo broliai Vincas ir 
Marijonas Baranauskai.“

tintiems asmenims emigruoti į 
Olandiją, Venecuelą, Argentiną ir 
Braziliją.

Olandijon būsią primti žemės 
ūkio ir pramonės darbininkai, 
daugiausia nevedę vyrai ir nete
kėjusios moterys.

Venecuelą pageidaujanti pra
monės ir įvairių specialybių dar
bininkų tarp 20—50 metų amžiaus.

Argentina priimsianti žemės 
ūkio ir pramonės darbininkus.

Brazilija pradės verbuoti taip 
pat žemės ūkio ir pramonės dar
bininkus.

Aplinkraščio pabaigoje Depar
tamentas nurodo, kad šios regi
stracijos tikslas yra kol kas gry
nai informacinio pobūdžio. Ši 
įstaiga norinti sužinoti bent apy
tikrį norinčiųjų emigruoti į šiuos 
kraštus asmenų skaičių.

Suinteresuotieji prašomi turėti 
po 6 nuotraukas ir dokumentų fo
tografines kopijas.

LIETUVIAI VYKSTA 
Į BRAZILIJĄ

Iš Rio de Janeiro pranešama’ 
kad gegužės 16—17 dienomis at
vyks į Rio laivas „General Stur
gis“ su 860 imigrantų, sudaran
čių pirmąją grupę iš 5000, ku
riuos Brazilijos Imigracijos Mi
sija išrinko tarp tremtinių ir pa
bėgėlių Vokietijoje.

Tarp šių 860, kurių dauguma 
yra lenkai ir asmęnys be pilie
tybės, yra 50 lietuvių vyrų, 25 
moterys ir 38 vaikai, daugumoje 
žemdirbiai.

Laivas neis į Rio uosta, bet 
tiesiog (į „Illha das Flores“. Tai 
yra sala netoli nuo Rio, skiriama 
imigracijai, kur imigrantai turi 
atlikti' visus legalinius formalu
mus. Čionai jie gyvena valdžios 
laikomame viešbutyje iki gegu
žės mėnesio 26 dienos, 27 dieną 
jie važiuos geležinkeliu iki „Campo 
Limpo“ netoli Sao Paulo ir iš 
ten bus paskirstyti tarp Brazili
jos ūkininkų, kurie turės suda
ryti notarų patvirtintus kontrak
tus vieneriems arba dvejiems 
metams. Brazilijos valdžios prie
žiūroje.

Gegužės 21—22 dienomis tiki
masi gauti leidimą aplankyti mū
sų žmones Dr. F. Meieriui, Lie
tuvos reikalų vedėjui, drauge su 
kun. Janilioniu. ponu Martirikum 
ir, gal būt, p. Mašliūnui, kurie, 
kaip pabėgėliai, yra suinteresuoti 
aplankyti naujai atvykusius lie
tuvius.

Šiuo kartu atvyko 9 estai ir 
apie 40 latvių.

Prižadėta Lietuvos pareigūnams 
Brazilijoje duoti kiekvienos lie
tuviu šeimynos adresą, kuomet 
bus paskirstyti į S. Paulo Estado 
ūkius. Ponas Taylor iš Traptauti- 
nio Pabėgėlių Komiteto pasakė, 
kad iki liepos ar rugpiūčio pabai
gos dar atvyks daugiau imigran
tų, bet negalėjo pasakyti, kiek 
bus jų tarpe lietuvių.

(„Dirva“, 47. 5. 30.)

Eisena į „Mirties Slėnį** (iš iškilmių buv. KZ stovykloje 
riossenburge) V. Raslano nuotr.

AmertkieCių kariuomenės ir karinės vaidilos atstovai iškil
mių Flossenburge metu V. RaslOno nuotr.

Bavarijos valdžios atstovai iškilmių Flossenburge metu
V. Raslūno nuotr.
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„Jei kitas karas prasidėtų“, per
spėjo Compton, „mes greičiausiai ne
begalėsime būti Didžiosios Britanijos 
uždengti, kol pasiruošime patys save 
apginti. Mes turime pasiruošti grei
tai veikti.“

Komisija pataria pravesti vienerlų 
metų visų jaunų vyrų apmokymą, 
kuris sudarytų pagrindinę tautos gy
nybos plano dali.

Per šešis mėnesius turėtų būti pra
vestas apmokymas, o kitus šešis mė
nesius turėtų būti tarnaujama re
zervo daliniuose. (S&S,47.6.13)

Komunistai Nekomunistai

ATĖNAI.— JAV ambasadorius Grai-
ATENAI. — .Karo ministeris Stratos kijai Lincoln Mac-Veagh praneša, kad 

išleido (sakymą, pagal kur( 20 000 "britų kariniai ekspertai nori apmo- 
graikų šaukiama karo tarnybon. *’

Kiti 20 000 bus_ pašaukti rugpiūčio 
mėnesi, ir tuo būdu Graikijos armija 
pasieks 150 000 vyrų pajėgumo. Atė
nuose esama nuomonės, kad šis vyrų 
kariuomenėn pašaukimas, yra pada
rytas Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms patariant padidinti Graikijos 
kariuomenę. Graikijos komunistai 
praneša, kad jie jų „techniškuosius 
pasirengimus“ supranta ir kad jie 
„demokratinę kariuomenę“ taip pat 
nuolatos stiprins. (NdF,47.6.20)

ATĖNAI. — Karo minlsteris Stratos

kyti JAV-bių finansuojamą Graikijos 
kariuomenę.

Nac-yeagh apie apmokymo planus 
pranešė po pasitirimo su gen. S. B. 
Rawlins, britų karinės misijos vadu 
Graikijoje. (S&S,47.6.11)

CHICAGO. — „Pakaktų 30 atominių 
bombų Chicagos miestb suparaližavi- 
mui“, pareiškė Dr. Harrison Brown, 
chemijos profesorius Chicagos uni
versitete.

Portugalija 0
Ispanija' 0
Prancūzija 1
Anglija * 0
Airija 0
Belgija 0
Olandija 0
Danija 0
Norvegija 0
Švedija 0
Suomija 3
Lenkija 5
Čekoslovakija 9
Vengrija 4
Rumunija 5
Bulgarija 10
Jugoslavija 7
Albanija 7
Graikiją 0
Turkija 0
Austrija 1
Šveicarija 0
Italija 0

Daugely vyriausybų

FLOSSENBURGO KZ tvarkymosi darbo, nes senieji stovy
klos šeimininkai gyvenamas patalpas, 
sandėlius ir kitas vietas paliko tikrai 
nepavydėtinoje švaroje ir tvarkoje.

Suvažiavusieji lietuviai • sudaro apie 
2050 asmenų. Šios stovyklos UNRRAos 
administraciją sudaro buv. Oberle- 
ningeno UNRRAos senieji pareigūnai 
su UNRRAos direktorium Balčiūnu Ir 
jo dviem pavaduotojas — Gargasu 
ir Baltaraghi, laikinai eiti toms se
noms pareigoms.

Laikinasis L.T.B. Stovyklos komi
tetas sudarytas iš visi) ankstyvesnių 
L.T.B. apylinkių komitetų, kurie pa
reigomis pasiskirstė taip: pirminin
kas \Vilčinskas (Neuffen), pirmininko 
pavaduotojas — Stančius (Bad Mer- 
gentheim), sekretorius — Moteklūnas 
(Weilheim), švietimo reikalams — Ba
cevičius (Kirchheim), butų ir ūkio 
reikalams — Nenortas (Nūrtingen) Ir 
Barkauskas (Oberlenningen).

Nuo birželio 19 dienos pradėjo ve
ikti buv. Nūrtingeno gimnazija bei 
kitos mokyklos. Taip pat nuo tos 
pačios dienos pradėjo veikti kope- 
ratyvo krautuvė ir koperatyvo sve
tainė. V. Pavasakys

(ta__ _ ______ _ komunistų 
ka yrti žymiai didesnė, negu nuro
dyti kabinetų nerių skaičiai. (NYTOW, 
47.6.15)

Flossenburgo KZ kankinių pamin
klų statybos komitetas, baigęs savo 
darbą, atsistatydino. .Dabar yra iš
rinktas Laikinasis Komitetas, kuris 
ėmėsi paruošti buvusių Flossenburgo 
KZ politinių kalinių sąjungos statu
tą. Statutas jau (teiktas Bavarijos 
ministerių kabinetui ir svarstomas. 
Tas pats Komitetas daro žygių, kad 
Flossenburgo KZ priklausiusi žemė : 
būtų sutarptautinta. Gavus sutarptau- : 
tinimo dokumentus, bus šaukiamas ] 
visuotinis suvažiavimas. Dalyvaus 18 , 
tautų atstovai (po du), tų tautų, ku- | 

,rių piliečiai yra nukankinti Flossen- ( 
burge. Atstovus turės deleguoti bu- i 
vusių politinių kalinių organizacijos, i 
Suvažiavimo tikslas išrinkti pastovų : 
tarptautini Komitetą tolimesniems 
Flossenburgo tvarkymo ir priežiūros j 

‘reikalams vesti. (Į laikinąjį Komi- ; 
tetą, be kitų tautų, (eina kaip iždi- | 
ninkas ir lietuvis Weideno LTB ko- i 
miteto pirmininkas Celestinas Petri- 1 
kas.) Lietuvos Antinacinės Rezisten
cijos Politinių Kalinių Sąjungos Cen- dllINGENAS, Birželio mėn. 15 d. 
tro Valdyba apie reikalą painformu- DiUingene gyveną lietuviai tremtiniai 
ota ir savo atstovus numačiusi pa- •«• •• ■ - —... .>«.•»•—
siųsti.

BUDAPEŠTAS. — Viename vengrų 
laisvės partijos susirinkime Szeged 
mieste (vyko stiprių susirėmimų, ku
rių metu daug asmenų buvo sužeista. 
Po teisingumo mlnisterio Ries kal
bos, kurioj jis pranešė, kad apie ne
seniai (vykusius (vykius Vengrijoje 
turėtų būti pranešta Jungtinėms Tau
toms, laisvės partijos nariai ir kitos 
opozicinės grupės susirėmė taip, kad 
turėjo įsikišti policija.

