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Amerika stoja uz musu laisve. Musu nepriklausomybė negali pražūti
Pasikalbėjimas su Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininku Leonardu Simučiu

DR. J. PRUNSKIS

LAIC direktoriaus p. Jurgėlos ir 
kitų LAIC žmonių veikla ir 
darbštumu.

Tautos vergijos naktyje gerai, 
kad yra asmenybių, kurios kaip 
žiburėliai kelią šviečia, kurios yra 
tiek pripildytos patriotinės ener
gijos, kad lyg spraksėdamos žie
žirbos visą tautos laisvinimo mo
torą suka.

Vienu tokių idealistų, nenuora
mų yra Leonardas Simutis, „Drau
go“ redaktorius, Amer. Lietuvių 
Tarybos pirmininkas ir daugelio 
kitų organizacijų ir sąjūdžių šir
dis. Šiemet jam sueina 55 metai 
amžiaus, 35 metai jo visuomeni
nės veiklos ir 30 metų, kaip yra 
redaktoriumi (1918 m. pradėjo re
daguoti „Garsą“). Tos sukaktys 
tai gera proga keletai klausimų:

— Kaip Jums atrodo Lietuvos 
laisvės perspektyvos?

— Nori mane pranašo kėdėn 
pasodinti?

— Esi poetas, o šie žmonės gi 
laikomi tautos pranašais ...

— Kalbant rimtai apie Lietuvos 
išlaisvinimo viltis, — pasakojo L. 
Simutis, — nė viena lietuviški 
širdis į šį klausimą neigiamo at
sakymo negali duoti. Jeigu ne
būtų vilties Lietuvai prisikelti, 
argi mes ir mūsų kelegos tiek 
dirbtume, tiek laiko pašvęstume. 
Nebūtų nė tų aukų, kuriomis ta 
akcija išsilaiko. Lietuvos laisvės 
idėja Washingtone tebėra gyva. 
Tai parodo ir prezidento Truma- 
no š. m. kovo 17 d. New Yorke 
pasakytoji kalba, kur jisai iš
skaičiavo ir Baltijos valstybes at- 
vaduotinų tautų sąraše. ALT de
legacijos Washin®tone nekartą da
rė sugestijų, kad koks oficialus 
sostinės asmuo nauju pareiškimu 
patvirtintų mūsų tautų viltis dėl 
išlaisvinimo ir prez. Trumanas, 
kaip matome, tą padarė. Jei Ame
rika stoja už mūsų laisvę, mūsų 

' nepriklausomybė pražūti negali.

— Kaip vyksta įvairių lietuviš
kųjų grupių bendras darbas, ypač 
Lietuvos laisvinimo srityje?

— Ligi šiol į Amer. Liet. Tary
bą įsijungusios grupės: katalikai, 
socialistai, tautininkai-sandarie- 
čiai sugyvena gerai, dirba- dar
niai, tarp tų grupių viršūnių nė
ra kilę rimtesnio konflikto ar 
kliūties, kuri galėtu išjungti iš 
bendro darbo dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Su neįsijungusia iki 
šiol tautininkų grupe, principe 
jau susitarta, tik vedami pasita
rimai dėl kai kurių detalių.

— Kokie Tarybos darbai ir 
ateities planai? |

— Vis dar tebevedama rinklia
va, kuri pernai davė labai gerus 
rezultatus, šiemet — kiek silp
niau, nes kol kas permaža žmo
nių prie jos organizavimo, o be 
to — BALFo, šalpos darbas įju
dintas; jie kas mėnesį turi siųsti 
atitinkamas sumas į įvairius 
kraštus (medikamentais, stipen
dijomis ir tt). Jų darbas negali 
sustoti; bet ir mes esame optimis
tai. Visuomenė finansuos Tarybos 
įstaigas ir Tarybos vedamą Lie
tuvos išlaisvinimo akciją.

Palaikomi kontaktai su lietuvių 
centrinėmis įstaigomis Europoje. 
Amerikoje organizuojamos rajo
ninės konferencijos. Vienu iš jų 
uždavinių — susiorganizuoti taip, 
kad būtų pasiektas kiekvienas 
kandidatas į senatą ir kongresą 
(rinkimai bus neužilgo) ir visus 
juos palenkti Lietuvos laisvės 
bylai ginti. Konferencijos rinks 
delegatus į bendrą visų USA lie
tuvių konferenciją Washingtone, 
iškėlimui Lietuvos bylos sostinės 
spaudoje; suvažiavusios delegaci
jos pasimatys su savo senato
riais, kongresmanais, reikalauda
mos dar daugiau paremti Lietu
vos išlaisvinimo reikalą.

Taryba užlaiko ir ateityje ma
no užlaikyti sustiprintą infor
macijų biurą — LAIC, kuris iš
leido labai daug Lietuvos bylai 
ginti naudingų leidinių, ALT pa
dėjo išleisti Chase ir Jurgėlos pa
rašytąsias Lietuvos istorijas ang
lų kalba. LAIC leidžia puikius 
biuletenius, nuolat budi prie 
Jungtinių Tautų, kad nepraleistų 
nei vienos. progos iškelti ir ap
ginti Lietuvos reikalą.

Taryba susirūpinusi ir padarė 
daug žygių tremtinių reikalu. 
New Yorke steigiamas Lietuvių 
Imigracijos Biuras, kuris bus iš
laikomas jungtinėmis jėgomis su 
BALF. Esu labai patenkintas 

— Jūs esate Ir Liet. Katalikų 
Federacijos sekretoriumi. Kas 
naujo toj šakoj?

— Kat. Federacija, vis pasineš- 
dama į svarbiausius reikalus, 
kokius patsai laikas padiktuoja, 
šiuo metu daug dėmėsio skiria 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. Neieškodama garbės ir 
nepaisydama proporcijų, ji nuo
širdžiai dirba su kitomis grupė- * 
mis Lietuvos išlaisvinimo darbą.

Šiuo metu varomas vajus mūsų 
pačių tarpe, kad, sukėlus reika
lingas lėšas, geriau galima būtų 
suorganizuoti katalikų akciją, 
kultūrinių ” ’ . ’ ‘
kultūrinio žurnalo palaikymą, 
sustiprinti katalikišką jdunimo 
auklėjimą, išplėsti centrinį kny
gyną ir archyvą, kurio jau turima 
rimta užuomazga. Turint stipres
nius medžiaginius išteklius, bus 
siekiama, kad kur tik gyvena 
lietuviai, ten vis eitų planinges- 
nė katalikų veikla.

Į tą darbą stengiamasi įjungti 
ir naujai atvykstančias jėgas. 
Daugelis iš jų stipriai prideda 
savo petį ir jų buvimą vis ryškiau 
pradedame jausti.

Rūpestingai pradedame ruoštis 
prie Amerikos Lietuvių Katalikų 
kongreso. Jo globėju mielai suti
ko būti kard. Stritch, kurs pats 
dalyvaus ir pasakys vedamąją 
kalbą. Ypatingai jis nori, pad bū
tų iškelti šeimos reikalai, kurie 
yra Tautos ir Bažnyčios pagrin
das.

— Mes Jus pažįstame ir kaip 
Susivienijimo Amer. Liet. R. Ka
talikų pirmininką; kas naujo šioje 
šakoje?

— Tai didžiausia iŠ paskirų 
USA kat. lietuviškųjų organiza
cijų. Jos nariSi pastovūs, medžia
giškai pririšti. Tai apdraudos or
ganizacija, nepamiršusi nei kul
tūrinių, nei religinių reikalų; ir 
Jukomis ir kitais būdais ji yra 
parėmusi įvairius lietuvių užsi
mojimus. Dabar ši organizacija 
sumoderninta, perorganizuota. 
Tas duoda pagrindo įtraukti ir 
jaunąją kartą. Iš centro asmenų 
net septyni yra Amerikoje gimę 
ir augę tik aš vienas iš Lietuvos, 
ir džiugu konstatuoti, kad jie ne-

menkesni lietuviai Ir katalikai, 
negu mes atvykusieji iš Lietuvos.

— Salia redakcinio ir visuome
ninio darbo, Leonarde, esi kul
tūrininkas; ką apie šios rūšies 
reikalus Amerikoje?

— Su savo mokyklomis, para
pijomis katalikai yra išvarę čia 
plačiausią vagą, bet atsižvelgiant, 
kad yra pati didžiausia lietuviš
kosios visuomenės grupė, propor
cingai dar galėtų, daugiau pada
ryti: galėtų būti ‘mokyklos gau

reikalų tenkinimą,

LEONARDAS SIMUTIS 
Amerikos LtetuviųTary bos Pirmininkas

sesnės,. ypač • aulčštesniosios, jų 
programos lietuviškesnės, siste- 
matingėsnls jaunuolių paruoši
mas organizaciniam ir kultūri
niam darbui. 

— Ką galėtumėte pasakyti apie 
lietuviškos knygos reikalus?

— Visų pirma, mes žavimės 
tremtinių pasiektais laimėjimais 
šioje srityje. Jie pralenkia mus 
ir net tą laikotarpį, kada pirmu 
kartu, po Didžiojo karo, buvo at
kuriama Lietuva. Tremtyje dabar 
žymios inteligentiškos pajėgos. 
Pas mus, Amerikoje, lietuviškai 
knygai ir net rimtam žurnalui

LT Teisininkų suvažiavimo dalyviai Augsburge-Hochfelde (Suvažiavimo aprašymą Žlūr. 2 psl.) Don. Bulaičio nuotr.

didžiausia kliūtis yra tas greitas 
gyvenimo tempas, kad neturima 
laiko kada susikaupti. Nėsant lai
ko skaityti, sunku įpiršti spaus- 
dinį į rankas. USA angliškoji 
spauda pritaikinta prie to tem
po, patraukia. Visgi dar galimy
bių yra daug, ir mes tikimės, 
kad tą liūdnai apleistą sritį pa
pildys iš tremties atvykę kultūri
ninkai, kurie pajėgs į lietuviškos 
kultūros darbą įtraukti vietos 
kultūros darbininkus ir, bendro
mis jėgomis dirbdami, suras ke
lius išlaikyti mūsų kultūros žur
nalą ir leisti knygas. Reikalas 
gali greit pasidaryti labai aktua
lus. Juk tremtinių gyvenimas 
Europos Vakaruose-yra laikinas; 
jei greit negrįš į laisvą Lietuvą, 
kelsis į Ameriką, ir Jungtinėse 
Valstybėse turės susidaryti ir 
mūsų kultūrinio veikimo centras.

— Kaip dabar su lietuvių trem
tinių perkėlimo reikalais?

— Kol nebus priimtas naujas 
DP įsileidimo įstatymas, ne ką 
toj srity tegalime padaryti. Ta
čiau ateičiai jau ruošiamasi. Ta
ryba su BALF steigia Amer. Lie
tuvių Imigracijos biurą New Yor
ke su direktoriumi ir pagelbinin- 
kais. Jie kooperuos su Nat. Cath. 
Welf. Conference, su tos rūšies 
protestantų, liberalų organizaci
jomis, padės atvykusioms įsikur
dinti, stengsis turėti savus atsto
vus Europoje, kad lietuviai ne
būtų nuskriausti, daugiau jų ga
lėtų atvažiuoti.

— Ar turite kokių pageidavimų 
esantiesiems tremtyje?

— Pirmiausia, reikia džiaugtis, 
kad jie nepasiduoda pesimizmui, 
gyvena ir dirba, neprarąsdami 
vilčių sugrįžti į nepriklausomą 
Lietuvą. Kaip vienas poetas yra 
pasakęs: „Kiekviename debesyje 
yra sidabrinė švieselė“. Debesys 
nuslinks, vėl pasirodys šviesa.

Norėčiau sustiprinti jų viltis 
faktu, kad Amerikos katalikai 
(visų tautybių) su didžiausiu nuo
širdumu rūpinasi, kad naujasis 
įstatymas kuo plačiau tremti
niams atidarytų duris į USA. 
Kiekvienas vyskupas, o jų yra 
apie pusantro šimto, išsiuntinėjo 
laiškus klebonams, klausdamas, 
kiek jų parapijoje galėtų įsikur
dinti tremtinių. Tam reikalui 
USA katalikai yra surinkę mi

lijonus dolerių ir tremtiniams 
reiklia kiek galint šlietis prie 
Katalikų Bažnyčios. Galinga USA 
Katalikų Bažnyčia visu šimtu 
nuošimčių stoja už Lietuvos lais
vę ir nori tremtinius kiek gali
ma labiau paremti, priglausti.

— Jūs jau 35 metai kaip ste- 
bite Amerikos lietuvių gyveni-
mą. Kokia jūsų nuomonė apie 
Katalikų Bažnyčios reikšmę iš
eivijoje?

— Mūsų kolonijose lietuviškos 
parapijos yra savotiški centrai. 
Jos suvaidino didelį vaidmenį ir 
jų reikšmė didėja. Jeigu ne pa
rapijos, lietuviai nebūtų susibū
rę aplink bažnyčias, nebūtų iš
augę lietuviški laikraščiai, net ir 
nekatalikiški, irgi glaudžiasi ten, 
kur įsikūrusios parapijos. Para- 
bijos buvo ir pasiliks lietuviški 
ne tik religinio, bet ir kultū
rinio veikimo centrai. Jaunimą 
daugiausiai parapijos ir tegali 
palaikyti prie lietuvybės.

— Ar nėra planų sukurti pa
saulio lietuvių sąjungą?

— Popieriuje ji dar tebegy
vuoja. Ji buvo suorganizuota 1935 
metais, pasaulio lietuvių kongre
se, Kaune. Jos pirmininkas (Ski
pitis), pirmas vicepirmininkas 
(Simutis) bei valdybos narys 
(Pakštas) yra Amerikoje. Buvo 
planuota šaukti kitur, bet kliudė 
karas. Kai susinormuos gyveni
mas ir susisiekimas, bus galima 
planuoti apie antrą pasaulio lie
tuvių kongresą. Mieliausia būtų 
— Lietuvoje, bet,- jei okupacija 
užsitęstų, — ir kitur. Toksai kon
gresas galėtų labai prisidėt prie 
pagyvinimo lietuvių judėjimo.

— Esate, visgi, poetas. Ką dar 
galėtume sužinoti apie jūsų kū
rybą ir asmeniškuosius planus?

— Mano kūryba, jei ją taip ga
lima pavadinti, daugiausiai pa
sireiškė Didžiojo karo metu iš iš
siilgimo tėvynės, artimųjų. Ieš
kojau gražiausių žodžių atsimi
nimams ir ilgesiui nusakyti, 
draugams pajudinti. Tie kūrinė
liai, iš dalies, mane pririšo ir prie 
visuomeninio darbo, nuo kurio 
nė momentą neteko pasitraukti 
nuo pat 1913 metų. Paprašydavo 
kuris . kompozitorius parašyti 
tekstą jo plaęfcojamai dainai, kas 
nors vėl prasydavo operetei žo
džius parašyti. Dabar sūnus 
(kompozitorius J. P.) ramumo ne
duoda — jam naujų tekstų su
kurti. Vaičiulaitis ragina išleisti 
eilėraščių rinkinį. Jų esu paražęs 
keletą šimtų; nebelengva juos su
rinkti, o reikėtų dar perredaguo
ti, /gi kai [pradėčiau taisyti su 
„redaktoriška plunksna", kas iš 
jų beliktųl — Kalbėjo Leonardas 
Šimutis.

, a.

MUSU TRAGEDIJA YRA KARTU 
IR XX AMŽIAUS TRAGEDIJA

Lietuvos Tremtinių Teisininkų Drau gijos centro valdybos pirmininko
dr. Br. Kalvaičio sutrumpinta kalba, pasakyta atidarant tretįjį su-

važiavimą.

KOVA už teises yra mūsų gy
venimo prasmė, turinys ir 
tikslas. Teisė tai šventas 
mums žodis. Niekam ši sąvoka 
nėra taip aiški ir juntama kaip 

teisininkams, kurie savo gyvenimą 
paskyrė Temydės tarnybai. Tačiau, 
kalbant apie teisę šiandien, gal ne 
vieno veide pasirodys sarkastiškas 
šypsnys ir pajuokos žvilgsnis nu
kryps į tuos, kurie šios deivės 
garbei dar tebegieda himnus. Ir, 
deja, jie turės pagrindo, nes gy
vename teisės tragedijos laikotar
pį. Politinė realybė nustojo teisės 
pagrindo, ir tarptautinė teisė pasi
darė nereali.

Daugeliu atvejų teisė šiandien 
yra tapusi atsilikusia praeities lai
kų tradicija ar arkliuku, ant kurio 
užsisėdęs joja žiaurumą, neapy
kantą ir kerštą sėjąs riteris, kad 
suklaidintų tuos, kurie dar laikosi 
teisės, kuri,e savo sieloj nešioja 
kilnias teisės bei humaniškumo 
tradicijas. *Tai yra skaudus reiš
kinys. Šį skausmą ypatingai išgy
vena Baltijos teisininkai, kurių 
kraštai dėl savo geopolitinės pa
dėties stovi ant dviejų besočių 
kaimynų kelio. Kenčiame mes, nes 
buvome įpratę gyvenime į visa

Šiemet yra dar viena Leonardo 
sukaktis: 30 metų vedybinio gy
venimo. Jo žmona yra pirmoji 
baigusi Sv. Kazimiero akademiją, 
pianistė. Sūnus Leonardas (vedęs, 
jau augina du sūnų ir dukrelę, ir 
tie mažieji jau priklauso prie ka
talikų susivienijimo) — yra kom
pozitorius, laimėjęs premiją Var
gonininkų skelbtame konkurse, 
Vyčių choro dirigentas; antras sū
nus — Jonas — dirba susisiekimo 
tarnyboje ir yra aviacijos atsar
gos leitenantas; jauniausias sūnus 
Raymondas Algimantas lanko Sv. 
Ritos aukšt. mokyklą (trečius me
tus); duktė Rūta Angela dirba 
kaip sekretorė federalinės valdžios 
įstaigoje ir lanko Loyolos univer
sitetą, studijuodama humanitari
nius mokslus. Vieną dukterį pa
laidojo Lietuvoje. Pažymėtina, kad 
redaktorius L. Simutis nėra įpra
tęs imti atostogų savo poilsiui: 
kiek atitrukdamas nuo dienraščio 
redagavimo, panaudoja laiką da
lyvaudamas kongresuose, suva
žiavimuose, seimuose, kas dar la
biau verčia jį pagerbti.

teisingumožiūrėti 
akimis 
gal jų

tolerantiško 
ir žmones vertinti ne pa- 

a_. turimus turtus ne pagal jų 
fizinę galią, bet pagal jų turimas 
ar įgytas teises.

Niekais buvo paversta mūsų 
krašto deklaruota neutraliteto tei
sė, makulaturiniu popierium pa
virto sutartys, kuriomis buvo ga
rantuota mūsų egzistencijos teisė. 
Mūsų parodyta ištikimybė teisei 
buvo išprievartauta, ir laisvi mū
sų krašto žmonės tapo okupantų ‘ 
medžiolės objektu. Net žvėrių me
džioklės teisė nustato tam tikrus 
medžiojimo draudimo laikotarpius, 
bet okupantas nežinojo jokių ribų. 
Jis medžiojo mūsų žmones dieną 
ir naktį, namie ir gatvėje, bažny
čioje ir teatre. Dėl to šimtai tūk
stančių nekaltų aukų žuvo ar atsi
dūrė kaip vergai tolimuose šiaurės 
kraštuose ar Vakarų kaimyno kon
centracijos stovyklose bei karo 
įmonėse, kuriose buvo iščiulptos 
geriausios šių nekaltų aukų jėgos.

Tai yra mūsų tragedija, o kartu 
ir XX amžiaus tragedija, kurios 
gyvais liudininkais mes esame čia, 
tėvynėje mūsų likę broliai ir Si" 
biran išvežti mūsų tautiečiai. Jie 
ten neturi teisės net kalbėti, jiems 
telikęs vlenintėlis kelias — pasku
tinėmis jėgomis kovoti dėl teisės 
gyventi ar šioje nelygioje kovoje 
laisviems žūti..

Šiandien kova dėl teisės yra 
virtusi kova dėl gyvenimo ir gy
vybės. Tačiau mums ji nėra naujas 
dalykas. Mums tenka tik tęsti tą 
tradiciją, kuri buvo vykdoma mū
sų teisininkų nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo laikotarpyje.

Gyvendami tremties sąlygose, 
mes, teisininkai, praktiškai esame 
išjungti iš normalaus mūsų pro
fesinio darbo. Mūsų profesija ne
tinka eksportui. Tačiau ir užsieny 
mes nesame nustoję savo reikš
mės. Mes turime padėti tautie
čiams sutvarkyti savo reikalus tiek 
tarp savęs, tiek santyky su mūsų 
bei okupacinėmis ar mus globo
jančiomis įstaigomis. Mūsų taip 
pat pareiga ginti teisingą Lietuvos 
bylą pasaulio arenoje. Sis darbas 
sunkus, bet būtinas. Šis būtinumas 
išplaukia iš tos pareigos*, kurią su
darė viltys tų mūsų tautos narių, 
kurie kovoja anapus geležinės už
dangos. Mes turime sugebėti ir 
tremties sąlygose pasauliui įrodyti 
savo šventas teises.

1
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LIETUVOS TEISININKU TREMTINIU 
SUVAŽIAVIMAS

BALANŽIO 3. d. Augsburge, 
Hochfeldo lietuvių stovykloje, 
įvyko Liet. Teisininkų Trem
tinių Draugijos skyrių atstovų tre

tysis metinis suvažiavimas. Iš visų 
Vakarinių Vokietijos zonų daly
vavo daugiau kaip 40 atstovų. Su
važiavimą atidarė d—jos centro 
valdybos pirmininkas dr. Br. Kal
vaitis (jo kalbą žiūr. 1 psl.) Suva
žiavimą sveikino visa eilė kitų 
tremtinių organizacijų, o atvykęs 
Vykdomosios Tarybos pirmininkas 
min. V. Sidzikauskas sveikino 
VLIK bei Vykdomosios Tarybos 
vardu ir padarė pranešimą aktu
aliais šių dienų klausimais.

Iš Centro Valdybos apyskaitos 
paaiškėjo, kad šiuo metu užsieny
je įvairiose valstybėse gyvena 396 
Lietuvos teisininkai. Vakarų Vo
kietijoje draugija turi 284 narius. 
Nuo praeitu metų suvažiavimo 
draugiją pasiekė žinios, kad Ameri
koje mirė buv. Vyr. Tribunolo tei
sėjas Juozas Grigaitis, o tremtyje 
Vokietijoje mirė buv. Vyr. Tribu- 
lono teisėjas Julijonas Boreiša, 
buv. Apyl. Teismo teisėjas adv. 
Irena Eitutienė ir privat. gynėjas 
Antanas Sereika. Lietuvoje miręs 
priv. gynėjas Mykolas Svambarys. 
Iš Sibiro atėjusiomis žiniomis ten 
kankinti mirė teisininkai buv. Tei

Ar karo atveju sovietai užimtu Europa?

PASAULIO politinės padėties 
įtempimui didėjant, visus do
mina klausimas, koks yra so
vietų armijos pajėgumas ir kiek 

jis yra Europai pavojingas būsimo 
karo atveju.

Amerikiečių žurnalas „News
week" paprašė savo skyrių Lon
done, Paryžiuje, Berlyne ir Va
šingtone pranešti vietos politinių 
ir'karinių sluoksnių nuomones dėl 
galimo būsimojo karo. Klausimas 
buvo šitokio pobūdžio: 1) ar. karui 
kilus, raud. armija užims Europą? 
2) kiek laiko truks Europos užė
mimas? 3) koks bus pasipriešini
mas? 4) kurios sritys Vakarų są
jungininkų bus panaudotos kontra
takos bazėmis ir 5) kokios bus 
kitos priemonės rusams sulaikyti?

į pirmąjį klausimą iš visur buvo 
gautas teigiamas atsakymas. Tiek 
Europos, tiek Amerikos šaltiniai 
dėl galimo rusų pasistūmėjimo iki 
Atlanto neabejoja. Vertinant raud. 
armijos , pajėgumą, visų „News
week” skyrių daviniai taip pat 
maždaug sutapo. JAV krašto ap
saugos min. J. Forrestal apskaičia
vimu, Sovietų pajėgos susideda iš 
100 rusų divizijų ir 75 satelitų 
kraštų divizijų. Europos informaci
niai šaltiniai priskaito vien Rusijos 
kariuomenės 165 divizijas. Iš jų 76 
yra įvairiuose Europos kraštuose 
paskirstytos: Vokietijoje 18 div., 
Lenkijoje — 4, Pabaltijo kraštuose 
— 15, Suomijoje — 12, Rumuni
joje — 4, Austrijoje — 3, Vengri
joje — 8, Bulgarijoje — 10 ir Ju
goslavijoj 2 divizijos.

Kiti apskaičiavimai rodo, kad 
Europos Rusijoje ir satelitų kraš
tuose yra apie 2 mil. rusų kariuo
menės, kurios didelė dalis laikoma 
mokomose stovyklose ties Pripetės 
pelkėmis.

Dėl raud. armijos pasiruošimo 
kovai. „Newsweek” Berlyno sky
riaus pranešimu, septyniolika di
vizijų, kurios galėtų būti panaudo
jamos kaip smogiamoji jėga žy
giui į Vakarus, yra geriau me
chanizuotos, kaip rusų priekiniai 
daliniai pereito karo pabaigoje. 
Rusų neseniai paskelbtoji dviejų 
amžiaus grupių demobilizacija 
esanti nereikšminga, nes demo
bilizuotųjų vietą papildys naujai 
pašauktieji.

Edward Crankskaw, Sovietų Są
jungos reikalų ekspertas pareiškė, 
kad jau kuris laikas kaip Sovietu 
armijos elitas yra radikaliai per
organizuojamas ir apmokomas. Di
džiausias dėmesys atkreiptas į mo
torizuotuosius dalinius ir parašiu
tininkus. Iš dalies, be abejo turint 
galvoj atomo bombos pavojų, yra 
stengiamasi įpratinti kiekvieną 
didesnį karinį vienetą veikti visai 
savarankiškai ir apsirūpinti ištek
liais, esančiais to vieneto rajone. 
Iš viso atrodo, kad didesnioji Sov. 
armijos dalis šiuo metu lokalizuo
ta ne Europoj, bet apmokoma pa
čioj Sov. S—go j. Kada ji bus ga
lutinai pasiruošus smogti, galima 
kol kas tik spėlioti, bet yra beveik 
tikra, kad ne anksčiau, kaip 1950 
m. pabaigoj, atseit pirmajam po
kariniam penkmečiui pasibaigus.