Vengrijos pasiuntinių postai Pary
žiuj ir Vašingtone dar šią savaitę 
turėsią būti užimti naujų atstovų 
nes iki šiol buvę diplomatiniai atsto
vai esą atsistatydinę. (NdF,47.6.18)

VAŠINGTONAS. — Henry Wallace, 
buvęs Amerikos viceprezidentas ir 
prekybos ministeris, reikalavo prezi
dentą Trumaną ir užs. »reik. mini- 
ster( Marshall! pakviesti generalis- 
simą Staliną ir Sovietų užs. reik, 
minister! Molotovą ( Berlyno kon
ferenciją. *

Be kitų politinių problemų, kurios 
iššaukė daug priešingybių tarp Jung
tinių Amerikos Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos aptarimo, Wallace reika
lavo, kad JAV-bės pasiūlytų Jungti
nėms Tautoms visiškai_ uždrausti gin
klų prekybą. Tuo budu šiuo metu 
susidarę atominės kontrolės susita
rimo užbaigimo sunkumai galėtų 
būti nugalėti. Kalbėdamas vidaus po
litikos problemomis, Wallace paste
bėjo, kad 1948 metų prezidento rin
kimuose jis perims trečiosios parti
jos vadovavimą, jei demokratai ir 
republikonal ir toliau laikysis savo 
politikos. (NdF,47.6.20)

VASINGTONAS. Dr. Kari T. 
Compton, žinomas mokslininkas ir 
prezidento Trumano specialiosios vi
suotinės karinės prievolės (vedimo 
komisijos pirmininkas, ragina priimti 
karinės prievolės (statymą, nes JAV, 
„jei kitas karas prasidės, turės greit 
veikti“.

iki pusės stiebo. Don Sulaičio nuotr.
Iš birželio 15 d. minėjimo Augsburgo baltiečlų stovykloje Hochfelde. Grojant Šopeno gedulingąjį maršą, Bal

tijos valstybių vėliavos pakeliamos **"*-----— * —*■ ------~

iškilmingai minėjo 7 metų didžios 
lietuvių tragedijos sukakti.' Iškilmin
gų — gedulingų pamaldų metu gie
dojo vyrų choras. Minėjimo metu 
paskaitas skaitė p. Vasyliūnienė ir 
Vyt. Girnius. Po to buvo priimtos 
atitinkamos rezoliucijos, adresuotos 
Popiežiui, prez. Trumanui ir kt. vy
riausybių galvoms. Rezoliucijose pra
šoma atkreipti dėmesį | ištremtųjų 
lietuvių skaudų likimą. Koncertinėje 
dalyje, kuri buvo pritaikyta tai die
nai. dalyvavo solistė V. Sabaliaus
kienė, smuikininkas Matiukas ir miš
rus choras, vadovaujamas Starkos.

AUGSBURGAS. — Lemtingos lietu
vių tautai birželid 14 — 15 d. d. ko
lonijoj buvo paminėtos atikinkama 
programa. Minėjimas buvo pradėtas 
šeštadieni. Po trumpos Įžanginės Hoch- 
feldo lietuvių kolonijos pirmininko 
agr. Daugėlos kalbos minėjimo daly
viai, aidint Šopeno gedulingam mar
šui, susikaupimo minute pagerbė mū
sų tautos kankinius. Dr. Brašiškis 
skaitė trumpą dienai pritaikytą pas
kaitą,' o akt. H. Kačinskas meninę 
dal( užpildė (skudinga deklamacija. 
Minėjimąs baigtas tautos himnu. Tos 
pačios dienos vakarą kun. Zakaraus
kas atlaikė gedulingas pamaldas.

Sekmadieni 10 vai., gausiai dalyvau
jant stovyklos gyventojams, (vyko 
Baltijos valstybių vėliavų pakėlimas. 
Po himnų, grojant, gedulingai mu
zikai vėliavos buvo nuleistos iki pu
sės stiebo. 11 vai. įvyko iškilmingos 
pamaldos, kurias atlaikė ir pamokslą 
pasakė kun. Zakarauskas. Giedojo 
Augsburgo solistai ir Choras, ved. J. 
Kačinsko. Al.

Compton sutinka su respubl. at
stovo Sterling Cole nuomone, kad 
šis kraštas turėtų imtis iniciatyvos 
pasiekiant tarptautinio susitarimo pa
naikinti karinę prievolę ir pavesti 
pasaulio nusiginklavimą. Bet jis ma
no. kad būtų „nesaugu" Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms laukti t»klw 
susitarimo.

Compton siūlo visuotinės’karo prie- ,
volės programą priimti tam tikram “eMma. būtų nušluoti Ir apie 2 
apibrėžtam laikui, kokiam dešimties asmenų butų užmušta. Brown 
metų periodui. Jis pridūrė, kad šios metu dirbo Manhattan Project (mo- 
išlaidos sudarytų tik vieną dešimta- nėse. (S&Š.47.6.12) 
dali tų pinigu, kuriuos amerikiečiai 
išleidžia luksuso reikmenims, kaip 
kosmetikai ir likeriams.

„šis miestas, knr pirmiausia buvo 
išvystyta atominė energija, būtų vie
nas labiausiai pažeidžiamų taikinių 
atominio karo atveju JAV-bėse", pri- 

tokio dūrė Brown. „Chicago sudaro dali 
amerikoniškojo Achilo kulnies“. Jis 
skaičiuoja, kad visa pramonė ir susi- 

000 000 
karo

A. DAMBRAUSKAITE, J. NAURA- 
GIS IR A. KUPREVIČIUS 

TUBINGENE

NEW YORKAS. — „New York Tl- 
,, , , ,... .. mes Overseas Weekly" nurodo Euro-

valstybę dabartinių mlnlsterlų 
mitete. Neatrodo, kad Kongresas šios kabinetų sąstatus, išeinant iš vyriau- 
sesijos metu pradėtų svarstyti visuo- sybėje dalyvaujančių komunistų ir 
tinės karinės prievolės (statymą. nekomunistų narių.

S. m. birželio mėn. 6 d. Tūbingene, 
universiteto iškilmių salėje, (vyko 
dainų, arijų ir fortepiono muzikos 
koncertas.

Koncertą pradėjo solistas Ipolitas 
Nauragis trimis musų liaudies daino
mis: J. Karnavičiaus harmonizuota 
„Oi, kas sodai“, J. Dambrausko har
monizuota ,,Wie ein Baum im Walde“ 
ir Šimkaus harmonizuota „Tamsio
joj naktelėj". Tolimesnėje progra
moje J. Nauragis pasirodė su Mous- 
sorgskio monologu iš operos ,,Bori
sas Godunovas" bei Rossini arija iš 
„Sevilijos Kirpėjas", bisui dar padai- 
'nuodamas Moussorgskio „Blusą" ir 
Mefisto ariją iš operos „Faustas“ So
listas parodė savo balso didelę ir ga
lingą skalę, taip pat ir savo vaidy
binius sugebėjimus.

vien kairei rankai parašytą Skriabino 
„Serenadą" ir Chopino valsą cis-moll. 
Drąsiai galime teigti, kad dabartiniu 
metu A. Kuprevičius yra mūsų žy
miausia koncertuojanti pianistinė pa
jėga. Jo skambinimas rodo ne tik di
delius technikinius sugebėjimus, bet 
lygiai taip pat ir temperamentą, Įsi
jautimą ir pergyvenimo savitumą. 
Ypatingai pagauna jo skambinamas 
Choplnas.

Visi solistai, prie kurių reikia pri
dėti ir solistams-vokalistams gražiai 
akompanavusi J- Kučiuną, parodė 
aukštą menininko kultūra, tiek pro
gramos pasirinkimo, tiek jos atlikimo 
atžvilgiu.

Čia tektų taip pat paminėti sekantį 
sekmadieni, t. y. birželio mėn. 8 d. 
Reutllngene (vykusi A. Kuprevičiaus 
rečitali, kuriame buvo atliekami Cho- 
pino veikalai ir kuriame pianistas 
dar aiškiau parodė savo gabumus ir 
pasiektus laimėjimus. B.

MUNCHENAS. — Birželio 14 d. Mūn- 
cheno lietuvių stovykla minėjo prieš 
šešerius metus bolševikų įvykdytą 
lietuviu trėmimą. Minėjimą atidarė 
vietos studentų kuopelės pirm. Šal
kauskas. Po to kalbėjo stovyklos lie
tuvių komiteto pirm. B. Vyliaudas. 
Ukrainiečių atstovui palinkėjus Lie
tuvai geresnės kloties, lietuvių gim
nazijos direktorė Dr. M- Krasaukaitė 
skaitė istorinio pobūdžio paskaitą.

Minėjimas baigtas, deja, menkai 
teparuošta ir todėl silpna programa, 
kurią atliko studentai ir gimnazistai.

Birželio 15 d. Pabaltijo okupacijos 
septintosioms metinėms prisiminti 
MUncheno pabaltiečiai rinkosi ( vo
kiečių „Schaubude“ teatro patalpas.

šios dienos minėjimą atidarė šven
tės tvarkytojas LTB Mūncheno apy
gardos pirm. A. Kalvaitis. Jis pak
vietė ( prezidiumą visų trijų tautų 
atstovus, Po to sekė -baltų prele
gentų kalbos. Estų vardu kalbėjo Dr. 
L. Kuns, latvių — A. Reins, lletvių 
— J. Kojelis.

Meninė programa buvo pradėta 
muzikine dalimi, kurią atliko estų 
dainininkas H. Riivald, latvių solistė, 
smuikininkas ir trio. Lietuvius at
stovavo V. Jonuškaitė, atlikdama 4 
lietuvių kompozitorių dainas. Pro
grama buvo baigta deklamacijomis 
kurias atliko estė Tūrner. latvė A. 
Richter ir lietuvė K. Dauguvietytė.

Visiems susirinkusiems sugiedojus 
po tautinę giesmę, buvo perskaitytos 
rezoliucijos, siunčiamos E. Roosevelt, 
lietuvių užtarėjui žymiam prancūzų 
žurnalistui Henry de ęhambon, her
cogienei Atholl ir eilei kitų žymių 
asmenų bei organizacijų. Minėjimas 
baigtas trimis himnais.