Apskaičiavus vakariečių karines 
pajėgas Europoje, gaunamas . žy
miai skurdesnis vaizdas.

Amerikiečių kariuomenė Vokieti
joj ir Austrijoj neprašoka 30.000, 
ir tai daugiausia yra pėstininkai, 
kuriems trūksta tankų ir lėktuvų 
paramos. Britų daliniai Vokietijoj 
ir Austrijoj yra daugiausia polici
jos’ junginiai, sudaryti iš jaunų 
kareivių, atvykusių Europon po 3 
mėn. apmokymo.

Prancūzijos armija susideda iš 
menkai apmokytų 1947 ir 1948 m. pa
šauktų vyrų. Visos Prancūzų pa
jėgos tesiekia 600.000 vyrų, įskai
tant žandarus ir Civilinę gvardiją, 
išsklaidytą po Prancūziją, S. Afri
ką ir Vokietijos bei Austrijos oku
pacines zonas. Be to, 140.000 šios 
armijos yra Indokinijoj ir Mada
gaskare.

D. Britanijos kariuomenė susi
deda iš dviejų pėstininkų divizijų, 
1 šarvuotos brigados, 1 parašiu
tininkų brigados ir 1 šarvuočių 
pulko. Be to, D. Britanija dabar 
apmoko 1 Europos ekspedicinį vie
netą.

singumo ministerijos gen. sekre
torius Kauno notaras Povilas Bra
zaitis, buv. prokuroras Juozas 
Krikščiūnas ir buv. prokuroro pa- 
vad. Aleksandras Mikutavičius, 
Lietuvoje 1947 m. buvo suimti buv. 
Valstybės Tarybos narys adv. Jur
gis Byla ir Apyg. Teismo teisėjas 
Petras Valičenka. Šie abu teisinin
kai ištremti į Rusiją ir Smolenske 
mirę. 1940 ąi. sausio mėn. 1 d. 
Nepriklausomoje Lietuvoje dirbo 
779 teisininkai. Bolševikai, užėmę 
Lietuvą, iš tarnybos atleido 549 
teisininkus, nužudė 11, kalino ir 
išvežė į Sibirą 94, o bolševikų 
persekiojami užsieny atsidūrė 56 
teisininkai. Vokiečiai 1941 m. oku
pavę Lietuvą, sušaudė 103 Lietu
vos teisininkus, nacių kacetuose 
njirė 13, subombarduoti ar kitaip 
nelaimingai mirė 5. kalinti iš načių 
kalėjimų išėjo 25 ir savo mirtimi 
mirė 34. Tai tokie yra (nuo 1940 
m. sausio mėn. 1 d. iki šių metų 
pradžios) šiurpą sukelianti tei
sininkų statistikos daviniai.

Be grynai profesinių ir gal tik 
teisininkams įdomių darbų, drau
gija bei jos paskiri nariai varo 
platų barą tremtinių kultūriniame 
gyvenime ir Lietuvos laisvės ko
voje. Istorikams padedant, tei
sininkai baigia ruošti knygą apie

Klaidėdos kraštą. Taisininkų drau
gijos rankose yra a. a. prof. My
kolo Romerio, manoma, paskutinis 
mokslinis veikalas „Lietuvos so
vietizacija", kuris rengiamas spau
dai lietuvių, anglų ir vokiečių kal
bomis. Teis. dr. Br. Kalvaitis yra 
išvertęs lietuvių kalbon įvairių 
aliantų paskelbtų sutarčių tekstus 
ir paruošęs jas spaudai pavadini
mu „Taikos sutartys". Suvažia
vimas nutarė, kad šios visos kny
gos turi būti išleistos ir pavedė 
tai atlikti d—jos centro valdybai. 
Be to, teisės klausimams nagrinė
ti. susipažinimui su svetimų val
stybių teise ir profesiniam bendra
darbiavimui palaikyti suvažia
vimas nutarė, jog reikalinga leisti, 
kad ir rotatorium spausdintą perio
dinį leidinį.

Suvažiavimas, aptaręs ir atlikęs 
kovai numatytus organizacinius 
darbus, nutarė pasveikinti Lietu
vos laisvės kovai ir tremtinių gy
venimui vadovaujančias organi
zacijas, esančias tremtyje, įvairias 
patriotines Amerikos lietuvių or
ganizacijas ir visą eilę Amerikos 
lietuvių teisininkų.

Apsvarstę ateities veiklos gai
res, pasidalinę mintimis bei pasi
sėmę jėgų ištverti tolimesnėj ko
voj už tautos laisvę ir už žmo
gaus bei piliečio teises, dalyvavę 
Hochfeldo bažnyčioje pamaldose ir 
išklausę klebono kun. Juozevičiaus 
pamokslo, teisininkų suvažiavimo 
dalyviai išsiskirstė. T. K.

Pilietinis karas Graikijoje

Kitų kraštų karo pajėgos yra 
mažai reikšmingos. Iš Olandijos 
armijos 150.000 vyrų 120.000 šiuo 
metu yra Indonezijoje. Belgų armi
joj, sudarytoj iš 65.000 menkai ap
ginkluotų karių, dabartiniu metu 
vyksta reorganizacija. Skandinavi
jos amrijos yra jau pernelyg 
nereikšmingos. Ispanija turi apmo
kytą kariuomenę, bet jai trūksta 
modernaus apginklavimo.

Visi šie faktai yra gera medžia
ga spėliojimams apie būsimojo karo 
įvykių eigą.

Londono šaltiniai sako, kad tiki
masi, jog karo atveju rusai pultų 
per Vokietiją, Belgiją, Olandiją ir 
Prancūziją. Kadangi jiems susi
darytų labai ilgas frontas, jie 
stengtųsi prasimušti pakaitomis tai 
vienoj, tai kitoj vietoj. Tuo būdu ko
vų laukas nusitęstų nuo Norvegijos 
iki Adrijos jūros. Kai tik jiems 
ims nesisekti, manoma, kad jie 
susilauks didelių trukdymų iš vie
tinių partizanų, kurie ypatingai 
puls jų transportą.

Jei Europai hus lemta susilaukti 
Dunckircheno likiųjo, Ispanija liks 
vientintelis tiltas Europos atkaria- 
vimui. Vienas autoritetingas as
muo mano, kad amerikiečių in
teresai reikalauja užmiršti nema
lonius Franco ekscesus ir atnau
jinti draugstę su Ispanija. Turė
damas bazių Ispanijoj, anglų — 
amerikiečių laivynas galėtų laisvai 
operuoti Viduržemio jūroje, jei 
net Italija ir Prancūzija būtų užim
tos.

Berlyno gerai informuoti šal
tiniai prileidžia galimybę rusų 
prasiveržimo iki Šiaurės jūros ir

GRAIKIJA, ši maža Vidur
žemio jūros šalis, jau per 
trejus šios „amžinosios tai
kos“ metus veda aštrią kovą dėl 

savo tautos bei valstybės laisvės 
ir nepriklausomybės. Tai vienin
telė Balkanų šalis, kurios dar ne- 
užliejo raudonasis tvanas ir kuri 
dar jnetapo Stalino vergu. Čia, 
prie Graikijos sienų, buvo sus
tabdytas sovietų imperialistų 
veržimasis Dardanelų ir Vidurže
mio jūros kryptimi. Sovietai, dar 
karo su nacių Vokietija metu, 
bandė per komunistinius graikų 
partizanus paimti Graikiją savo 
valdžion. Vokiečiams traukiantis 
iš krašto, graikų komunistai slap
ta koncentravosi Atėnuose, tame 
beveik milijoną gyventojų turin
čiame mieste, ir pradėjo teroro 
puolimus prieš graikų vyriausy
bę bei jos pajėgas. 1944 metų 
gruodžio mėnesį, jie pradėjo at
virą puolimą prieš teisėtą Grai
kijos vyriausybę. Komunistų 
bandos, žudydamos visus, kas tik 
jiems stovėjo ant kelio, artinosi

Lietuviai Anglijoje: Halifaxo lietuvaitės, 1948 n. is. paminėję 30 metų Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. 
Viduryje-Halifaxo miesto burmistras su žmona.

Kanalo, bet nenumato, kad kova 
dėl Vakarų Europos tuo ir baigtųsi.

Paryžius mano, kad Rusijai už
puolus netikėtai, jos smogiamieji 
daliniai galėtų pasiekti Kanalą per 
3 dienas. Tačiau jai bus nelengva 
įsitvirtinti užimtose prozicijose dėl 
sąjungininkų armijos Vokietijoj 
pasipriešinimo, dėl transporto truk
dymo ir dėl. nepakankamo aprū
pinimo. Kiekvienam krašte, be 
abejo, komunistinės jėgos bus mo
bilizuojamos vykdyti sabotažui ir 
riaušėms. Europos aviacijos stra
tegai nesitiki oro pajėgų sukon
centravimo Europos kontinente. 
Jie mano, kad staigus rusų puo
limas išstums oro bazes iš Euro
pos. Liks, gal būt, tik kovas lėk
tuvų bazės, o bombonešių bazės 
bus įrengtos S. Afrikoj.

Vašingtonas spėja, jog kilus 
karui rusų kariuomenė galėtų pa
siekti Gibraltarą per 6 mėn., Ka
nalą — per 2—3 mėn. ir Persijos 
įlanką per 6 mėn.

Ar Sovietai pirmiau veršis prie’ 
Gibraltaro ar prie Persų įlankos, 
ar jie pirmiau bombarduos Angli
ją ar užims Norvegiją, priklausys 
nuo karo veiksmų raidos. Visai 
galimas dalykas, kad jie bandys 
savo baimę visuose frontuose.

Nei JAV. nei Anglija negalėtų 
iškeldinti pakankamai kariuomenės 
sovietiškam potvyniui Europoj su
laikyti. Vienintelė galimybė liktų 
Ispanija. Jei Franco būtų paža
dėta pagalba, jis už Pirėnų kalnų 
galėtu atsilaikyti iki žadėtoji pa
galba ateitų. Tuo būdu Ispanija 
taptų kontratakos bazė.

pirie vyriausybės būstinės. Atė
nuose vyko smarkios kovos. Tuo 
momentu, pagal iš anksto parti
jos numatytą planą, visi šeši ko
munistų ministerial (jie tada dar 
buvo koalicinėje Graikijos vy
riausybėje) pasitraukė iš kabi
neto ir atvirai perėjo į komunis
tinių sukilėlių pusę, tikėdami, 
kad jų valanda jau atėjo.

Graikijos vyriausybės padėtis 
tikrai buvo kritiška. Komunistų 
bandos priartėjo beveik mažiau 
kaip per vieno kilometro atstumą 
prie vyriausybės būstinės. Padėtį 
padėjo išgelbėti britai. Churchil- 
liui įsakius, britų kariuomenė,’iki 
tol taiklusis tame pilietiniame 
kare neutraliai, aktyviai įsikišo į 
kovą padėti teisėtai graikų vy
riausybei. Britų kariuomenė apie 
3000 vyrų), vadovaujama gene
rolo Scobie, pradėjo pulti komu
nistus. Komunistams tai buvo 
nelauktas smūgis, kuris juos lai
kinai sustabdė, gi vyriausybei 
tas davė laiko susigriebti ir susi
organizuoti. Kovai plečiantis, dar

trys britų divizijos atvyko pa
galbon. Per 40 dienų, bevelk na
mas po namo, komunistų suki
lėliai buvo nustumti ir pagaliau 
visai išvyti iš miesto. Nuo jų te
roro žuvo 20.000 žmonių. Vienok 
Arenai ir visa Graikija buvo iš
gelbėta nuo komunistų diktatū
ros.

Si britų Graikijos vyriausybei 
pagelba daugeliui (ypač amerikie
čiams) tuo laiku dar buvo nesu
prantama. Netgi patys britų laik
raščiai, kaip pav., „Times“ ar 
„Manchester Guardian“, kartu su 
daugeliu amerikiečių laikraščių 
puolė Churchillį įr Britanijos vy
riausybę už tokią „britų imperia
listų agresiją Graikijoje“. Tuomet 
dar daugelis iš naivumo ir so
vietų bei jų politikos bei metodų 
nepažinojimo negalėjo suprasti 
šio ryžtingo Churchillio žygio. 
Pasaulis dar nepažino tikrojo so
vietų veido ir jų kaukė dar ne
buvo nuplėšta. Daugumas vado
vaujančių politikų, netgi F. D. 
Rooseveltas, karo .prieš nacius 
metu pamiršo tikrąjį sovietų po
būdį arba bent manė, kad, santy
kiaudami su Vakarais, jie pamažu 
pasikeis gerojon pusėn. Churchil- 
lis tuo atžvilgiu buvo didesnis 
realistas ir jis, be to, geriau juos 
ir pažinojo.

Taip neatsižvelgdama į aštrią 
savųjų bei kitų kritiką, britų vy
riausybė padėjo Graikijai išsigel
bėti iš Stalino jau paruoštų 
spąstų.

1946 metais Graikijoje įvyko 
demokratiški rinkimai, prižiūri
mi Amerikos-Anglijos-Prancūzi- 
jos komisijų. Tauta savo balsavi
mu pasisakė už demokratiją ir 
tikrai demokratinės krypties sro-
ves. Vienok nei rinkimai, nei am
nestijos, nei niekas kitas nesus
tabdė graikų komunistų vedamo 
partizaninio karo. Priešingai, ši 
graikų vidaus kova, prasidėjusi. 
Stalinui ir Maskvos Politbiurui 
įsakius, 1944 metais, pamažu tam
pa pasaulinio masto kova. Joje, 
aiškiau kaip kur kitur, atsispin
di tas „šaltasis karas“, kurs da
bar vyksta Europoje bei visame 
pasaulyje tarp komunizmo ir de
mokratijos. Vis dėlto 1944 metai- 
tai ne 1948. Pasaulis jau prare
gėjo, suprato, kur glūdi užsimas
kavęs priešas, -ir dabar graikų 
tauta kovoja jau viena ir, kas 
svarbiausia, ją remia dabar jau 
ne tiek britai, kiek USA. Ameri
koje dabar nebekalbama apie tai, 
kaip sustabdyti „britų imperia
lizmą“ Graikijoje, bet apie tai, 
kaip ir kokiu būdu padėti grai
kams, kovoje už jų krašto laisvę.

Tačiau ši kova, kuri dabar 
vyksta Graikijoje, neatrodo ar
tėjanti prie galo. Komunistiniai 
sukilėliai, kurių yra apie 20.000, 
kol kas nėra linkę kapituliuoti. 
Priešingai, šią žiemą jų vadas 
„generolas“ Markos Vafiades pa
siskelbė „demokratinės graikų 
vyriausybės“ galva ir pasižadė
jo tęsti kovą iki „galutinio Grai
kijos išlaisvinimo“.

Iš kitos pusės vyriausybė, kad 
ir turėdama apie 120.000 vyrų ar
miją, negali iki šiol įvesti krašte 
tvarkos. Iš 7)4 milijono graikų 
tautos, 300.000 pabėgėlių pabėgo 
į miestus, kad išvengtų komunis
tinių bandų teroro. Beveik pusė 
Graikijos teritorijoj tapo „baimės 
zona“, kaip graikai vadina par
tizanų veiklos sritis, kur žmonės 
gyvena baimėje ir terore ir kur 
produktyvus darbas nebeįma
nomas.

Pagaliau patys amerikiečiai su
prato ir turėjo pripažinti, kad 
graikų pilietinis karas turi rim
tesnio pobūdžio, kaip kad pra
džioj jų buvo manyta. Dėl to 
1947 metų žiemą amerikiečių mi
sija Atėnuose paskelbė, kad USA 
armijos karininkai dirbs kartu 
su graiku generaliniu štabu ir 
graikų kariuomenės pajėgomis. 
Sis nutarimas, Amerikoje beveik 
nepastebėtas, įvėlė amerikiečius 
dar giliau (oficialiai net labiau 
nei kurią kitą valstybę) į šį pi
lietinį karą. Visiems yra aišku, 
kad sovietai bei jų satelitai re
mia graikų komurjistus, bet ofi
cialiai Stalinas su tuo, žinoma, 
neturi „nieko bendro“. Praktiš
kai (gi Graikijos komunistiniai 
kaimynai — Jugoslavija, Alba
nija ir Bulgarija — aktyviai ir 
visais būdais remia sukilėlius 
(neskaitant suorganizuotų Ven
grijoje ir Rumunijoje komunistų 
„graikų demokratams“ remti). 
Netgi tarptautinė UN komisija 
aiškiai tai pripažino. Graikų su
kilėliai, veikdami iš savo kalnų 
bazių, visuomet turi laisvą už
nugarį, kur jie gali jienjs kritiš
ku atveju pasitraukti ir tuo būdu 

išvengti persekiojimo bei sunai
kinimo. Taip pat ir Graikijos te- 
renas yra patogus partizaninio 
karo vedimui. Kalnai, blogas su
sisiekimas, tiltų susprogdinimas 
paraližuoja greitą bei aktyvų ka
riuomenės veikimą, ir tuo būdu 
sukilėliai turi galimybės ne tik 
sėkmingai veikti, bet ir daryti 
tokio masto puolimus, kaip kad 
Konicos apsupimas. Sį miestą 
„generolas" Markos Vafiades jau 
buvo pasirinkęs savo sostine ir 
tik didvyriško įgulos gynimosi 
dėka komunistai neįstengė jo 
paimti. Tačiau, apskritai imant, 
sukilėliai naudoja mažų bandų ir
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lietuviai su dideliu džiaugsmu sutiko savo didžiojo darbininko tok| reikš

mingą pagerbimą.

puolinėjamų taktiką, sąmoningai 
naikindami kaimus, įmones, ge
ležinkelius, tiltus. Tuo būdų jie 
skurdina kraštą, kelia siaubą, 
bado pavojų ir padaro bet kokį 
krašto atstatymo darbą neįmano
mą. Tai ir yra aiški sovietų tak- 
tika-alinti Graikiją ir laukti, kol 
amerikiečiams nusibos ten kišti 
savo dolerius ir kol jie iš ten 
pasitrauks.

Amerikos izoliacionistų ir ko
munistams parsidavusių žmonių 
(a la Wallace) yra taip pat va
roma propaganda, kad reikia 
siųsti Graikijai „neginklų, bet 

Iš a. a. dr. kun. Puišio dievukų 
rinkinio

P. Gaubto nuotr.
maisto“ ir skleidžiami kiti pana
šūs šūkiai, norint nukreipti žmo
nių mintis nuo tikrovės. Iš ti
krųjų Graikija yra gavusi (per 
UNRRA) ir gauna iš USA milži
niškus maisto kiekius. Be USA 
pagalbos Graikijos gyventojai jau 
seniai būtų kentę badą ir... bū
tų gėrėjęsi tuščiomis, raudonais 
popieriais ir Stalino paveikslais 
papuoštomis krautuvių vitrino
mis ...

Bet viso demokratinio pa
saulio laimei USA vadovauja pre
zidentas Trumanas, bet ne Wal
lace ir, antra vertus, pati Ame
rikos visuomenė pradeda supras
ti, kad jau nebe tie laikai, kada 
USA galėjo apsisupti kinų siena 
ir niekuo kitu nebesirūpinti. 
Priešingai, antrą kartą istorijoje 
USA vėl atsistoja pasaulio prie
šaky kaip kovotoja už visų tau
tų laisvę ir demokratiją ir, kaip 
iš įvykių eigos atrodo, šį kartą 
ji ištesės iki galo.

Sovietams bei komunistams to
ji naujoji amerikiečių politika, 
žinoma, atsistoja skersai kelio, 
trukdydama pavergti dar išliku
sias laisvas Europos tautas. Dėl 
to graikų komunistai Visai ofi
cialiai paskelbė kovą prieš Jung
tines Amerikos Valstybes. 1947 
m. spalio mėnesį graikų komunis
tų laikraštis „Rixospastis", tuo
met dar legaliai leidžiamas Atė
nuose, išspausdino Centrinio 
Graikijos komunistų partijos ko
miteto rezoliucijas:

„Prieita išvados, kad didžiau
sia kliūtis liaudies vieningumui 
yra imperialistinė amerikiečių ir 
britų Graikijos okupacija ir in
tervencija, kuri sunaikino Grai
kijos tautinę nepriklausomybę ir 
demokratiją...

... kad ginkluota Graikijos 
Demokratinės Armijos kova su
daro vienintelį tinkamą atsaky

ti svetimiems okupantams ir jų 
vietiniams pavaldiniams . . .

Todėl kiekvieno graiko patrioto 
pagrindinė pareiga yra pašvęsti 
visas savo jėgas už Demokratų 
Armijos laimėjimą, jos kovoje su 
okupantais ir jų vietiniais tar
nais“.

Tuo pat metu „Rixospastis“ at
spausdino Niko Zachariades 
(Maskvoj paruošto graikų komu
nistų partijos sekretoriaus) kalbą: 
„Amerikiečių imperializmas mo

bilizavo pseudo-demokratijos pa
laikus Graikijoje, panaudojo li
beralų lyderį Sophoulį (Graikijos 
min. pirm.) vaidinti politinio ap- 

mą,'kurį graikų liaudis gali duo- 
gaviko ir nuotykių ieškotojo vaid
menį. Tuo būdu Amerikos kapi
talistai gavo laiko suorganizuoti 
monarchistiškai fašistines jėgas 
jų hanibališkam liaudies nuskur
dinimo ir krašto naikinimo dar
bui. Kaip vilkai jie tunka nuo 
audros — iš galimybės siųsti į 
Graikiją savo amuniciją ir savo 
kramtomąją gumą — jie elgiasi 
ne kaip amerikiečiai, bet kaip 
biržos rykliai... Amerikiečiai ir 
monarcho-fašistai nelaimėjo iš 
dalies dėl Demokratinės Armijos 
rezistencijos, iš dalies dėl to, kad 
vyriausybės kareiviai atsisakė ko
voti, nes jie nenorėjo parduoti 
savo tėvynę... Pirmas žingsnis 
Graikijos išgelbėjimui... yra... 
laisvoji Graikija su savo pačios 
vyriausybe“.

Tuo komunistai ne tiktai viešai 
parodė savo norus toliau tęsti pi
lietinį karą, bet taipgi norą su
kurti savo separatistinę vyriau
sybę.

Tuos anksčiau minėtus straips
nius jie atspausdino laikraštyje, 
leidžiamam su leidimu tos vy
riausybės, kuriai jie skelbė karą. 
Tuo metu keletas USA kongreso 
narių buvo Atėnuose, ir jie buvo 
smarkiai sukrėsti, perskaitę tų 
„deklaracijų“ vertimus, paslau
giai jiems paruoštus pačių ko
munistų. Kartą vienas iš kongre
so narių paprašė graikų vyriau
sybės atstovo paaiškinimo, jam 
buvo pasakyta, kad „tai esate 
jūs — amerikiečiai — kurie pas
katinote paskelbti amnestiją po
litiniams kaliniams, įskaitant ir 
komunistus, ir užtikrinti' žodžio 
ir spaudos laisvę. Jūs patys da
bar galite įsitikinti, kad mes re
spektuojame jūsų pageidavimus!“

Vienas sujaudintas amerikietis 
sušuko: „Bet tai, visai nėra tas, 
ką mes suprantame žodžio laisve! 
Tai yra išdavimas. Tai būtų trak
tuojama kaip išdavimas kiekvie
noje pasaulio valstybėje!“

Vienok, tie du komunistų lai
kraščiai Atėnuose buvo leisti 
platinti dar keletą savaičių po tų 
„deklaracijų“ paskelbimo, kurių 
metu jų puolimai prieš vyriausy
bę ir USA pasidarė dar labiau 
užgaulingi. Kai jie pagaliau buvo 
uždaryti, vienas nuosaikus graikų 
politikas karčiai pasakė:

„Dabar tie komunistai bus pa
tenkinti, nes tai reiškia, kad am
nestija nepajėgė sustabdyti pi
lietinio karo. Jie jau seniai bandė 
išprovokuoti vyriausybę į kraš
tutines priemones. Jie jau seniai 
iš Atėnų atitraukė visus savo 
svarbesnius veikėjus, palikdami 
čia tik mažą nesvarbią grupę. 
Dabar jie skelbs savo pasekė-' 
jams, kad amnestija tebuvo tik 
apgaulė. Jie nori įtikinti liaudį, 
kad jos vienintelis kelias yra ar
ba su kraštutine kaire arba su 
kraštutine dešine ir kad jokio vi
durinio kelio nėra“.

Amerikiečiai gi, priešingai, 
reiškia simpatijas nuosaikioms 
vidurio grupėms. Dėl jų įtakos 
buvo praplėsta graikų vyriau
sybė, įtraukiant jon visas gru
pes. Amerikiečiai ragino graikų 
partijas pamiršti savo priešingu
mus ir bendrai kovoti už išlikimą 
ir atstatymą. Tuo būdu USA mo
raliai ir materialiai pradėjo rem
ti graikus jų, kovoje už demokra
tiją ir laisvę ir jų pastangos su
tapo su visos graiku tautos bei 
valstybės interesais.

Tačiau pilietinis karas vis te
bevyksta. Graikų vyriausybės 
kariuomenė, amerikiečių remia
ma, ruošiasi pavasario ofenzyvai. 
Graikų armiją dabar sudaro apie 
120.000 vyrų, tačiau iš šių tiktai 
76.000 yra kovos junginiuose. 
24.000 yra pagalbinėse tarnybose 
ir 20.000 yra apmokomi.

Britų pajėgas Graikijoje su
daro apie 5.000 vyrų. Si britų 
brigada stovi netoli Salonikų ir 
į kautynes nesikiša. Britų pajė
gos yra čia daugiau kaip primi
nimas „maršalui“ Tito nebandyti 
užimti Makedonijos bei Salonikų, 
nes tai būtų jau tiesioginis puo
limas prieš D. Britaniją.

Amerikiečiai Graikijoje teturi 
savo karinę misiją su tam tikru 
amerikiečių kariuomenės in
struktorių kadru, skirtu graikų 
kariuomenės apmokymui.