A. Dambrauskaitė pradėjo taip pat 
savų autorių kompozicijomis: A. Kačą- 
nausko „Našlaitės daina“, K. V. Ba
naičio „Rods, parpulsiu“ ir „Savo 
skambančia daina“. Toliau padainavo 
tris Schuberto dainas ir perėjo prie 
arijų: grafienės iš Mozarto „Figaro 
vestuvių" Manon iš G. Puccini „Ma- 
pon"; aplodismentams netilsiant, at
liko Mimi ariją iš Puccini „Bohemos“ 
ir A. Butterfly iš „„Madame Buter- 
fly“. A. Dambrauskaitė parodė savo 
skaidraus balso visapusišką išniuan- 
savimą. pradedant nuo tylutėlio, bet 
aiškaus pianissimo ir baigiant skar* 
džiu, galingu fortissimo.

Pianistas A. Kuprevičius taip pat, 
kas labai džiugina, pradėjo savojo 
Čiurlionio keturiais preliudais ir 
Gruodžio „Orlentališku šokiu". Po Jų 
paskambino tris paveikslus is Mous-

TUBINGENAS. — Čia minėjimą su
ruošė Studentų Atstovybė. Minėjimo 
centrą sudarė labai turininga ir (domi 
prof. Brazaičio paskaita, po kurios 
meninę dalį atliko pianistas Kupre
vičius, paskambinęs Šopeno ir Ciur- 
lionies kūrinius.

SCHWABISCH GMUND. — Nuo šių 
metų birželio mėn. 11 dienos U.S. Ar
mijos tsakymū, buvusioj lenkų sto
vykloj Bismarck kareivinėse pradėjo 
rinktis iš Nūrtingeno apskr. priva
čiai gyvenančios lietuviui kolonijos. 
Birželio mėn. 12 dieną 12 vai. atvy
kusi pirmoji lietuvių kolonija iš 
Neuffeno prie stovyklos vartų stiebe 
pakėlė tautinę lietuvių vėliavą.- Vė
liavos pakėlimo metu atitinkamą 
trumpą žodi tarė buv. Neuffeno lie
tuvių kolonijos švietimo vadovas pulk. 
Pr. Saladžius.

Birželio mėn. 14 dieną atvyko Weil- 
heimo lietuvių kolonija. Birželio mėn. 
15 dieną atvyko Nūrtingeno lietuvių 
kolonija ir birželio mėn. 16 dieną 

_____ ___ r_____ -___ —_____ Kirchheimo ir Oberleningeno lietu- 
Kempteno lietuvių stovyklos informacinio biuletenio „spaustuvė“, šioje sorgskio „Tableaux dunė exposition“, vių stovyklos. Visos atvykusios lie- 
„spaustuvėje“ nesenai buvo išspausdintas „A. B. Dienos Naujienos“ 600-  ---- °'**'—tninnHnO irnioniinie
sis numeris ir didžiulis, Dr. inž. S. Kolupailos mokslinis veikalas „Hi
draulika“. P. Urbučio nuotr.

Chopin Scherzo b-moll, Fantaisie- tuvių kolonijos naujoje kolonijoje 
Impromtu ir Polonaise as-dur. Pu- užėmė atitinkamus UNRRAos skirtus 
bllkai prisispyrus prašant, dar atliko blokus ir ėmėsi stropaus stovyklos

MEERBECKAS. — Viena iš dides
nių anglų zonos tremtinių stovyklų 
yra Meerbecko kaime. Visą laiką lie
tuvių stovykloje buvo apie 700. Kul
tūrinis kaimo stovyklos gavenimas 
buvo ir yra gana gyvas. Veikia gim
nazija, pradžios mokykla Ir vaikų 
darželis. Buvo suruošti šoferių, siu
vėjų, dažytojų, elektromonterių, anglų 
kalbos ir kt. kursai, šiuo metu dar 
veikia batsiuvių ir siuvėjų artelės.

Naujo Komiteto pirmininku yra Ce-’ 
zaris V-nis. Paskutiniu laiku 35<>/« lie
tuvių yra išvykę | Angliją, nedidelis 
skaičius yra išvažiavę ( Braziliją ir 
JAV. Be lietuvių, stovykloje gyvena 
dar latviai (1 200), estai (130) ir asme
nys be pilietybės (60). Stovyklds di
rektorium yra Gediminas Rukšėnas.

Paskutiniu laiku, išvykus stovyklas 
kapelionui, lietuviai neturi kunigo. 
Sekmadieniais kunigas atvyksta iš 
Uchtės. Syt. But.
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Liet. Tremt. Darbininkų'ir Amatininkų
Prof. Sąjungos Centro

Š. m. balandžio mėn. 20 d. Ha
nau stovykloje susirinkę trijose 
Vakarų Vokietijos okupacinėse 
zonose gyvenančių- darbininkų ir 
amatininkų atstovai įsteigė Lietu
vių Tremtinių Amatininkų ir Dar
bininkų Profesinę Sąjungą.

Darbininkai ir amatininkai Ne
priklausomos Lietuvos paikais, 
kaip lygiai ir abiejų okupacijų 
metu nežiūrint savo dažnai net 
sunkių gyvenimo sąlygų, akty
viai dalyvavo mūsų valstybės at
statyme, rūpinosi vispusišku jos 
progresu ir savo darbu bei visuo
meninių reikalų supratimu įrodė, 
kad darbo žmogus kartu su visa 
kovojančia tauta siekia vis aukš
tesnės tėvynės gerovės.

Darbininkai ir amatininkai, 
kartu su inteligentija ir mokslus 
einančia jaunuomene abiejų oku
pacijų metu buvo įsijungę į po
grindinį darbą, kovodami už savo 
krašto laisvę ir nepriklausomybę. 
Šioje kovoje darbininkas ir ama
tininkas įrodė tėvynės reikalų su
pratimą, vienokiu ar kitokiu bū
du oriešindamasis ir raudonajam ir 
rudajam akupantui. Didelę kraujo 
ir kančios auką tėvynei sudėjo 
darbininkai ir amatininkai, oku-
pacijų metais mirdami NKVD ka-

Valdybos atsišaukimas
LTB skyrių komitetai ir darbi

ninkų — amatininkų atstovai pra
šomi imtis iniciatyvos, kad orga
nizavimasis būtų sėkmingas ir at
liktas galimai trumpesniu laiku.

Informacijai ir kitais reikalais 
kreiptis į Centro Valdybą šiuo 
adresu: (16) Hanau, Lamboy- 
str. 84, D.P. Camp. 12c blokas, 24 
kambarys.

Liet. Tremt. Darb. ir Amat.
Prpf. S-gos Centro Valdyba'

Naujos knygos
1. Alf. Šešplaukis, Vokiečių Kal

bos skaitymai (chrestomatija), lei
do „Atžalynas“ Weilheim-Teck 
1947 m., psl. 232, kaina 8 RM.

Autorius, laikydamasis Švietimo 
Valdybos nustatytos vokiečių kal
bos programos, duoda šiek tiek 
skaitymų iš vokiečių literatūros. 
Proza atstovaujama 19 a. vokie
čių novelės žydėjimo laikotarpio 
atstovų Theodor Storm ir Gott
fried Keller ir iš Šilutės kilusio 
Hermann Sudermann. Vokiečių 
literatūros du milžinai J. W. 
Goethe dr Fr. Schiller reprezen
tuoja savo tautą dramomis 
(Faustu ir yilium Teliu) bei ba-

fan George, Rainer Maria Rilke, 
Hans Carossa ir keletą kitų. Pa
galiau pažymėtinos dar Herderio 
surinktos lietuvių, latvių bei estų 
liaudies dainos.

Ne visai suprantamas medžia
gos sugrupavimas. Pradžioj • „Die 
Reise nach Tilsit“, tuoj po to se
ka baladės, po to vėl proza, ir 1.1. 
Suskirstymas nepagrįstas nei lite" 
ratūros istorija, bei žanrais.

Jei prozos, dramos ir epikos 
(baladžių) pavyzdžių pakaktų, kad 
per daug nedšpūtus knygos, tai 
visgi lyrikos buvo galima laukti 
ir dar daugiau. Ypač pasigendu 
Morike’s ir Goethe’s lyrikos bei 
Schiller'io „Die Glocke“. Jų są- 
skaiton įdėti menkos vertės lyri
kai, kaip tai Traki, Heym, Tielo 
ir panašūs.

Bet didžiausia knygos yda yra 
ta, kad biografijos ir veikalų tu
riniai parašyti lietuvių kalba. At
simenant. kad tik maža dalelė 
mūsų vokiečių kalbos mokytojų 
yra baigė \gennanistiką arba .ją 
studijavę tai bet kurie sumetimai 
tenkintis litetuviškomis biografi
jomis visai nesuprantami. Negi 
mokinys turės papasakoti biogra
fijas lietuviškai?

Apskritai reikia džiaugtis, kad 
turėsime bent šį tą pasiskaityti 
iš vokiečių literatūros. •

Atsitiktinai turiu tą pati vado
vėlį vokiečių išleistą už 2.60 RM.

mio pasauliniai rekordai jau yra pa
gerinti, bet ir Šiaip jis yra laikomas 
bėgiku, iki šiol nesulaukusiu jam 
atitinkamo varžovo.

— NaujaisiafS tarptautinės lengvo
sios atletikos nariais priimti šie kra
štai: Buriha, Libanonas, Iranas, Ja
maika ir provizoriškai Korėja. So
vietų Sąjungos įstojimas dar nėra 
sutvarkytas.

— Per tarpmiestines lengvosios at
letikos rungtynes Paryžius — Am
sterdamas Hansepne 800 m prabėgo 
per 1.49,8 (naujas Prancūzijos rekor
das). Tokiu pat laiku ar geriau 800 m 
yra prabėgę jau 16 lengvatlečių. Ben
droj pasekmėj Paryžius laimėjo prieš 
Amsterdamą. 71.1500 m olandas Slij- 
khuis baigė per 3.52,0. Ck.