Sukilėlių pajėgas, kaip jau bu
vo minėta, sudaro apie 20.000. vy
rų. Iš jų apie 5.000 veikia Grai
kijos viduje, o likusieji 15.000 
išilgai Albanijos - Jugoslavijos- 
Bulgarijos pasienio. Jie yra dau
giausia apsiginklavę italų bei vo
kiečių ginklais. Tenka pabrėžti, 
kad jų apginklavimas tais gin
klais nesudarė ir nesudaro sun
kumų, nes sovietams užėmus Bal
kanus, jie tuoj pradėjo tų kraštų 
kariuomenes perorganizuoti ir 
apginkluoti sovietiniais ginklais. 
Tačiau tie naujieji sovietų gin
klai niekad nebuvo panaudoti 
Graikijoje. Partizanai daugiau
sia naudoja šautuvus ir lengvo 
tipo kulkosvaidžius. Kalnų arti
lerija pirmą kartą buvo panau
dota kovoj dėl Konicos. Iki šiol 
nėra jokio įrodymo, kad 'jie tu
rėtų lėktuvu, nors neseniai Mar
kos Vafiades gyrėsi turėsiąs ir 
juos.

Savo narius partizanai ver
buoja iš jiems palankių žmonių, 
o taip pat ir vykdydami savo vei
kimo srityse mobilizacijas. Dau
gelis paimtųjų belaisvių pasakoja 
tą patį: jie buvę paimti naktį, tie
siog iš lovų, prievarta nuvaryti į 
kalnus ir paskirti į apmokymo 
dalinius, vadovaujamus komu
nistų. Be karinio apmokymo, juos 
„švietė“ ir politiškai.

Jiems buvo aiškinama, kad 
Graikijoj šiandien būtų taika, jei 
britai ir amerikiečiai nebūtų to 
sukliudę. Jiems buvo sakoma, 
kad Graikija yra Balkanų dalis 
ir kad kitos Balkanų šalys jau 
seniai gyvena taikoje, nes jos 
priėmė draugišką sovietų pa
galbą. Todėl, esą, kiekvienas 
Graikijos patriotas turįs kovoti 
prieš išdavikds Atėnuose, kurie 
pardavė savo šalį svetimiems. 
Tuo pat metu juos įspėdavo, kad 
„Demokratinės Armijos“ dezer
tyrai bus sušaudomi. Kai iš mo
bilizuotųjų bandydavo kurie pa
bėgti, jie būdavo viešai, kitų 
įbauginimui, sušaudomi.

Tokiais metodais veikdami, ko
munistai sugebėjo išsilaikyti iki 
šiolei, nei kiek nepraradę savo 
pozicijų bei nesusilpnėję. Kri-. 
tišku atveju, turėijgmi prieš save 
didesnę kariuomenės persvarą, 
jie ramiausiai pasitraukia į Al
baniją ar Jugoslaviją, kad po 
keletos dienų vėl pasirodytų kur 
nors už kelių šimtų kilometrų. 
Tokia kovos taktika išsklaido 
graikų kariuomenės eiles, kadan
gi ji yra priversta saugoti visus 
kaimus bei miestelius, ir nelei
džia jai susikoncentruoti dides
nėms operacijoms.

Artėjant pavasariui, graikų pi- 
litienis karas pradeda vėl labiau 
liepsnoti. Paskutinėmis žiniomis, 
Jugoslavijoje ir Albanijoje yra 
suorganizuota tarptautinės bri
gados iš 30.000 vyrų. Graikų ka
riuomenė mano, kad tos briga
dos greičiausiai puls Janinos 
kryptimi. \

Ar pasiseks vyriausybės ka
riuomenei atątatyti tvarką krašte, 
parodys ateitis. Jei tai būtų buvęs 
vien graikų vidaus reikalas, tai 
sukilėliai tikrai jau būtų nuga
lėti, bet dabartinėje situacijoje, 
kur aiškiai, nors ir maskuotai, 
komunistiniai sukilėliai yra so
vietų bei Jų satelitų remiami, 
numatyti tų kovų pabaigą yra ne
įmanoma. M.

JAV lietuvių Emilijos lr Justino Ka
minskų šeima prie savo vasarnamio 
ir automobilio.' Jų sūnus, Ernestas 
Kaminskas. 194S m. kovo 1 d. žuvo 
pile Aacheno. Išvykstant | Europa jo 
svajonė buvusi aplankyti tėvų gimtą
ją žemę-Lietuvą. Už narsumą kovose 
buvo apdovanotas trimis garbės Žen

klais.
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A.merikieciu susirūpinimas lietuviu kalba

MŪSŲ šviesuomenė pasigirti 
geru savo gimtosios kal
bos mokėjimu, rodos, nie
kad negalėjo. Džiaugėmės, jei kas 

kalbėjo rašė bent patenkinamai. _____________ o____ j______
Deja, reikia pripažinti, kad dažnas' betarpišką padėką (N. B. rašteliai 
inteligentas, net su akademiniu iš- * ’ .........
silavinimu, ir patenkinamai jos 
nemoka. Paprastai teisinamasi 
tuo, kad lietuvių, kalba (gimtoji!) 
esanti sunki. Nors, atvirai kalbant, 
tai yra tokia pat graži nesąmonė, 
kaip sakyti, kad gimtosios šalies 
geografija ar istorija esanti sunki. 
O pati tikroji priežastis bene bus 
ta, kad lietuviui apskritai viskas 
yra sunku, ir dėl to jis, jei ką 
moką, stengiasi mokėti paviršu
tiniškai. Jam labai patinka žode
liai maždaug, šiaip taip, kaip nors. 
O jei jis kam parodo kartais dau
giau pagarbos — tai nebent sve
timybėms. Kaip čia lietuviškai tin
kamai „išsireikšti", jis negalėtų 
pasakyti, bet užtat jis tikrai žino: 
vokietis taip ir taip nepasakytų, 
taip ir taip anglas nepasakytų.

Teoretiškai lietuvis patriotas. 
Jis dažnai mėgsta prisiminti ir pri
minti, kad lietuviai turi daugiau
sia dainų ir kad jos gražiausios. 
Bet kai reikia padainuoti ar pagie
doti, tai pasirodo, kad jis „balso" 
neturi arba tiesiog „neišeina". 
Lietuva — gražiausia pasaulio ša
lis. Bet „aplinkybių priverstas" 
gali apsiprasti ir negražioj šalyj. 
Ir lietuvaitės yra gražiausios mer
gaitės. Bet kai reikia vieną iš
sirinkti, dažnai būna „per sunku", 
kur kas „lengviau" vokietaitę ar 
rusaitę. Taip ir su kalba. Ji seniau
sia, ji gražiausia, tai visas pasau
lis pripažįsta, bet kadangi su ja 
„netoli tenuvažiuosi“, tai praktiš
kai daug dėmesio į ją kreipti 
„neapsimoka".

O kadangi dabar gyvenam trem
ty, sunkios sąlygos, tai daug 
„smulkintis" dėl kalbos dalykų 
nėra kada. Ir pradedame rašyti 
taip, kad pradeda piktinis net 
tie, kuriuos mes laikome tuo atž
vilgiu atsilikusiais. Vieno Ameri
kos lietuvių dienraščio („Draugo") 
redaktorius mums rašo:

Tremtinių laikraščiuose dažnai 
pasirodo užuominų, kad Amerikos 
lietuvių laikraščiai labai darko 
lietuvių kalbą. Tai tiesa. Tačiau 
ja darkyti padeda pavieniai trem
tiniai, prisiųsdami savo raštus, 
nežmoniška lietuvių kalba parašy
tus, tremtinių laikraščiai ir kny
gos ir net oficialios įstaigos. 
Amerikos lietuviu laikraščiai turi 
visai kitokias darbo sąlygas, negu 
turėdavo lietuviškieji laikraščiai 
Lietuvoje ar turi tremtyje. Laikraš
čiai labai sunkiai verčiasi, todėl 
redakcijoj niekuomet nėra pa
kankamai žmonių. Redaktoriai 
dažnai yra priversti gautą raštą, 
ypač iš tremties, mašinėle parašy
tą, atiduoti spaustuvėn tik prabė
gomis peržvelgtą. Bet tie raštai, 
gimnazijas ir net universitetus bai
gusių žmonių, titulais įvairiausiais 
girtis mėgstančių, parašyti, yra 
kalbos atžvilgiu blogesni už mūsų 
bendradarbiu Amerikoje raštus. O 
tie bendradarbiai dažnai nė pra
džios mokyklos nėra baigę.

Čia prisiunčiu du pavyzdžius, 
kad matytumėte, jog mano tvir
tinimas, jog tremtiniai padeda dar
kyti kalbą, nėra be pagrindo. Taip 
rašo Raudonojo Kryžiaus Vyriau
sioji Valdyba. Taip rašo BALFo 
įgaliotiniai, taip rašo mokyklų in
spektoriai (I), stovyklų įgalioti as
menys, įvairiomis progomis reiš
kią per Amerikos lietuvių spaudą 
savo padėką BALFui ąr kitoms 

. tremtinių reikalais besirūpinan
čioms organizacijoms.

Prisiųsti du mūsų inteligentinės 
kalbos pavyzdžiai yra L. R. Kry
žiaus Vyriausios Valdybos du pa
dėkos rašteliai. Štai kaip ten ra
šoma:

1. JAV lietuvių jautrumas, auko
jant daiktus per BALF'ą tautie
čiams tremtiniams Europoje, turi 
didelės reikšmės praktinių ir mo
ralinių pobūdžiu (norėta galbūt pa
sakyti: praktiniu ir moraliniu 
atžvilgiu);

2. LRK tokius raštelius (nukritu
sius nuo aukotų daiktų) rupestin- 
gau surenka, numatydamas, kad 
aukų gavėjai betarpiškai negalės 
padėkoti, jų vardu nuoširdžiai dė-

koja LRK Valdyba (pažymėtinas 
šio sakinio stilius).

3. Kiti rašteliai, kurie pasiliko 
prisegti prie aukotų daiktų, tiki
mės sulauks aukų gavėju širdingą

sulauks padėką!)
4. Atsipalaidavę nuo aukotų daik
tų yra sekanti rašteliai. Nekalbame 
čia apie raštų rašybą, skyrybą ir 
kitas smulkmenas: musų, būdas, rū
pestingai, pobūdis, atsipalaidoja 
ir k.

Žodžiu, abiejuose vieno pusla
pio rašteliuose yra po keliolika 
klaidų. Patys sakiniai vietomis ne 
tik nestilingi, bet ir nelogiški (plg. 
rašteliai sulauks padėką).

Šitaip rašanti vargšą valsčiaus 
raštininkėli galėtume dar suprasti. 
Bet iš pasirašančio LRK Vyriausios 
Valdybos vardu, drįstame pagei
dauti vis dėlto geresnio savo kal
bos mokėjimo ir rūpestingesni© 
padėkos raštų redagavimo.

Tremty vargstame, bet jaučiamės laimini 
gesni negu bolševiku valdomoj tėvynėj 

pareiškė scenos darbo 15 metų sukakties proga akt. Petras Šimkus, 
žymaus Lietuvos komunisto Jono Šimkaus brolis

LIETUVOS Valstybinio Teatro 
aktorius Petras Šimkus šiais 
metais švenčia savo 15 metų 

scenos darbo sukaktį. Sukaktuvi
ninkas yra gimęs 1913. L 2 d. Lie- 
pojuje, bet augo Lietuvoje. Pra
džios mokyklą lankė Darbėnuose, 
vidurinę, Palangoje ir gimnaziją 
Kaune. 1931 metais išlaikęs egza
minus į Valst. Vaidybos Mokyklą, 
vadovaujamą A. OlekosrZilinsko, 
per trejus metus sėkmingai ją 
baigė ir buvo priimtas į Valsty
bės Teatrą bendradarbiu. Dirbo 
Kauno ir Šiaulių valstybiniuose 
teatruose ir yra vaidinęs visoje 
eilėje mūsiškių ir svetimųjų dra
maturgų veikalų. Kiek laiko, 
atostogų metu, Švietimo M-jos 
komandiruotas, instruktavo mė
gėjų teatrus provincijoj. Taip 
pat intensyviai dirbo Kauno ra
diofone, skaitydamas poeziją, no
veles ir režisuodamas radijo vai
dinimus bei pats juose dalyvau
damas. Šiuo metu p. Šimkus yra 
Lietuvių Teatro Tremtyje akto
rius ir Meno Vadovybės narys.

Sukakties proga 
p. Šimkų aplankė 
Jūsų bendradar
bis, kuriam suka- 
tuvininkas mielai 
papasakojo apie 
savo darbą Lietu
voje bei tremtyje 
ir atsakė į keletą 
klausimų.
— Visuomenė do

misi, kodėl Tams
ta nelikote Lietu
voje, o vargstate 
čia, tremtyje. Juk, 
rodos, Tamstos 
brolis šiandieaLie- 
tuvoje žymi tary
binių veikėjų tar
pe asmenybė?

—h Taip. Jonas 
Šimkus, Aukščiau
sios Tarybos na
rys, kelių laikraš
čių (jų tarpe „Tė
vynės Balso“, ski
riamo dypukams 
vilioti, kad grįžtų 
į Lietuvą) redak
torius, yra mano 
tikras brolis. Tai 
tik dar kartą pa
sitvirtina posakis, 
kad „vienas brolis 
vagis, antras ku
nigas“.