— FIFA buvo susirinkusi posėdžio 
ir naujais nariais priimta Kanada, 
Australija, Naujoji Zelandija, Iranas, 
Korėja, Sudanas ir dar pora kraštų. 
Tuo būdu FIFAi dabar priklauso 
60-ties kraštų futbolininkai. Pagei
dauta; kad Londono olimpiados fut
bolo žaidynėse dalyvautų kuo dau
giau komandų. Pasaulio futbolo pir
menybės, kaip žinome, įvyks 1949 m. 
Brazilijoje. Du dalyviai jau dabar 
aiškūs: dabartinis pasaulio meisteris 
Italija ir pirmenybių rengėjas Bra
zilija. Kiti keturiolika varžovų 
paaiškės po išskirstomųjų rungtynių, 
kurios vyks visame pasaulyje. Pri
mename, kad pasaulio futbolo pir
menybėj Jau buvo suruoštos tris kar
tus. 1930 m. laimėjo Urugvajus, o 
1934 ir 1938 m. titulą sugriebė Italija.

— Savo laiku buvęs Šveicarijos 
teniso meisteriu Ellmer neseniai grįžo 
į tėvynę. Ellmer septynius metus

viešėjo pas Januagero maharadžą 
kaip teniso mokytojas. Apsimoka 
būti teniso meisteriu, bet dar geriau 
viešėti pas indų kunigaikščius!

— Olandai ir belgai, kaip kaimy
nai, ir sporte neblogai sutaria. Tik 
per paskutiniąsias futbolo rungtynes 
Amsterdame (olandai laimėjo 2—1) 
kilo skandalas. Priežastis buvo ta, 
kad vietoj žadėtų 8000 bilietų belgų 
futbolo entuziastams, šeimininkai 
(olandai) rezervavo tik 3700. Po šio 
įvykio belgų futbolininkai nedaly - 
vavo nė po rungtynių suruoštose 
vaišėse. Komanda patylomis ir nieko 
nepranešus!, grįžo į tėvynę. Ck.

VISIEMS SPORTO KLUBAMS
Lengvosios Atletikos Sekcija yra 

numačiusi liepos mėn. Rosenheime 
surengti L.T.B. lengvosios atletikos 
pirmanybes. Dalyvių skaičius bus ri
botas. Todėl visi Sporto klubai (visų 
trijų zonų) yra raginami kuo grei
čiausiai atsiųsti savo geresnių 
lengvaatletųčių sąrašus su šiais me
tais pasiektais rezultatais.

Numatomos vyrų, moterų ir jaunių 
klasės.

Jaunių gimimo datos riba 1929. I. 1.
Ypač atkreipiamas dėmesys į jau

nuosius sportlninkus-es.
Taip pat klubai yra prašomi pri

siųsti visus šiais metais įvykusių 
rungtynių rezultatus, ar tai būtų tarp 
lietuvių, ar tarp DP, ar su vokiečiais. 
Taip pat ar tai būtų pavieniai susiti
kimai, ar komandiniai, nes sekcija 
nori turėti lengvosios atletikos veik
los vaizdą.

Visus davinius siųsti šiuo adresu: 
Alg. Bielskus. (13b) Rosenheim (Obb.), 
Max-Joseph-Platz 4, Telefon 688.

Mūncheno Sporto Apygarda

pacijų metais mirdami NKVD ka- ladėmis. Iš lyrikų randame tik 
Įėjimuose, kentėdami ir vežami į.naujesniųjų laiku atstovus, kaip 
Sibirą ar Reichą darbams, būda- • • - • - —
mi Reicho KZ kaliniais ir 1.1. Tai 
todėl ir Vakarų demokratijos są
voka darbininkui ir amatininkui 
nebuvo svetima, ir tik Vakaruose 
buvo kraunamos didžiausios vil
tys. Norėdami būti gyvąja ir ko
vojančia tautos dalimi, karo vė
trų ir raudonojo siaubo likome at
blokšti čia.

Būdami tręmtyje, mes dar karš
čiau turime jungtis i kovą už tė
vynę. O kova bus sėkminga, jei ji 
bus organizuota. Mūsų darbas ir 
organizacija, per kurią eisime 
prie aukštesnio pasiruošime ir 
bendradarbiavimo su Vakarų val
stybių profesinėmis sąjungomis, 
bus mūsų ginklas prieš šeiminin
kaujantį tėvynėje melą, smurtą ir 
likusiųjų išnaudojimą iki žemiau
sio vergiškumo ir deportacijos.

Todėl visų stovyklų darbininkai 
ir amatininkai kviečiami steigti 
pas save profesinės sąjungos sky
rius. Vietų komitetai prašomi, 
kiek galima, organizavimąsi remti 
ir jį skatinti. Per profesinę są
jungą bus rūpinamasi įsteigti į- 
Vhirius trumpalaikius amatų kur
sus, organizuoti ir plėsti amatų 
dirbtuves, be fo, bus daromi žy
giai, kad amatininkai ir amatų 
darbininkai dirbtų savo specialy
bės darbą.

Centro Valdyba visoms sto
vykloms yra išsiuntinėjusi infor
macijas skyrių steigimo reikalu. 
Jas gaus:

a) stovyklose, kurios į suvažia
vimą buvo atsiuntusios savo atsto
vus, — jų atstovai,

b) Stovyklose, iš kurių nebuvo *ždes“ išprašyti iš aikštės. Pirmomis č,,''0JiįtosASK_VvtieskreDŠininkais. / t td rungtynių minutėmis šarūniečiai buvo “U vietos ask. vynes KrepsminKaisatstovai atsiųsti, — LTB skyrių uį^jįs^net aple dešimt taškų sklr. bei stalo tenisininkais. Abu suslti- 
komitetai.v tumu savo naudai, bet puslaikio gale w”-' s»lmi„rnk„

tai Detlev von Liliencron, Ste-

Vadinas beveik penkis kartus 
daueiau drįstame lupti iš 
mokinių.

savo
V. P.

Pranešimai
JŪRININKŲ ŽINIAI! .

KREPŠINIO ŽAIDYNES KEMPTENE pasimetė ir jį pralaimėjo pasekme 
Nugalėtojas — „Šarūnas“ «?4 : 21. Antrame puslaikyje iš pat pra

džių pasitempia, rezultatą išlygina, 
persveria savo naudai ir laimi rung
tynes ^pasekme 39 : 35 (21 : 24).

Kitų rungtynių pasekmės sekančios: 
„Kovas“ — GSK — 48 : 40 (21 :12). 

Šiose rungtynėse nepaprastai atkaklų 
žaidimą parodė GSK ir pralaimėjo 
gana mažu skirtumu. Laimės dieną 
turėjo Sventickas, kuris vienas ne
maža taškų priskaitė GSK naudai.

„Vyties“ ir GSK susitikimas dėl 
trečios — ketvirtos vietos laimėjima 
atnešė GSK naudai, kuris po sunkios 
kovos privertė „Vytį“ pasiduoti. Iš 
pirmo puslaikio pasekmės atrodė, kad 
laimėjimas atiteks vytiečiams, bet an
tram puslaikyje viskas pakrypo prie
šingon pusėn. Galutinė šių rungtynių 
pasekmė 24 :21 (7 :12) GSK naudai.

Žaidynių pabaigoj Kempteno Gele
žinkelininkų Draugija apdovanojo vi
sas komandas. Už puikų teisėjavimą 
nepamiršo dovanėlės ir vyr. žaid. 
teisėjui Art. Andruliui (I).

Teko nugirsti iš vieno Vyr. Krep
šinio Komiteto nario, kad „Šarūnas“, 
„Kovas“ ir GSK dar šį mėnesį vėl 
susitiksią Landshute ten ruošiamose 
krepšinio žaidynėse.

Kempteno GSK savo gyvavimo me
tinių proga birželio mėn. 14 — 15 d. d. 
rengė krepšinio Žaidynes, kuriose da
lyvavo keturios geriausios lietuvių 
krepšinio komandos: Kempteno „Ša
rūnas“ ir GSK, Scheinfeldo „Kovas“ 
ir Tuebingeno „Vytis“. Žaidynes ati
darė komiteto pirm. Dr. J. Kaškelis. 
Žaidynių dalyvius sveikino Vyr. 
Krepšinio Komiteto atstovas kun. J. 
Panavas ir Kempteno Geležinkelininku 
Draugijos vardu inž. J. Kizlaitis. Pir
mą žaidynių dieną (VI. 14.), žaidžiant 
GSK su „Kovu“, tylos minute prisi
mintos rimties dienos: vargstantieji 
mūsų broliai tėvynėj, Sibire ir žuvę- 
nuo žiauriosios NKVD rankos.

šios žaidynės parodė, kad Kempte
no „Šarūnas“ ir toliau lieka stipri
ausia lietuvių krep^jnio komanda Vo
kietijoj. Be reikalo mūsų spaudoj bu
vo rašyta apie „Šarūno „iširimą ir 
pan. Pirmą žaidynių dieną „Šarūnas“ 
susitiko su Tuebingeno „Vytimi" ir ją 
be jokio vargo nugalėjo.Rungtyrės bai
gėsi 76:30 (29:13) „Šarūno“ naudai. „Ša
rūnui“ atstovavo: Puzinauskas. Nor
kus I, Norkus II. Bagdonas ir Macke
vičius. Atvirai kalbant, šarūniečių 
tiek ir bėra likę, nes abu Andruliai, 
Varkala ir Duliūnas yra išvykę į 
Prancūziją ir kažin ar begrįš. Dėl pir
mos vietos „Šarūnui“ teko susikibti 
su Scheinfeldo „Kovu", kuris yra 
pasiruožęs vieną dieną „senas žvaig-

Yra įsteigta „Lietuvių Jūrininkų 
Sąjunga Užsienyj“. Jos tikslas remti 
ir skatinti laivininkystės specialistų 
paruošimą, populiarinti lietuvišką lai
vininkystę bei žvejybą, ieškoti gali
mybių jau dabar rasti nariams darbo 

' savoj specialybėj ir turėti įstaigą, 
kuri jungtų visus šios srities dar
buotojus bei įgalintų tarpusavį susi
žinojimą per visą tremties laiką.
Kviečiame įsiregistruoti sąjungon vi
sus turėjusius reikalo su laivinin
kyste ar žvejyba pranešant pavarde, 
vardą, gimimo datą ir vietą, adresą, 
jūrines kvalifikacijas, kur, kokiose 

, pareigose ir kiek laiko laivininkystės 
' srityje dirbęs. Taip pat kviečiame 

registruotis nariais ' rėmėjais tuos, 
’ kurie Jūrininkų Sąjungą numato pa

remti materialiai arba prisidėti prie 
laivininkystės populiarizavimo.

Jūrų skautų vadovai yra prašomi
■ prisiųsti davinius apie savo vadovy

bėj turimų jūrų skautų skaičių ir 
laipsnius bei prisiųsti programas ku-

; riomis naudojasi jūreiviškam — skau
tiškam apmokymui, prie jo papildy
mo ir išplėtimo Jūrininkų Sąjunga 
mielai prisidėtų medžiaga ir patari- 

. mals.
j Numatome rasti galimybių keliu- 
? ose laivuose sudaryti lietuviškas įgu

las todėl jūrininkai iŠ visų zonų, ku- 
‘ rie vėl norėtų plaukioti, prašome 
’ pranešti nurodant išplaukiotą laiką 
1 ir eitas pareigas laive. Kas turi ra- 

diotelegrafisto specialybę ir norėtų 
plaukioti prašomas pranešti ir tuo 
atvėju jei iki šiol praktikos jūroj ir 
neturėtų. Anglų kalbos žinojimas šiam

■ darbui laive būtinas.
Adresas: Jūrininkų Sąjunga 24 

Flensburg, Munketoft 1, Seefahrt- 
[ schule/Lithuanian Section.

Freiburgo sportininkai Tįibingene
Freiburgo lietuviai studentai, žai

džią po YMCA ženklu, viešėjo Tū- 
bingene ir išbandė savo pajėgumą

Pranešame artimiesiems ir 
pažįstamiems, kad š. m. bir
želio mėn. 16 d. 1 v. 30 min. 
Ambergo sanatorijoj po ilgų 
kančių mirė Vincas Kairys, 
Alytaus gimnazijos mokyto
jas.

Palaidotas Ansbacho„Vyald- 
friedhof" kapinėse.

Liūdinti šeima

Dipl. inž. JUOZUI SlMO- 
LlUNUI mirus, reiškia nuo
širdžią užuojautą jo žmonai 
Dr. Simoliūnienei, broliui 
prof. Jonui Šimoliūnui ir 
giminėms

Lietuvių Inžinierių 
Draugija Kemptene

kimai baigėsi šeimininkų pergalė
mis — krepšinį ASK Vytis laimėjo 
34—27 ir stalo tenisą 5—4. Krepšinio 
rungtynės praėjo korektišku stiliumi, 
ir šeimininkai pasirodė stipresni. Iš 
svečių geriau sužaidė Daukša, savo 
laiku pasižymėjęs Eichstatte SK ko
mandoje. Tūbingeniečių didžioji stip
rybė buvo Saladžius, pats vienas pa
siekęs 15 tšk.

IS UŽSIENIO SPORTO

Pranešame giminėms ir pažįsamiems, kad š. m. liepos 3d. 
•Augsburgo Hochfeldo bažnyčioje bus gedulingos pamaldos už 
mirusią Sibire

NATALIJĄ KLEIZAITĘ - ŠALČIUVIENĘ
ir žuvusį Lietuvoje jos brolį

Kleizą Joną
VYRAS, SESUO IR ŠVOGERIS

kad išeiviui brangiausias ir. reikalin
giausias tremtyje turtas bei draugas 
yra geras žodynas. Šia spragą gali 
užpildyti kiekvienas išvykstantis, už
sisakydamas J. ir J. Beržinskų ir V. 
Minkūno angliškai-lietuviško-vokiško 
žodyno antrąją laidą, kuri bus naujai 
pertvarkyta bei papildyta ir įrišta 
vienon knygon. Kaina su persiuntimu 
70, —RM. Prenumeratorius, išvykęs 
užsienin ir pranęšęs savo gyvenamo
sios vietos naują adresą, gaus žodyną 
paštu pabaigoj šių metų. Užsakymus 
ir pinigus siųsti: J. ir J. Beržinskai, 
(13b) Rosenheim, Pichlmayrstr. 21a, 
Camp „B“.

Nuo liepos mėn. 1 d. pradeda veik
ti ispanų kalbos už akių 
dėstymo kursai. Prašome tuo
jau registruotis, nes klausytojų skai
čius yra labai ribotas. Mokestis už 
1 mėn. RM 52,—. Pamokos skolon ne- 
siunčlamos. Rašyti: C. Jovaišas, (14a) 
Bad Mergentheim, Maurus-Weber- 
Str. 2.

Augsburgo-Hochfeldo DP pašte šau
tas siuntinys iš Vašingtono, JAV, 
Konstantinui Bladžiui. Adresatas pra
šomas siuntinį atsiimti.

Lietuvių Komitetas

LIETUVlSKAI-VOKlSKO ŽODYNO 
užsimokėjusiems prenumeratoriams 
pranešama, kad dėl tam tikru nenu
matytų- trūkumų ir dėl techniškų kli
ūčių žodyno įrišimas vienam mėne
siui užtruko. Darbą numatoma baigti 
liepos mėnesio pabaigoj.

Stovyklų gyventojai, norį žvdyną 
gauti, prašomi kreiptis į savo spau
dos platintojus. Žodyno užsakymai 
priimami tik iš stovyklų spaudos 
platintojų. Tautiečiai, gyveną už sto- . 
vykių ribų, žodyno reikalais prašomi ' 
kreiptis t leidyklą: Augsburg, Hoch- 
feld, Baltic Camp, Bl. 10—14. Gerbia
mieji prenumeratoriai prašomi nesių
sti pinigų laiškuose. ,

Knygų Leidykla „Sudavija“. ,

Paieškojimai
4396. Miss Mary Vaičaitis, 579 E. 

8 Street, S. Boston 27, Mass, prašo 
atsiliepti kun. Jurgi Riaubą, ki
lusį iš Prienų.

4398. Consulate General of Lithu
ania, 41 West 82nd Street, New York 
24, N. Y., prašo atsiliepti šiuos asme
nis, gyv. 1945 m. „Kemmel“ Trier 
lageryje, kurių ieško giminės Ame
rikoje: Danaitis Antanas, Kvietelai- 
tis Vincas, Palilionis Antanas (visi 
trys gyveno Wiesbadfcie), Celkonas 
Gasperas, Silinskas Marijonas, Alek
sandravičius Pranas (visi trys gyve
na USA zonoje).

4397. Mr. Mike Grigolius, 3043 S.
Union Avenue, Chicago 16, Illinois, 
prašo atsiliepti savo giminaitį Povilą 
Noryilą, kiį. iš Šiaulių apskr., Užvln- 
čių valsč., -------- - —Dungvetų kaimo.

UNRRAos 
AROLSEN

PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
prie Kasselio, ieško šių 

ašmenių:
Petras,

Žurnalas „ŽVILGSNIAI“, Nr. 3, 
red. Jonas Mekas. RM. 10,—.• Sležo- 
Malinausko „LIETUVOS ISTORIJA“ 

' įrišta RM. 12,— (mokykloms
RAŠOMAJAI ~M AŠlNELEL’ūžsakant 

,, j a___avansas RM. 25,—. * BŪTINIAUSI
— 1862 m. birželio 11 d. gimė mo- raSMENYS, tuo tarpu tiekiami tik 

dėmiųjų oiimpinių žaidimų įkūrėjas ne koionijose gyvenantiems tautie- 
hPrnnac rnnh.rMn . člams ne daugiau RM. 5 . Už_

« _ą.*_ • Leidykla 
„GIEDRA" (16) KASSEL - Oberzweh- 
ren.

— Birželio 6 d. sukako 220 metų 
nuo pirmųjų sporto rungtynių dėl 

pasaulio pirmenybių. Tąsyk anglas __________
Figg dar nuogomis kumštimis nubo- RM. 9,įrišta km. lz,— (moxyKioms 
k$avo savo tautietį Sutton ir tapo 7.50 ir 10,50), • LIETUVIŠKOS RAIDES 
pirmuoju „World Champion“. ” -«—• *•

baronas Pierre de Coubertin.
— Birželio 13 d. savo 50-ties metų a

sukaktį atšventė Paavo Nurmi, vis -GIEDRA (161 kassrl. 
dar sėkmingiausias lengvatletis olim
piniuose žaidimuose. Per 3 olimpia
das Nurmi yra nuraškęs 7 aukso ir 3 
sidabro medalius. Vien tik 1924 m. 
Paryžiuje jis yra laimėjęs keturias 
pirmąsias vietas. Per pusvalandį Nur
mi yra laimėjęs 1500 ir 5 000 m, be 'Kiekvienam išvykstančiam iš Vokie
te, pasižymėjo 3 000 m bėgime per tijos yra svarbu tiksliai sunaudoti su
laukus. Tąsyk siautė dideli karščiai, va santaupas, nes išsivežimas vokiškų 
ir paskutinysis bėgimas istorijoje va- markių yra varžomas ir nenaudingas, 
dinamas kaip „Colombes saulės mu- Todėl kiekvienas išvykstantis gali 
šis“. Daug dalyvių tapo karščio au- skirti nors dalį savo santaupų tam 
komis, bet Nurmi žaismingai atlaikė tikslui, iš kurio vėliau turės pats 
ir šį jėgų bandymą. Dabar visi Nur- naudos. Gyvenimo praktika parodė.

Išvykstantiems iš Vokietijos

NARBUTAS
Vilnius,

NARBUTAS
Kaunas,

; PETRULIENE, Stasė,
Lithuania,

‘ NAKUTIS. Mykolas,
Tutlingen,

: PETRIKAITIS Albertas, 20 metų, gyv. 
Tauragė,

■ PETRULEVICIENE Jadvyga, 41 metų, 
gyv. East Prussia,

’ PETRONS Kasimers, 79 metų, 
PETRIKAITIS Valteris, 2 9metų, gyv.

Tauragė,
BRAZIENE, Uršulė. 44 metų. gyv. VU- 

kavlškls/Lithifenia,
BRUOŽis Klemensas. 27 metų, gyv. 

Koenigsberg, Ostpreussen.
PRANCKEVTCIUS Pranas;
PRANOKĖVICIUS Marija; 
PREIKSIENE Agota; 
SAKALAUSKAS Antanas; ~ ~ "
SAKALAUSKIENE;
SARPALIUS Motiejus;
S ARP ALIENS Petronėlė;
SELIUNAITE Ona;
SERMUKSNIENE Marija. ‘

32 metų, gyv.