1940 metais už
plūdus Lietuvą 
raudoniesiems, su 
gailesčiu stebėjau, 
kaip mano brolis 
įsijungė į komu
nistinę veiklą. Bol
ševikų tikslams 
ryškėjant, melo, 
apgaulės ir paga
liau teroro pagalba Lietuvos ne
priklausomybę likvidavus, ban
džiau keletą kartų su broliu 
kalbėtis apie nerimą tautoje 
ir kaip žmonės šią klaikią 
tragediją pergyvena. Bet jis, tarsi 
apakęs, nenorėdavo ir klausyti 
mano aiškinimų ir su entuziazmu 
pranašavo gražią, laimingą Lie
tuvos ateitį.

Bolševizmas savo metines Lie
tuvoj apvainikavo baisiausiomis 
žudynėmis, žmonių medžioklėmis 
ir deportavimu užkaltuose gyvu
liniuose vagonuose į Rytus. Tik 
prasidėjęs karas sutrukdė sovietų 
pradėtą sistemingą lietuvių tau
tos naikinimą ir įkvėpė žmonėms 
šviesesnių vilčių atgauti tautos 
laisvę. >

Mes, teatralai, tuo laiku gastro- 
liavom, berods, Šiauliuose, ir grį
žęs Kaunan sužinojau broliuką 
išdūmus Maskvon. Katė pieną 
paliejo . . .

Trejus metus naikinus mūsų 
šalį rudajam totalizmui ir antrą 
kartą okupuojant Lietuvą bolše
vikams, ryžausi iŠ dviejų blogy
bių pasirinkti mažesnę-palikti 
Lietuvą ir trauktis su masėmis 
tautiečių į Vakarus.

Po ilgų klajonių ir vargų Vo
kietijoj, pagaliau atvykau Augs- 
burgan, kur jau radau keletą 
collegų aktorių ir atėjus ameri
kiečiams, ėmėme kurti teatrą. 
Taip, esame tremtyje, vargstame, 
bet jaučiamės vis tiek laimin
gesni, negu gyvendami bolševikų 
valdomoj tėvynėje galėtume 
jaustis. Nors ir vargstame, bet 
niekas mūsų neprievartauja, ne
gresia kas valanda teroras, lais
vai galime kurti, mąstyti, kalbėti, 
kas, deja, likusiems tėvynėje ak
toriams yra tik nepasiekiama 
svajonė.

Dramos aktorius Petras Šimkus

— Ar tiesa, kad aktoriai yra 
atakuojami laiškais iš Lietuvos?

— Taip, esame gavę kelioliką 
laiškų iš vilniečių aktorių bei 
kailių keitėjo B. Dauguviečio. Tai 
Vosiliūtės veiklos rezultatai. Grį
žusi Lietuvon, ji, matyt, nori iš
pirkti savo nuodėmes (viešnagę 
„kapitalistinėj Vakarų Europoj“), 
tad pradėjo terorizuoti aktorius, 
kad rašytų mums ir ragintų 
grįžti. O ji (Vosiliūtė) turinti ga
limumų tuos laiškus mums per
siųsti. Todėl veik kiekviename 
laiškė rašoma „naudojuosi proga, 
jums kelis žodžius parašyti...“, 
arba „šalia manęs stovi Vosiliūtė; 
ir aš skubu jums parašyti“... O 
Dauguvietis, ragindamas mus 
grįžti ir žadėdamas aukso kalnus,

Hauptmano „Rozoj Berndt" P. Šimkus-C bris to f or o Flammo vaidmeny.

dar atviriau rašo: „Ką, jūs- ma
note, kad, kai aš rašau, tai į 
mane yra atsuktos šautuvų tū
tos? — Nieko panašaus!“

Taip. Yla iš maišo visuomet iš
lenda.

— Gal ką nors apie Tremties 
Teatrą?

— Šiame Teatre dirbu nuo įkū
rimo dienos, ir visus teatro var
gus bei džiaugsmus teko kartu 
pergyventi. Peržvelgus nueitą ke
lią, nenorom tenka pripažinti, 
kad, turėdami ganą brandų akto
rių kolektyvą, nepasiekėm pakan
kamų meninių laimėjimų, kurių 
mūsų visuomenė laukė ir ku
riems realizuoti mūsų pajėgumo 
užtektų. Bene svarbiausia kliū
tis buvo tai, kad pradžioje jau
tėm stoką mums tinkamo reper
tuaro, atitinkančio kolektyvo su
dėtį, o dabar kaskart vis labiau 
tampame materialiai nepajėgūs 
didesnius užsimojimus įvykdyti. 
Ne visiems, gal būt, yra žinoma, 
kad vidutinio veikalo pastaty
mui reikalinga investuoti nemaža 
pinigo, pav. drabužiams, drobei, 
parikams, medžiui, apšvietimui, 
dekoravimo darbui ir kt. Ir tų 
visų medžiagų įsigijimas bei tech
niškas darbų atlikimas mums 
verčia tiek prasiskolinti (ačiū, 
tautiečiams už paskolas), kad 
gastrolių metu, prisidedant di
džiulėms kelionų išlaidoms ir 
procentams rengėjams, kartais 
siekiantiems iki 25% brutto pa
jamų, tenka nemaža stovyklų 
aplankyti, kad galėtume skolas 
sumokėti. Tad nestebėtina, kad 
kartais aktoriai Išvykų metu 
neišgali net vienos kitos cigare
tės nusipirkti.

Šia proga tenka nuoširdžiai 
padėkoti Muencheno Raudona
jam Kryžiui, kuris parėmė mus 
drabužiais, kuriuos, ypač mote
rys, persisiuvę, galėjom scenai 
panaudoti.

Taigi, sąlygoms kaskart blogė
jant, esame rimtai susirūpinę to
lesne teatro egzistencija ir, jeigu 
būtume palikti savo pačių liki
mui kaip ligi šiol, netektu stebė
tis, kad, berods, vienintelis pro
fesionalų aktorių kolektyvas vie
ną gražią dieną pakriktų į visas 
keturias puses. Bet stengsimės 
rankų nenuleisti (teisingiau-neiš- 
kelti!). Šiuo metu gastroliuojam 
ir, gastroles baigę, apie gegužės 
pradžią, pradėsime repetuoti nau
ją A. Škėmos veikalą „Živilę“ ir 
vieną kurj veikalą svetimų auto
rių. Dar šią vasarą tikimės su 
dviem naujom premjerom aplan
kyti lietuvių stovyklas. Dabar la
bai aktualus emigracijos klausi
mas. Ar nemanot Tamsta emi
gruoti, pav. kad ir į Ameriką?

— JAV neturiu nei giminių, nei 
pažįstamų, todėl ten patekti ne
sitikiu. Dirbsiu, kol įstengsiu,

teatro darbą, nes, nekalbant apie 
tai, kad galiu dirbti savo profe
sijoj, džiugina mintis, kad varome 
kultūrinę vagą, ką įrodo mūsų 
tautiečių dėkingumas ir mūsų 
nuoširdus priėmimas.

Na, o jeigu badas pažvelgs tie
siai į akis, stosiu į kurio nors 
krašto emigracinę komisiją ir, 
jeigu neatrodysiu per daug nusi- 
maitinęs. gal priims miškų kirsti 
ar anglių kasti, bent iki tol, kol, 
tikiu, galėsiu krįžti Nepriklauso- 
mon Lietuvon, — šypsodamas 
baigė pasikalbėjimą p. Šimkus.

Lietuviu tautinis ansamb
lis pasirodė 500 kartu

Visiems žinomas Ir visų mielai lau
kiamas mūsų liaudies meno reprezen
tantas š. m. .balandžio 4 d. pasiekė 
savo 500 — jo viešojo pasirodymo. 
Per tas 1220 dienų šis meno kolekty
vas, vidutiniškai kas trečią dieną tu
rėjo koki nors viešą parengimą. Per
tą laiką surengė:

Vokalinių koncertų (vairiomis 
progomis surengta................113

Bažnytlės muzikos koncertų at
likta ........................................"

Visi keturi G. Veličkos veikalai 
vaidinti: 
„Nemunas žydi“..................
„Atsisveikinimas" („Joninių va

karas") ....................................
„Žmonės prie vieškelio" . . .
„Kūčių vakaras".....................

Iškilmingomis progomis giedota 
giedotinės Mišios..................

Sekmadieniais giedota per pa
maldas ...................................

Kitomis progomis (trumpos iš
kilmės ir koncertai)................. 20

Viso: 500

51
85

SUGRĮŽIMAS
VLADA PROSČIŪNAITE

Tu nebijai manęs, vaikeli? Nebijai? 
Ir švilpdamas man iš paskos nebėgi? 
Tik pravirom akim plačiai, 
sustojai čia — prie pat manęs — ir nebijai? 
Žiūrėk — per juodą debesį jau vakaras atšliaužia, 
ir gatvės žiburys kaip pakaruoklis supas vėjuje. 
Girdi — numirėliai dejuoja skaudžiai, 
iš nepašventinto griuvėsių kapinyno 
ten, — po žeme — procesijon suėję . . .
Man pasakyk, vaikeli, šito miesto vardą, 
arba, o ne, — netark nė žodžio 
ir būk tylus, kaip šių griuvėsių luitai. 
Iš jų užgesusių akių širdies užguitos 
joks atminimų žaibas neperskrodžia . . . 
Tylėk, vaikei . . i Dėl Dievo — aš prašau — 
netark nė žodžio . . .
Tiktai prieik arčiau 
pro šitą miglą tirštą 
ir nebijok manęs. Žiūrėk — nė vieno piršto 
man ant abiejų rankų nebeliko: 
jie apkasuos kadais prie šovinių metalo 
žvarbiam speige prilipo ...
Nors karštas kaip ugnis atrodė plienas 
ir gyslom verdanti lava tekėjo, 
bet nuostabu, vaikeli, — neskaudėjo 
taip geliančiai, kaip vakar dieną, 
kai sugrįžau,' ak, ne — kai atėjau, į šitą miestą 
ir ties vanduokliškuoju gatvės žiburiu sustojau . . . 
Ir nežinau, kodėl man kojos, 
atėjusios į čia per šimtą mylių, 
su žaizdomis, kraujuojančiom tarpupirščiuos, 
šioj gatvėje sustojo . . .
Klausyk, vaikut, aš tau paseksiu pasakėlę, 
tik leisk tau ant papurusios galvos 
uždėt nejautrią ir bepirštę savo ranką-----------

---------- Gyveno du mažyčiai kitados . . . 
Tiesa, ne princai buvo jie, ne karalaičiai, 
ir nevadavo stiklo kalne užburtos 
gražuolės pasakiškų kraičių ...

Pro jųjų langą vakarais iš gatvės švietė 
vakariam vėju j besisupąs žiburys 
ir Kūčių vakarą Kalėdų senį kvietė 
pabelsti į duris.

O jie, virpėdami, kaip židinio ugnelės, 
putliom rankytėmis degiojo žvakeles ... 
kamputy snaudė sau švininiai kareivėliai 
ir merkė akį į lėles.
Mėrgytė taisė šieną pjakartėlėj

ir žaidė Kūdikio papurusiais plaukais . . . 
---------- Klausyk, vaikut — o tu švininiais kareivėliais 
su berniuku tuo nežaidei kadais? . . .

bėgi jau? Palauk! Aš tau tik pasaką norėjau „Tu —.__ _____ ...
apie mažyčius du . . . Ne čia! . . . Ne šiam mieste! 
Ne šitoj gatvėj, ne!
Siam nepašventintam karste — 
griuvėsių kapinyne — jų nebuvo . . . 
Tik nepraverk burnos, vaikei, maldauju, 
dėl Dievo, nesakyk nė vieno žodžio . . . 
Aš taip sau tik keliauju 
vis tolyn . . . Ir miestai man visi bevardžiai 
ir gatvės kaip sapne . . .
Vėlu, vaikei ... Už kampo ten — kairėj 
trečiam name — 
iur būt, jau šviečia žiburys, 
ir katilėly ant ugnies taip jaukiai murma bulvės, 
ir tėtis duonos kvepiančios riekes raikys . . . 
O kai susėsite už stalo — broliai trys, 
ir jūs jauniausioji sesuo 
paklaus — su kuo 
buvai šiandieną susitikęs, — 
tu pasakyk — keleivis nematytas, 
kurs net nežino mūsų miesto vardo . . . 
Dabar palik mane — man taip čia gera, 
toksai malonus karštis sąnariuose sklaidos . . . 
Prie šitų akmenų 
jau rankos nebešąla . . . 
Kaip ir tada — menu — 
prie šovinių metalo . t. .

Visiems šiems pasirodymams rei
kėjo paaukoti daug laiko, jėgų ir 
triūso. Per tą laiką atlikta nesuskai
tomas skaičius choro repeticijų, at
skiriu balsų, liaudies Instrumentų or
kestro. masinių scenų ir personažų 
rolių bandymų. Dekoracijų, scenos 
drabužių, apšvietimo Ir butaforijų 
parengimas taip pat yra pareikalavę 
daug pastangų Ir darbo.