Povilas, 30 metų, gyv.

gyv. Palanga/

43 metų, gyv.
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„ŽIBURIŲ" PRIEDAS MOTERIMS Z RED. P. JANUTIENE

LIETUVĖ MOTINA
O. Bačkienės pranešimas Socialinės ir Visuomeninės Moterų Unijos 

Kongrese balandžio 26 — gegužės 2 d.d.

III Tarptautinio Kongreso pir
mininkės maloniai pakviesta kal
bėti apie lietuvę motiną, esu su
jaudinta paliesdama klausimą, kur 
vyrauja teisybė ir laisvė, ir ypa
tingai ląiminga galinti pareikšti 
Socialinei ir Visuomeninei Moterų 
Unijai Lietuvių Katalikių Organi- 
zacių Sąjungos didelį prisirišimą.

Lietuvė motina vaidino ir tebe
vaidina didelį ir garbingą vaidme
nį lietuvių tautos gyvenime. Vi
suose tautos istoriniuose momen
tuose ji yra įrodžiusi savo kilnumą 
ir heroizmą.ldetuvė motina mokėjo 
saugoti krikščioniškąją tikybą, 
gimtąją kalbą, papročius, dainas- 
ir tautinį savo krašto meną. Ji mo
kėjo išsaugoti dorumą ir pasiliko 
savo pareigų aukštumoj šeimos ži
diny, parapijoje pilietiniam ir so
cialiniam gyvenime.

Nežiūrint sunkios vargų naštos, 
lietuvė motina niekuomet nebuvo 
vergė, greičiau kaąkinė, kuri ken
čia nenustodama drąsos. Ji sąmo
ninga nešdama visą dvasinę ir ma
terialinę, atsakomybę šeimos mo

raliniam ir materialiniam gyvenime.
Pagal profesiją dauguma Lietu

vos moterų yra ūkininkės — eko
nomiškai nepriklausomos.

Lietuvės inteligentės ’ visuomet 
turėjo glaudžius ryšius su kaimo 
motinomis ir dafbinįhŽėmis, ne tik 
privačiu būdu, bet ir per gausias 
organizacijas. Pavyzdžiui, Lietuvių 
Katalikių Organizacijų Sąjunga 
jungė šias grupes: katalikes ūki
ninkes, kaimo ir miesto mergaičių 
jaunimą, inteligentes ir tarnaites ir 
siekė ligi 100.000 narių. Per visą 
valstybės nepriklausomą gyvenimą 
minimą Organizacijų Sąjunga dir
bo motinų gyvenimo sąlygų page
rinimui socialiniu ir visuomeniniu 
žvilgsniu ir tarnavo bendrai žmo
nijos pažangai. Sąjunga vaidino 
didelį vaidmenį nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime, ir jos darbai 
liks įrašyti į garbingiausius Lietu
vos istorijos lapus. Sis veikimas 
buvo pabrėžtas Jo Eminencijos 
Kardinolo Pacelli (šiandien Jo 
Šventenybės Pijaus XII) telegra
moj' 1933 šios sąjungos didžiulio 
kongreso proga:

„Visi tie nuopelnai, kuriuos Ka
talikių Moterų Draugija per 25 me
tus tikybos gerovei yra nuveikusi, 
Sv. Tėvui sudaro* didžiausią dži
augsmą, ir Jis skatina su mieliau
siu noru ją palaiminti ir palinkėti 
jai kaskart galingesnio vystymosi.“

Lietuvoj moterys naudojosi ly
giomis su vyrais teisėmis politi
niam, ' socialiniam ir kultūriniam 
gyvenime. Katalikių atstovių pas
tangomis pravesta parlamente: 1) 
motinystės ir moterų darbo apsau
gos įstatymai, 2) įstatymas dėl mo
terų teisių sulyginimo į turto pa
veldėjimą, 3) mergaičių programų 
sulyginimas su mišrių mokyklų 
programomis, kad lygiai galėtų pa
tekti į aukštąsias mokyklas.

Ypatingai socialiniam gyvenime 
lietuvės motinos vaidino žymų 
vaidmenį. Čia tenka suminėti kai 
kuriais grupes: Motinoms ir Vai
kams Globoti Organizacijų Sąjungą 
(kurios tarpt, būstinė buvo Žene
voje) ir Katalikiškųjų Organizacijų 
Sąjungą „Caritas", Lietuvos Vaiko 
Draugija, Mergaičių Globos ir Mer
gaičių Bičiulių organizacijas ir kt., 
neskaitant gausių profesinių mo
kyklų mergaitėms.

Karo metu 1939—1945 lietuvės 
motinos kentė 3 sekančias viena 

kitą okupacijas. Jų kraštas tapo 
baisiai sunaikintas. Motinų daugu
ma atskirtos nuo vaikų, ir daugelis

O. Bačkianė, lietuvių atstovė Moterų Kongrese Paryžiuje

jų išvežtos ir išsklaidytos visoj 
Europoj ir Azijoj.

Norint atvaizdavuoti dvasinę mo
tinos lietuvės šių dienų padėtį, 
leiskite man suminėti vieną faktą, 
kuris liks mūsų istorijoj.

Ponia Svelnienė turėjo tik vieną 
sūnų, kuris mokėsi Panevėžy. Sis 
jaunuolis padėjo savo tautiečiams 
pasprukti iš svetimtaučių rankų. 
Jis tapo suimtas ir buvo kanki-

Moteru kongreso rezoliucijos
I

Kongreso dalyvės nutarė dėti visas 
pastangas atstatyti ir išlaikyti šei
mos tvirtumą ir pastovumą, kaip 
būtiną moters vertės išsaugojimo 
sąlygą.

II
Kongresas reikalauja sustabdyti 

šventų asmens ir šeimos teisių 
laužymą, gyventojų prievarta kil
nojimą iš vietos į vietą ir sistema- 
tinį šeimos židinių ardymą.

III
Atsižvelgiant, kad ekonominės 

pusiausvyros atstatymas reikalin

namas; nežiūrint to, jis neišdavė 
savo tautiečių pavardžių. Slapta 
policija,** atsišvelgdama į jaunus 
metus, pakvietė motiną pasimatyti 
su sūnum ir jį įtikinti, kad jis iš
duotų savo draugus. Motina įėjo į 
kalėjimą, apkabino iškankintą sū-
hų ir šnabždėjo: „Aš tave myliu 
iš visos širdies, bet žinok, jei tu 
išduosi savo draugus, nebūsi mano 
sūnumi”. Viso to pasėkoj motina

ir sūnus tapo išvežti Leduotojo 
Okeano link.

Taip kiekvieną momentą lietuvė 
motina nesiliauja kovojusi dėl 
krikščioniškojo tikėjimo, teisybės 
ir savo motinos teisių. Ji yra įsiti
kinusi, kad jos pakeltos kančios ir 
aukos, jos kovos padės viso pa
saulio motinoms išsaugoti jų laisvę 
ir teises, kuriomis turi naudotis 
visi žmonės.

gas ne tik intensingos gamybos vi
suose kraštuose, bet taip pat ra
cionalios vartojimo organizacijos;

Atsižvelgiant į namų ūkio reikš
mę bendram krašto ūky:

Atsižvelgiant į tai, kad padary
tos pramonės racionalizavime pa
stangos nepasiekė namų ruošos 
darbų ir kad yra svarbu ir būtina 
palengvinti šeimininkių uždavinius;

Atsižvelgiant į tai, kad motinos 
įterpimas į gamybos darbus gre
sia šeimos suirute —

Kongresas reikalauja: 
1. Pripažinti realiai per įstatymus 
ir institucijas ekonominę ir socia

Techniniai patobulinimai privalo 
aprūpinti Motinas įrankiais, pa
lengvinančiais jos materialinę 
naštą ligi maksimumo. Socialinė 
organicazija privalo parūpinti Mo
tinoms pagalbą ir patarnavimus, 
kad galimai daugiau išlaisvintų 
jas nuo varginančių darbų ir ne
duodančių pakankamai laiko jų 
auklėjimo misijai, jų pačių kultū
rai; taip pat jų socialiniams ir 
visuomeniniams uždaviniams. .

Nė vienas namų ruošos ir šei
minis darbas neprivalo būti žemi
namas, ir kiekvienas šeimos narys 
privalo padėti juos dirbti, atitin
kamai jų galimumams ir sugebėji
mams, ir stengtis jiems pasiruošti.

Viešoji nuomonė privalo būti 
formuojama Motinų pagarbos pras
me, jauni vyrai pratinami gerbti 
moterį. Literatūra, filmos, teatro 
veikalai, spauda, radijas, mepas 
privalo pagerbti legalią motinybę.

Kongresas prašo visas tautas dė
ti betarpiai pastangas pakreipti įs- 
tatymdavystę ir įpročius geresnio 
Motinų misijos supratimo keliu, 
kurios; ugdydamos turtus ne tik 
fizinio ir materialinio pobūdžio, 
bet ir moralinio ir dvasinio, suda
rys pagrindinį žmonijos laimės 
faktorių.

Kongreso organizavimo Komite
tas sveikiną draugijų ir tautų at
stoves ir vadoves, susivienijusias 
dėl šios deklaracijos, kuri sudaro 
Motinos Chartą, būtinai reikalingą 
pasaulio atstatymui.

Kovotoja prieš nacių 
terorą

„Mūsų Kelio“ Nr. 22 J. Grigo- 
laitis aprašo žymią lietuvę kovo
toją prieš nacių priespaudą hitle
rinio siautėjimo laiku — Oną Bly- 
žytę Albrechtienę. Ji už priešini-, 
mąsi nacių tvarkai ir už klausymą 
žinių iš užsienių buvo nuteista 3 
metams sunk. d. k. ir KZ iki gy
vos galvos. Jai teko išbūti nacių 
pragare 14 mėnesių. Ona Albrech
tienė yra gimusi Klaipėdos apskr., 
Labrenciškiuose. Augo, tėvams mi
rus, kartu su .Labrencų šeima (da
bartine p. Brakiene ir p. Bumbu- 
liene), kurios taurus lietuviškumas 
įaugo ir į jaunos Blyžytės sielą. 
Ištekėjo už gryno lietuvio kepėjo 
Albrechto. Kai naciai- užplūdo 
Klaipėdą, Albrechtai turėdami 
nuosavybę, liko vietoje, bet par
tija ir miesto valdyba juos viso
kiais būdais persekiojo ir stengėsi 
sužlugdyti. 1942 m. iš Klaipėdos 
ištremiami. Gyvena Įsrutyje, iš čia 
Ona suimama ir nuteisiama — pa
teko į Tapiavo? s. d. kalėjimą. 
Artėjant frontui, buvo varoma ap
kasti kasti. Kalėjimas evakuotas i 
Liubeką, kur anglai išvadavo — ir 
Albrechtienė išėjo iš nacių praga
ro iškankinta, nubadėjusi, sverian
ti vos 40 kg. Dabar Albrechtienė 
yra 43 metų.