A. Kuprevičius koncertuoja 
Argentinoj

Atvykęs l Argentiną, pianistas A. 
Kuprevičius Buenos Aires surengė 
muzikos kritikams uždarą koncertą, 
kuriame dalyvavo muzikos firmų, 
muzikų Ir spaudos atstovai. Koncer
tas praėjo su dideliu pasisekimu. 
Pianistą pasveikino didžiausio Pietų 
Amerikos dienraščio „La Pensą" me
no kritikas Gaston Talamon, kuris 
pasižymi savo kritikos aštrumu, „Ho- 
gar" Ir .,Currier de la Plata" muzi
kos recenzentas Larrogul, garsus di
rigentas Ir pianistas G. Casses Ir eilė 
kitų muzikos specialistų. įspūdi ypa
čiai klausytojams padarė M. K. Čiur
lionio preliudai.

Vldutlnlo Lietuvos ūkio sodybos modelis. Projektas dlpl. ini. areb. V. Statksvlčlūtės.

P. Babickas vėl grįžo | Braziliją
Poetas P. Babickas kuris buvo iš 

Brazilios persikėlęs l Buenos Aires, 
Argentinoje, neseniai vėl gr|žo t Bra- 
Ihją Numatąs apsigyventi Minas 
Jerues. Argentinoj gyvendamas, P. 
Babickas esąs parašęs eilę naujų da- 
ykų, bet dar nesuspėjo jų išleisti.

Dail. P. Kiaulėnas sveiksta
Amerikoj įsikūręs dali. P. Klaulė- 

ias buvo rimtai sunegalavęs ir pra
šioj gydytojai susirgimą laikė net 
.avojingu, bet paskutinėmis žiniomis 
lailinlnko sveikata gerėjanti. Po nuo
dugnaus tyrimo gydytojai konstata- 
ę, kad didelio pavojaus nėra. Anot 
unerikos lietuvių spaudos pranešimo, 
le pareiškę, jog dėl to susirgimo dal
ininkas dar „galis gyventi nuo 15 
igl 50 metų".

Mirė N. Berdiajevas
Sulaukęs 73 metų amžiaus Paryžiu- 

e mirė pasaulinio garso kultūros, is- 
arijos Ir religijos filosofas Mikalojus 
įerdiajevas. Jo „Kūrybos prasmė", 
Laisvė ir dvasia". „Komunizmo kil- 
rė" Ir kiti raštai skaitomi visame 
ultūrlnlame pasaulyje.
^asa Prihoda prašo prieglaudos 

Turkijoj
Spauda praneša, kad garsusis čekų 

tnuikinlnkas Vasa Prihoda paprašęs 
arkų vyriausybę sutelkti jam peli
nio pabėgėlio prieglaudą.

Pasmerktieji muzikai pašalinti 
iš vietų

Neseniai partijos apkaltintas nu- . 
ryplmu | Vakarus sovietų kompozi- 
orius Sostakovlčlus yra priverstas 
asltrauktl iš Maskvos konservatorl- 
os dėstytojų. Taip pat Sebalinas pa- 
alintas Iš konservatorijos direktorių, 
i Kačaturlanas iš sovietų kompozl-

torių sąjungos pirmininkų.

Ansamblio vadovai — p. muz. Stp. 
Sodeika, režisierius p. G. Velička, šo
klų vadovė p - lė A. Ličkūnaltė, liau
dies Instrumentų vadovas p. B. Pakš
tas Ir visų techniškų bei ūkinių dar
bų vykdytojas Ir derintojas, adminis
tratorius p. A. Mironas.

Amsamblls yra atlikęs 11.000 km ge
ležinkeliais Ir 5.000 km sunkvežimiais 
kelionę po visą Vokietiją h aplankęs 
64 (vairius miestus su savo daugiau 
kaip 240 dainų Ir giesmių repertuaru.

Čekų rašytojas prieš
Jaunas čekų rašytojas J. Blatny, 

atvykės kaip čekų rašytojų sąjungos 
atstovas | Londoną, viename pa
reiškime pasisakė atsisakąs nuo ko
munistų partijos ir Iš čekų rašytojų 
sąjungos. Jis nurodė, kad čekų ra
šytojams yra Išdalinti lapai su są
rašu leistinų temų Ir kad Čekoslova
kija yra virtusi policine valstybe. 
Jam Išvykstant, buvo duoti nurody
mai anglų visuomenei skelbti, kad 
Čekoslovakijoj viskas yra puikiausioj 
tvarkoj ir padėtis atitinkanti tautos 
valią bet jam sąžinė neleidusi tokius 
melus skleisti.
Pagerbė seną negrų mokslininką

Geografų Sąjungos posėdyje Čika
goje 81 metų negras mokslininkas 
Mathew A. Henson buvo apdovano
tas Sąjungos aukso medaliu. M. A. 
Henson suvaidino svarbų vaidmenį 
1909 m. Robert E. Peary suorganizuo
toj ekspedicijoj l Siaurės ašigali. Ad
mirolas Peary ne kartą buvo Išsireiš
kęs, kad be Hensono pagalbos jis 
nebūtų savo tikslų pasiekęs.

Aukos šv. Morkaus katedrai 
restauruoti

Garsioji Venecijos šv. Morkaus ka
tedra per eilę pereito karo metų 
smarkiai nukentėjo, nes trūko pinigų 
remontui. Amerikoj dėl to įsikūrė 
„Pro San Marco" draugija, kurios 
tikslas 5 metų laikotarpyje surinkti 
250.000 dolerių šv. Morkaus katedros 
restauracijai.

komunizmų

Milano Scala skelbia dainavimo 
konkursą

Milano Scala paskelbė dainavimo 
konkursą, kuriame galės dalyvauti 
tiek Italai, tiek svetimšaliai daininin
kai. Dalyvių amžius apribotas. Mote
rys galės dalyvauti ne vyresnės kaip 
26 metų Ir vyrai ne vyresni kaip 30 m.

Atominė bomba žemės nesus
progdins

Garsus atomo tyrinėtojas Italų prof. 
Glovanlnl Glorgl tvirtina, kad baimė 
dėl galimo žemės susprogdinimo ato
mine bomba yra nepagrista. Kai ku
rie mokslininkai mano, kad atominės 
bombos sukeltas atomų skilimas Iš 
vieno žemės sluoksnio gali persimesti 
I kitą ir tuo būdu suskaldyti visą že
mės rutuli. Prof. Glorgl nuomone, tai 
galėtų įvykti tik tuo atveju, jei že
mės sudėty būtų d'desnlojl dalis ura
no. Kadangi to nėra, tai Ir to pavo
jaus nėra. Pasak prof. Glorgl, yra tik 
pavojus, kad sprogdinant po vande
niu atomines bombas, gali būti nužu
dyta viso pasaulio okeanų gyvybė.

Naujas medicinos mokslu 
daktaras

Nors sunki ir kieta tremtinio dalia 
slegia vienodai visų pečius ir visi 
turime rūpintis vargingo gyvenimo 
reikalais, tačiau atsiranda vis daugiau 
Ir daugiau pasiryžėlių, kurie, šalia 
kasdieninių rūpesčių, vis'žengia pa
žangos ir mokslo keliu.

Vienas Iš tokių mokslui atsidavusių 
žmonių — yra ir medicinos daktaras 
Aleksandras Hagentomas, kuris šiuo 
metu gyvena Bamberge.

Aleksandras Hagentomas yra žy
maus chirurgo, Ilgamečio Vytauto Di
džiojo Universiteto profesoriaus Dr. 
A. Hagentorno sūnus.

Jo tėvas profesoriavo V. D. Univer
sitete nuo 1926 Iki 1939 m. Ir mirė 
tremtyje 1946 m. gegužės 3 d. Kemp- 
tene,

Dr. Aleksandras Hagentomas gimė 
Kaune 1912 m. rugplūčlo 28 d. Gimna
ziją baigė Kaune 1931 m. Ir Vytauto 
Didžiojo Universiteto medicinos fa
kultetą 1939 m.

Begyvendamas tremtyje, Dr. Ha- 
gentornas ėmė gilintis t savo mokslo 
šaką. Doktorizavosl pas Doc. Dr. med. 
L. Lžffler. Paprašė Ir apgynė dlzerta- 
ciją „Fehler bet der Erkennung und 
Behandlung von Fersenbeinbrūchen“. 
Erlangeno Universitetas jam sutelkė 
medicinos daktaro laipsni, jo moks
lini darbą Įvertindamas cum Įaudė.

Pr. Alšėnas

Lietuvio ūkininko gyvenamasis namas
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Pabaltiečių vienybės keliu

BALTIJOS tautų bendras li
kimas, vieni ir tie patys šios 
dienos uždaviniai ir darbas 
ateityje reikalaute reikalauja, kad 

šios tautos nuolat artėtų, daugiau 
viena kitą pažintų ir kaskart 
glaudžiau bendradarbiautų.

Šiandien jau artimas bendra
darbiavimas ir vieninga akcija 
yra nepaprastai reikšminga. Ben
dras visų trijų Baltijos tautų bal
sas bus greičiau išgirstas ir turi 
didesnio svorio. Ateity mūsų tau
tos be abejo turės savo tarpe daug 
glaudesnius kultūrinius, ekonomi 
nius ir politinius ryš:us, negu jie 
buvo bet kada anksčiau. Ne be 
pagrindo plačiau ir toliau pra
matanti žmonės net jau šiandien 
bando konkretizuoti kokiomis 
formomis tie santykiai turėtų pa
sireikšti.

Bet tasai Baltijos tautų įma
nomai didesnis suartėjimas ir 
bendradarbiavimas negali savai-

motyvas pabaltietėms arčiau su- 
sitelkt. Bet šis bendradarbiavimas 
nė kiek nemažesnės svarbos ir 
ateičiai. Kad Baltijos tautu vie
nybė taptų realaus gyvenimo fak
tas, reikia ne tik kad teo
retiškai tokios vienybės rei
kalas būtų pripažįstamas, bet 
gal net svarbiau, kad mū
sų tautos psichologiškai jaus
tųsi vieningos. O toki psichologi
niai vienybės pagindai, vienybės 
dvasia gali būti išugdyta per il
gesni laiką ir pirmoj eilėj mote
rų. Suėjusios | artimesnius san
tykius, vienos kitas geriau paži- 
nusios, užmezgusios ne tik oficia
lius. bet ir asmeninius artimus 
ryšius, dirbdamos bendrą darbą, 
jos galės išugdyti savo tarpe tą 
vienybės dvasią, be kurios realus 
tautų suartėjimas yra neįmano
mas. O tą vienybės dvasią savo 
tarpe išugdžiusios, galės ją išug
dyti ir savo tautose, pirmiausia

nybės idėja, kad ji būtų veiks
minga ir duotų pageidaujamų 
vaisių, turi būti populiari ir 
apimti mases. Deja, dar negalima 
pasakyti, kad Baltijos tautų mo
terys būtų masiškai laimėtos šiai 
idėjai ir kad tasai bendradarbia
vimas pageidautinu mastu tarp 
jų reikštųsi. Net mūsų stovyklose, 
kur visų trijų tautų moterys kar
tu gyvena, daugeliu atvejų savo

tarpe neturi jokio kontakto, te
bėra nepažįstamos ir po kelių 
metų tokio bendro gyvenimo vėl 
išskris po pasauli. Sis fak
tas rodo, kad Baltijos mo
terų vienybės sąjūdis yra nepa
kankamas, kas, be abejo, yra la
bai apgailėtina. Tai kartu rodo, 
kad reikėtų labai stipriai sukrusti 
ir atitaisyti tą žalą, kuri iš tokios 
padėties susidaro.

BiauriOS rankos • FRANCES glynn

MAMA, tu esi labai graži! — tarė berniukas, žiūrėdamas 
motinai | veidą.

Motina linksmai šypsojosi, nes tikrai malonu išgirsti 
pagyrimą iš mylimo asmens, bet maloniausia girdėti tai iš savo 
vaiko lūpų.

— Taip, — tęsė berniukas, — tu'esi labai graži, už tave nėra 
nieko gražesnio pasaulyje. Bet tavo rankos yra biaurios!

Per motinos kaktą praslinko šešėlis.
— Nežiūrėk j jas, jeigu jos biaurios, — pasakė ji.
— Ne, mama, aš nieko negaliu padaryti. Kiekvieną kartą, kai 

tik aš jas paliečiu, turiu | jas pasižiūrėti. O jos yra raudonos ir 
šiurkščios.

— Leisk man papasakoti tau vieną atsitikimą, — įsiterpė tė
vas ir, padėjęs laikrašti į šalj, paėmė vaiką už rankų ir pasiso
dino ant kelių.

— Vieną naktį mažas kūdikis miegojp savo vežimėlyje. Per 
neatsargumą užsidegė vežimėlio užuolaidos. Lengvabūdė auklė 
rėkdama išbėgo iš kambario. Tada |bėgo motina, pagriebė 
savo baltomis, švelniomis rankomis degančias užuolaidas, nu
plėšė jas ir užgesino. Gražiosios rankos nuo to labai nukentė
jo. Jos labai skaudėjo ir ilgai negijo. Kai pagilau jos pagijo, 
jų grožis buvo amžiams dingęs.
Tai išgirdęs, berniukas pašoko, pribėgo prie motinos, paėmė ją už

me staiga atsirasti. Be abejo, pats per šeimą, mokyklą ir įvairias 
gyvenimo būtinumas jau jį ugdo, kitas tautinio gyvenimo institu- 
bet kartu reikalingos ir sąmonin- cijas, kuriose moteris turi dažnai 
gos bei rūpestingos pastangos. lem’amos {takos.