Muzulmonų moterys 
Arabijoje

Kaip turtuoliams arabams visus 
namų ir lauko darbus atlieka 
samdiniai, taip neturtingiems — 
jų moterys žmonos. .

Mohametonai žmonas faktiškai 
„perka“, nes vedybose svarbią ro
lę vaidina pinigas, turtas. Tai 
maždaug vidutiniškos karvės kai
na. Tik skirtumas, kad su gyvu
liu geriau elgiamasi, o žmona — 
visiškai vyro vergė. Valdiškai lei
džiama vesti keturias žmonas, o 
„draugių“ vyras gali turėti tiek, 
kiek jis gali jų išmaitinti. Tos 
„draugės“ gyvena tuose pat na
muose kaip ir žmonos, tik joms 
nereikia dirbti. Namus tvarko ir 
valdo vyrd. bizūnas. Ligi vedybų 
moterys jokiam vyrui neatiden
gia savo veido — jis po vestuvių 
ją mato pirmą kartą. Išvis arabė 
mohametonė retai eina į gatvę, į 
viešumą. Namai neturi langų į 
gatvę, o kiemas irgi aptvertas mū
rine siena. Deja, nevisi namai turi 
savo šulinius, ir vakarop daug 
moterų — su ąsočiais ant. galvų 
— eina parsinešti vandens iš šal
tinio. Todėl su vandeniu elgia
masi labai taupiai ir higienos są
lygos yra primityvios. J. T. *

linę motinų šeimininkavimo ir 
šeiminio darbo vertę, 2. Racionali
zuoti namų darbus, pritaikant tech
nikos pažangą ir viešą namų pa
galbą, 3. Ekonomistų ir sociologų 
dalyvavimu studijose įterpti namų 
ūkį į bendrą krašto ūkį ir nustatyti 
ryšį tarp ekonominių vertybių ga
mybos ir jų vartojimo.

IV

Visuose kraštuose dirbančio tėvo 
atlyginimas privalo įvairiais bū
dais duoti galimumų šeimai, neat
sižvelgiant į globojamų asmenų 
skaičių, gyventi padoriai, kad mo
tina nebūtų priversta dėl lėšų sto
kos imti profesiją šalia namų.

V

Atsišvelgiant į nepavaduojamą 
motinų patyrimą ir, antra vertus, 
j būtiną reikalą, kad kiekvienas 
pilietis įneštų savo dalį į bendrą 
krašto gyvenimą, kongresas reika
lauja, kad oficialiuose ir viešuose 
organizmuose būtų skirta moti
noms plati vieta.

VI
Tautų atstovės, susirinkusios 

plenumo posėdy, dedA pagrindą 
„Pasauliniam motinų judėjimui", 
kad sudarytų tinkamas motinos, 
žmonijos pažangos darbininkės, fi
zinio, intelektualinio, ekonominio, 
socialinio, politinio jr moralinio 
gyvenimo sąlygas.

III Tarptautinio Kongreso apie 
„Motina Žmonijos Pažangos Dar
bininkę“, įvykusio Paryžiuj š. m. 
balandžio 26 — gegušės 2 d. d.

deklaracija, 

ratifikuo.ta plenumo posėdy, užda
rant kongresą, dalyvaujant 29 tau
tų atstovėms. \

Motina užima pirmą vietą žmo
nijos pažangos darbininkų tarpe. 
Ji dirba ugdydama dvasines ir mo
ralines vertybes, be kurių kiek
viena civilizacija turėtų pasėkoj 
žmogaus nuvertinimą. Tėvo ben
dradarbė kūrime Motina lygiai da
lyvauja auklėjime, kuris papildo 
kūrimo darbą.
Motinos įtaka šeimos -židiny turi 
taip pat spinduliuoti tautiniam ir 
tarptautiniam gyvenime. Moters 
specifiniai sugebėjimai ir Motinos 
patyrimas nepavąduojami.

Iš to seka būtinas reikalas pa
tikrinti daugely kraštų tradicines 
nuomones dėl moters prigimties ir 
jos uždavinių.

Savo esme moteris yra vyrui ly
gus asmuo. Ji neprivalo būti trak
tuojama nei kaip malonumų ar 
pasinaudojimo, nei kaip rasės pa
laikymo priemonė.

Kiekvien moteris yra laisva pa
sirinkti savo gyvenimo padėtį.

Laisvai pagal moralinį dėsnį pa
sirenkama vyro ir moters santuoka 
neprivalo būti racionalizmo, rasės 
ar eugenikos sumetimais nei įsa
komą, nei draudžiama. Tik legalioj 
ir pastovioj šeimoj Motina gali iš
vystyti savo veiklą ne tik šos pa
čios naudai, bet ir savo vyro, vai
kų, Tėvynės ir žmonijos. Tik savo 
šeimoj jauna mergaitė pasisavina 
principinius šeimos auklėjimo dės
nius. Viešos ar privačios įstaigos 
privalo tik papildyti, bet ne atstoti 
šeimos duoto auklėjimą. ' ,

Socialinio ir ekonominio gyve
nimo sąlygos privalo duoti gali
mumų Motinai pasišvęsti savo mi
sijai. Nei šeimos nepritekliai, nei 
gamybos reikalavimai neprivalo 
jos versti dirbti šalia namų.

Viešos įstaigos privalo pripažinti 
ne tik moralinę Motinos Misijos 
vertę, bet ir jos ekonominę vertę, 
kuria naudojasi visas kraštas.
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Pastangos Europos ukiui atkurti
Karą pradėti yra žymiai leng

viau, negu jį užbaigti. Užkurti 
visų nelaimių ugnį, sunaikinti 
miestus ir kaimus, išžudyti mili
jonus žmonių, milijonus žmonių 
padaryti nelaimingais bei invali
dais, įnešti visokiariopą anarchi
ją žmonijos gyvenime karo 
audros, jei ne akimirkomis, tai 
ir ne dešimtmečiais pajėgia at
likti. Štai prabėgo jau daugiau 
kaip dvieji metai, kai nuskambė
jo paskutinieji karo šūviai Euro
poje, bet ji vis dar tebėra baisus 
ligonis su baisiomis fizinėmis ir 
moralinėmis žaizdomis. Ir blo
giausia, kad tos žaizdos ne tik 
nerodo gyjimo ženklų, bet dar 
labiau komplikuojasi.

Niekam ne paslaptis, kad ir 
karą pralaimėjusi Vokietija, ba
dui žiūrint į akis, kelia streikus 
ir stato laimėtojams įvairiausių 
reikalavimų. Dabartinė Vokieti
jos padėtis nė kiek nuo karo pa
baigos nepagerėjo. Ji nepadarė 
pažangos nei ūkiniu nei politiniu 
atžvilgiu. Nežiūrint nuolat tiekia
mos JAV paramos maisto pro
duktais, Vokietijos maitinimo pa
dėtis pasiliko kritiška.

Negeresnis stovis yra kitose 
Europos valstybėse. Ir karą lai
mėjusi Prancūzija deda didžiau
sių pastangų, kad kaip nors ga
lėtų sustiprinti savo vidaus ir 
užsienio padėtį. D. Britanija savo 
viduje pergyvena ir politinę ir 
ūkinę krizę, kuri yra karo ir da
linai prieškarinių veiksnių pada
rinys. Sovietų Sąjunga, norėdama 
atstatyti bent minimalias gyveni
mo sąlygas visą dėmėsi kreipia į 
penkmečio plano įgyvendinimą, 
kuris pagal neoficialiai gaunamas 
žinias, sunkiai vyksta. įvairius 
nedateklius kenčia ir Italija, 
Graikija ir kitos pietryčių Euro
pos valstybės. Tiktai JAV, per 
kurių žemę nepraūžė karo audra. 

Lordas Mounbatten su žmona, atvykę, | Northolt aerodromą Londone. Vice- 
karallus atvyko tartis su ministeriu kabinetu Indijos klausimais

nejaučia tų trūkumų ir baimin
gos netikrovės, kuri taip sunkiai 
kankina jos buvusius kovos drau
gus.

Amerikos užsienių reikalų mi- 
nisteris George Marshallis savo 
didžiojoje birželio mėn. 5 dienos 
Havardo universitete pasakytoje 
kalboje patiekė Amerikos ūkinės 
pagalbos planą Europai.

„Mūsų politika nėra nukreipta 
nei prieš kokį kraštą ar kokią 
doktriną, bet tik prieš badą, 
skurdą, priespaudą ir chaosa“, 
pareiškė Marshallis. „Si progra' 
ma turi būti vienalytė, jei ir ne 
visų Europos tautų priimta, tai 
bent didelės daugumos.“ Marshal- 
lio pasiūlymą patvirtino ir pre
zidentas Trumanas savo Ottawos 
kalboje. New York Times, rašy
damas apie Marshallio projektą, 
pabrėžė, kad JAV „padarė naują 
ir sprendžiamos reikšmės posūkį 
jos užsienio politikoje.

Pagal Marshallį Europos ūkinio 
„gydymo“ iniciatyva turėtų iš
plaukti iš pačios Europos.

Vakarų Europos vyrai su 
džiaugsmu sutiko' Amerikos pa
siūlymą atkurti Europos ūkį. Tai 
programai įgyvendinti iniciatyvos 
ėmėsi britų užsienių reikalų mi- 
nisteris Ernestas Bevinas. Bevi- 
nas tuoj suėjo į sąlytį su Prancū
zijos užsienių reikalų ministeriu 
Bidault. Abu politikai visais 
klausimais priėjo vieningos nuo
monės. Kad ši problema būtų 
sėkmingiau ir visuotiniau iš
spręsta, nutarta pasikvieti ir So
vietų Sąjungą. Įvairiausių ko
mentarų, nuomonių bei spėlioji
mų buvo ar Sovietų Sąjunga 
kvietimą priims ir ar sutiks da
lyvauti Europos „ūkinių dakata- 
rų“ konsilijume, nes „šis Europos 
politikos posūkis padarytas kaip 
tik intensyvios politinės kovos 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos

metu. Sis žestas, pagal NYT, yra 
amerikiečių tautos pareikšta sim
patija 375 milijonams ne rusų 
kilmės europiečiams. Paskutinių 
savaičių įvykiai parodė, kad ru
sų judėjimas pietryčių Europoje 
turi tikslo užsitikrinti komunistų 
dominavimą Dunojaus kraštuose. 
Čia ir susidūrė „Trumano doktri
na“ su taip vadinama „Stalino 
doktrina“. Todėl Rusija ir į Mar
shallio planą pažiūrėjo su dideliu 
įtarimu.

Oficialus Rusijai pakvietimas 
dalyvauti pasitarimuose buvo 
įteiktas šio mėnesio 19 d. Maskva 
ilgai tylėjo ir nieko neprasitarė 
nei už, nei prieš. Tik kiek vėliau 
šiuo klausimu pasisakė „Pravda“, 
Marshallio planą pavadindama 
„Trumano plano pakartojimu po
litiniam spaudimui su dolerių pa
galba įvykdyti. Laikraštis nurodo, 
kad šis planas turįs aiškų tikslą 
kištis į kitų kraštų vidaus reika
lus ir, kad tai esą ne kas kita, 
kaip tolimesnė „dolerio ekspan
sija“. '

Belgija, Luksemburgas ir Olan
dija tuojau davė nurodymus savo 
ambasadoriams Vašingtone pain
formuoti Amerikos užsienių rei
kalų ministeriją, kad jos Mar
shallio planą priima ir laukia to-
limesnių nurodymų. Norvegija 
pasisakė taip pat remsianti Mar
shallio pasiūlymą, bet tik bijanti, 
kad tie pasitarimai dar daugiau 
nepaaštrintų dabartinių užsienių 
politinių konfliktų. Italija viso
mis savo pajėgomis padėsianti 
įgyvendinti Marshallio planą. 
Graikijos ministeris pirmininkas 
Demetrios Maximos sveikina šį 
Europos atstatymo planą, bet 
kartu ir praneša, kad ji nieko 
materialiai prisidėti negalėsianti, 
nes ji pati nuo kitų valstybių pa
galbos priklausanti. Taip pat šio 
plano įgyvendinime dalyvauti pa
sižadėjo Šveicarija, Lenkija ir 
Čekoslovakija. Danija savo nu- 
sistaymą pareiškė, bet visą įvy
kių eigą sekanti su didžiausiu dė
mesiu.

Dėl Marshallio plano tylūs pa
siliko už „geležinės uždangos“, 
esą pietryčių Europos kraštai. Jie, 
tur būt, prabils, kai savo žodį 
tars Maskva.

Radio žiniomis Maskva sutiko 
Marshallio planą svarstyti ir 
Maskvos vyriausybė painformavo 
Londoną ir Paryžių, kad jie atsiųs 
savo atstovus į Paryžiaus Euro
pos ūkinio astatymo konferenci
ją. Konferenciją prasideda bir- 
ž elio mėn. 27 dieną.

PoHitinuose sluoksniuose tai 
laikoma dideliu laimėjimu. Pa
ryžiuje prasideda gyvybinės svar
bos Europos atstatymo pasitari
mai. Juos pravesti nebus taip 
lengva. Daugelis pranašauja pa
našiu rezultatu kaip ir Maskvos 
konferencijoj. Buvęs britų užsie
niu reikalų ministeris Edenas rei
kalauja. jei nepasisektų kartų su 
Sovietų Sąjunga „pagydyti“ Eu
ropos, tai reiktų dirbti be jos. nes 
Eurooos ekonomikos atstatymo 
uždelsimas veda Europą į kata
strofą.

Pasaulinio banko direktorius 
užtikrino savo paramą Europos 
ūkinei programai, kuri bus pri
imta pasiūlytojo Marshallio pro
jekto rėmuose.

Taip nat JT generalinis sekre
torius Trygve Lie patikino, kad 
visi JT įrengimai esą paruošti ir 
imtasi visu priemonių pasiimti 
Europos ūkinės programos įgy- 

' vendinimo vadoyavimą.
Pagal JAV valstybės deoarta- 

mento B. V. Coheno apskaičiavi
mą Europos atstatymui reikalinga 
no 5—6 bilijonus dolerių kasmet. 
Si parama turėsianti trukti ke
letą metu. „Aišku, kad ši našta 
vienoms Jungt. Amerikos valsty
bėms būtų per sunki, bet bendro
mis naiėgomis tai būtų imanoma 
padaryti“, teigia New York Ti
mes.

Senatorius Vendenbergas siūlo 
tuoj sudaryti iš respublikonų ir 
demokratu partijų komisiją, kuri 
ištirtų paskirų europiejinių kraš
tu pagalbos reikalingumo laipsnį.

Londono diplomatiniai sluoks
niai svarsto galimybę, kaip pa
siūlytąjį Marshallio planą pritai
kyti .visai Europai, nepaliečiant

Šiuo metu suimtas Bulgarijos opozi
cinės ūkininkų partijos lyderis Nico

las Petkovas

Prancuzijos uis. reik, ministeris G. Bidault kalbasi su savo žmona

neišspręstos Vokietijos' ūkinio 
suvieriijimo problemos. Pagalbos 
programos išsamus pravedimas 
visgi yra galimas tik turint ūkiš
kai vieningą Vokietiją. Šiuo me
tu betgi dar nenusistatyta kaip 
Vokietijos problemą įjungtt į 
bendrąją visai Europai pagalbos 
programą. Žinant šiuo klausimu 
didelius vakarų ir rytų Europos 
nuomonių skirtumus, susitarimo 
galimybės dar sumažėja.

leis, kad tokia neteisybė viešpa
tautų žemėje.

Atsisveikindamas Popiežius įtei
kė asmeniškai ministeriui Turaus
kui Švento Kazimiero relikvijų.

* („Draugas”,47.5.19)

komunistai Pripažįsta, kad 
ESTIJOJ JIE SUGRIOVĖ ŽEMES 

ŪKĮ
Iš Stokholmo gautame pranešime 

tarp kitko rašoma, kad kitais lai
kais derlingas Estijos žemės ūkis 
šiandien visiškai išardytas; pra
neša „Tribūne" spaudos biuras.

Prieš karą Estijoj buvo 220 000 
arklių, tuo tarpu dabar ten pasi
liko tiktai 114 000. Dėl arklių sto
kos apie 80 000^ ūkininkų negali 
apdirbti savo žemės.

Okupantų primestos sovietų 
valdžios agrikultūros ministeris 
ūkininkams įsakė naudoti karves 
laukų darbams.

PATYS ESTAI TRAUKIA ARKLUS
Arklių ir žemės ūkio mašinų 

stoka verčia ūkininkus grižti prie 
pačių primityviškiausių priemonių. 
Dabar estai vartoja medinius spra
gilus ir žagres, o pastariąsias trau
kia ne arkliai, bet žmonės.

Kai kuriose apskrityse okupan
tai sudarė centrus arkliams ir že
mės ūkio mašinoms skolinti, bet 
pranešimas sako, kad dauguma 
šių centrų negali duoti nei arklių, 
nei mašinų.

Kai kuriuose centruose yra ark
liai ir mašinos, bet nei vieni, nei 
kiti netinka darbams. Šiuose tea
truose trūksta žmonių, nes vyrai 
paimti į darbo batalijonus ir dirba 
miškuose.

ESTAI NEIMA SVETIMŲ ŽEMIŲ, 
MAŠINŲ

Patys komunistai prisipažįsta, 
kad jų pravesta žemės reforma 
krašto ūkyje sukėlė didžiausią 
suirutę.

Estų kompartijos sekretorius 
Nikolaus Karotamm sako, kad 
valdžia konfiskavo daugiau, negu 
ištisą milijoną akrų ariamos žemės 
ir pasiūlė ūkininkams ją dirbti.

Tas pats Karotamm pripažįsta, 
kad estų ūkininkai neima konfis
kuotos žemės ir neprašo konfis
kuotos nuosavybės bei mašinų.

ESTIJOS ŪKININKAI PRIEŠINASI 
VALDŽIAI

Karotamm pareiškė, kad Estijos 
ūkininkai priešinasi sovietų val
džios veiksmams. Jis kaltina savi
valdybių organus dėl nepaprasto 
nuolaidumo buožėms.

Savo pranešime Karolamm daug 
kalba apie sabotažą ir pasyvų pa
sipriešinimą. Estijos komunistų 
ūkininkų suvažiavime vienas at
stovas pareiškė, kad dabartiniu 
metu daugelis estų tebesislapsto 
miškuose.

(,,Naujienos",47.5.13)

Šie ir panašūs klausimai yra 
Paryžiaus Europos ekonominio 
gyvenimo atkūrimo konferencijos 
objektai, kurių teisingas ir grei
tas išsprendimas padėtų pagrin
dus Europos naujajai erai. Ame
rika, įnešdama šį pasiūlymą ir 
remdama jo įgyvendinimą, atliko 
„didžiosios valstybės realias pa
stangas ir padarė didelį įnašą 
sveikam pasauliui sukurti“, pa
sakė britų užsienių reikalų mi
nisteris Bevinas, atvykęs į Pary
žių Europos ūkinio atkūrimo kon
ferencijom

Ministeris Turauskas pas 
Popiežių Pijų XII.

Prieš porą savaičių, lankydama
sis Romoje, mūsų ministeris Tu
rauskas buvo privačiame priėmime 
J. Šv. Popiežiaus Pijaus XII pri
imtas ir savo pasikalbėjime plačiai 
palietė Lietuvos klausimą.

Popiežius yra labai gerai infor
muotas apie lietuvių tautos kan
čią, ir jis labai užjaučiąs, kad lie
tuviai negali būti laisvi ir patys 
valdytis, bet, kaip jis pasakė mi- 
nisteriui Turauskui, nereikia nu
siminti, nes ateis valanda, kada 
Lietuva bus vėl laisva ir nepri
klausoma, nes Dievas niekad ne

I
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