Tiesa, jau nebe nuo šiand’en S’s darbas Baltijos moterų jau 
tos pastangos reiškiasi. Dar Bal- dirbamas ir pradeda gražiai 
tijos tautų nepriklausomybės lai- reikštis. Jam galima t’k sėkmės 
kais visuose trijuose kraštuose linkėti. Bet kartu iškyla reikalas _ . . . . _ w .
velkė tarpusavio lietuvių, latvių ir šį darbą kaskart stiprinti, rankų ir sušuko:

.. .. ....----- —Mama, tavo rankos yra gražiausios pasaulyje!ir estų bendradarbiavimo drau- plėsti bei populiarinti. Tautu vie- 
gijos, bendra akademinio jauni
mo sąjunga ir kiti, panašaus po
būdžio sambūriai. Tremty tų 
pastangų taip pat matome, pav. 
gražiai pradedąs reikštis Lietuvių 
Latvių Vienybės sąjūdis. Vis dėl- ienas auctni to šis bendradarbiavimas nėra *ENAS ®ustrų U?aliTsA„'
pas'ekęs pageidaujamo intensy- 1 g.ut mętus gyvenęs JAV,
vumo, tapęs pakankamai populia- . . vaizduoja amerik.etę, ly- 
rus bei visuotinai apėmęs mūsų gI"d(a“a* su Eur°P°9 moteri”; ., 
tautų visuomenes. Visam tam pa- Pj/®5 v50 metų vienas amerikietis 
siekti dar reikia daug pastangų, dailininkas sukurė vėliau nepa-

Turint prieš akis toki svarbų Prastai išpopuliarėjusi paveikslą, 
uždavinį ir dar tiek daug darbo, kuris vaizdavo tipingą amerikietę 
ypat’ngos svarbios {gyja Balti- — Gibson-Girl: liekną, aukštą, 
jos tautų moterų bendradarbla- šviesiaplaukę, tiesia nosim ir 11- 
vimas. gomis blauzdomis. Šiandien toks

Šiandien, ginant mūsų tautų tipas' JAV tėra tik prisiminimas, 
teises ir po pasauli išblaškytų nes Amerikos gyventojai teturi tik 
pabaltiečių egzistenciją, vien'n- 50% anglosaksų kraujo, dėl to ir 
gas Baltijos moterų balsas labai Gibson-Girl nustojo savo populia- 
reikšmingas. Nuolat ir vieningai rūmo, 
keliamas, jis negali būti pasaulio, Kadangi 19 amžiaus pabaigoje 
ypač organizuotu pasaulio mote- didžiosios emigracijos bangos į 
rų neišgirstas. Tad jau tas vienas Ameriką nublokšti įvairių kraštų 
dalykas gali būti pakankamas gyventojai jau turi vedusiu vaikai-

AMERIKIETĖ organizacijos „Women clubs” yra 
reikšmingos ne tik savo politine 
veikla, bet ir kultūrine. Vienas 
didžiausių amerikiečių žurnalų ne
seniai paskelbė skaitytojams sta
tistiką, kas kuo daugiausia domisi. 
Šimtui, vyrų, skaitančių knygų re-

Is moterų pasaulio
Iš LRK Moterų Komitetų veiklos

L. R. Kryžiaus Moterų Komitetai, 
kaskart tvirčiau susiorganizuodami ir 
plėsdami savo darbo barą, šiandien 
jau atlieka labai reikšmingą trem
tinių globos ir šalpos darbą. Per 1947 
m. Moterų Komitetai Jau globojo 
apie 8500 asmenų. Jų globojami yra 
tbc. sanatorijų ligoniai (apie 500 asm.) 
sllpnasvelkačiai studentai (daugiau 
kaip 200 asm.), ligoninėse gulintieji, 
chroniški ligoniai ir invalidai, nelai
mėn patekusieji, belaisviai, kaliniai, 
gimdyvės ir nėščios moterys bei 
našlaičiai. Visų šių kategorijų pašal
pos reikalingų asmenų yra gana daug 
ir vis didėja. Per metus, pav., Vokie
tijoje gimsta apie 1200—1500 lietuvių 
kūdikių, kurių motinoms ir patiems 
kūdikiams labai dažnai reikalinga 
žymi parama. Naujai susikuriančlos 
lietuvių šeimos, ypač akademjkų, daž
nai taip pat reikalingos pašalpos. 
Paskutiniu laiku ypačiai yra suaktua- 
lėjęs jaunimo globos reikalas. Jam 
globoti ir šelpti LRK yra šiuo metu 
paskelbęs rinkliavą, | kurios vyk
dymą ypatingai uoliai įsijungia Mo
terų Komitetai.

Pirmoji Anglijos diplomatė
Pirmąja Anglijos diplomate paskirta 

Miss Cecily M. Ludham. JI dirba 
anglų atstovybėje Belgrade.

Prostitucijos reglamentaclja- 
žmogaus teisių pažeidimas

Jungtinių Tautų Moterų Statuto 
komisija vienu balsu pripažino prosti
tuciją ir Jos reglamentaciją žmogaus 
teisių pažeidimu.

Rengiamas pirmasis moterų 
rašytojų vakaras

Balandžio mėn. gale Rebdorfo sto
vykloje rengiamas pirmasis tremtyje 
esančių lietuvių rašytojų vakaras. 
Dalyvauti pakviestos visos tremty 
esančios lietuvės rašytojos. Vakarą 
organizuoja Rebdorfo skautės.

Dall. A. Smailytės darbų paroda 
Filadelfijoje

Amerikos lietuvė dailininkė A. Smai- 
lytė Filadelfijoj surengė iš eilės Š3Š- 
tąją savo darbų parodą. Paroda buvo 
privataus pobūdžio ir joje buvo iš
statyta apie 70 menininkės darbų.

Dali. A. Smallytė tapybą studijavo 
Romoje pas prof. Ada Rochi Vicl ir 
1929 m., baigusi studijas, grjžo ( Ame
riką. Apsigyvenusi Filadelfijoje, ji 
(steigė savo privatinę tapybos studiją, 
kuri sėkmingai veikla ir turi gausų 
būrį studentų.
Argentinos lietuvių užsimojimai
Argentijoje vis daugiau lietuvaičių 

baigia gimnazijas, licėjus ir kitas vi
duriniojo mokslo (stalgas bei stoja 
( universitetus ir kitas aukštąsias 
mokyklas. Tuo būdu vis daugiau at
siranda lietuvių Inteligenčių, kurios 
imasi tautinio ir kultūrinio darbo. 
Paskutiniu laiku gyvai svarstoma 
mintis (kurti aukštąjį mokslą einan
čių lietuvių draugiją. Šią mlnt( ypač 
kelia ir palaiko lietuvės studentės.

30 metų Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties proga Argentinos lietuvės 
moterys stengiasi stipriau susiorgani
zuoti ir daugiau Įsijungti ( Lietuvos 
išlaisvinimo akciją.

Čikagos lietuvės globos lietuvių 
našlaičius Prancūzijoj

Atsiliepdamos ( Prancūzijos lietuvių 
moterų atsišaukimą, Čikagos lietuvės 
apsiėmė išlaikyti savo lėšomis Pran
cūzijoj esančius 23 lietuvius našlai
čius.

Lietuvaitė išrinkta gali, seserų 
d-jos pirmininke

Vašingtono katalikų universitete 
šiuo metu studijuojanti lietuvė M. 
Zapėnaitė išrinkta to universiteto 
gailestingųjų seserų mokslo draugijos 
pirmininke. M. Zapėnaitė karo metu 
tarnavo JAV armijoje gali, seserim 
ir dirbo Persijoj bei Indijoj.
Lietuvaitė išrinkta Čikagos moterų 

buhalterių pirmininke
Baigusi Čikagos universitetą lietu

vaitė H. Sadauskaitė, kuri yra visos 
eUės lietuviškų firmų buhalterijos 
vedėja, išrinkta JAV moterų bubal- 
terių Čikagos skyriaus pirmininke.

Iškilmingai paminėta moterų teisių 
100 metų sukaktis

9. m. vasario 17 d. sukako 100 metų, 
kaip JAV moterys pareikalavo sau 
teisių balsuoti, užimti valdžios vietas 
ir būti renkamoms ( Kongresą. Tai 
sukakčiai paminėti VaSingtone buvo 
sušaukta moterų konferencija, kurioje 
dalyvavo vadovaujančios moterų as
menybės iš visos" JAV. Prezidentas 
Trumanas savo sveikinimo kalboje 
Iškėlė didelę pažangą moterų teisių 
srityje šiais žodžiais: ..Paminklais tu
rėtume atžymėti tuos reikšmingus 
(vykius, kurie apvainikavo visos mū ų 
tautos ištisų amžių pastangas, pav. 
moterų rinkimų teisė, socialinės glo
bos (statymai, didesnės profesinės 
galimybės moterims ir sėkminga kova 
dėl moterų pilietinių bei politinių 
teisių".

Prezidentas paminėjo, kad šiuo metu 
kongrese yra svarstomas moterų ir 
vyrų atlyginimo už tą pat( darbą su
vienodinimas ir kiti moterų teises 
llečlą klausimai.

Rooseveltienė pasisakė už karinės 
prievolės {vedimą JAV

P. Rooseveltienė, kuri anksčiau prie
šinosi visuotinio karinio apmokymo 
(vedimui JAV-se, neseniai specialiai 
Senato komisijai pareiškė pritarianti 
visuotinės karo prievolės (vedimui, 
kadangi Jos nuomone, „tai yra vle- 
nintėlis gestas, kur( Sovietų Sąjunga 
galės suprasti".

2000 austrių merdi Rusijos ir 
Lenkijos belaisvių stovyklose 
Remiantis gr(žtančlų karo belaisvių 

parodymais, Raud. Kryžiaus statisti
ka, ir gaunamais laiškais, apskaičiuo
jama, kad Rusijos ir Lenkijos karo 
belaisvių stovyklose tebėra apie 2000 
austrių moterų, karo metu dirbusių 
pagelblnėj karo tarnyboj ir karo ligo
ninėse. Jos dirbą anglių kasyklose 
kartu su vyrais. Dėl nepakankamo 
maisto ir sunkaus darbo Jų sveikatos 
stovis yra pasibaisėtinas. Prie viso 
to prisideda ir dvasinė depresija, ka
dangi Jos nežino savo vargų galo ir 
sunkiai tegali susižinoti su savo na
miškiais.

Mirė karo belaisvių globėja
Neseniai Amerikoje mirė garsioji 

švedė Elsa Brandstrom, tūkstančiams 
vokiečių ir austrų belaisvių žinoma 
kaip „Sibiro angelas". Brandstrom 
gimė ir užaugo Petrapily. Baigusi 
gailestingųjų seserų mokyklą, pir
mojo pasaulinio karo metu Ji buvo 
paskirta Švedų Raud. Kryžiaus at
stove, tačiau nutarusi, kad Rusijoj 
Jos laukia didesni uždaviniai, išvyko 
( Europos Rusiją, o vėliau ( Sibirą, 
kur su nepaprastu pasišventimu dir
bo belaisvių stovyklose. Po karo Vo
kietijoje grjžtantlems iš rusų nelais
vės vokiečiams ji (steigė keletą ligo
ninių. Už nuopelnus 1927 m. Kara
liaučiaus un-tas Jai suteikė garbės 
daktaro laipsni. Tuo pačiu būdu Ją 
pagerbė ir Uppsalos bei Tueblngeno 
universitetai.

Pabaltiečių moterys tarptautinėje 
organizacijoje

Plačiai pasaulyje žinoma moterų 
organizacija Frieden und Freiheit 
(Talka ir laisvė) turi ir Švedijoj veik-

čių, atskirų tautinių grupių gyven
tojų tarpe pastebimas vis didesnis 
atskilimas nuo savo tautinio ka
mieno ir linkimas i asimiliaciją. 
Daugelis Europos ir ne Europos 
tautų jau yra sumišę. Dėl to šiuo 
metu neįmanoma surasti charak- 
teringą amerikietės tipą, nes visi 
tipai yra lygiai charakteringi.

Amerikietė moteris iš pat jau
nystės vertina savo moterišką ža
vėsi ir stengiasi jį palaikyti bei 
patobulinti.

Čia ir yra priežastis europie
čiams sunkiai įsivaizduojamo kos
metikos vartojimo. Dešimties, dvy
likos metu mergaitė jau vartoja 
lūpoms ‘ pieštuką, keturiolikametė 
lygiai neišsiverčia savo kasdieni
niam gyvenime be grožio salonų, 
kaip ir septynių dešimtų metų. Ir 
sena amerikietė nori tvarkingai ir 
elegantiškai atrodyti. Ji neina su
sisukusiomis kojinėmis ir juodą 
arba pilka prastai pasiūta strimele, 
kaip Europos senutė. Neatsilieka 
nė kaimo mergaitės ir moterys. 
Net neturtingųjų kvartaluose ne
trūksta grožio salonų ' ’ *’
kos krautuvės daro 
apyvartą.

Amerikiečių mada 
atspalvį, tačiau iš esmės seka 
Paryžiaus madą. Ji yra spalvinga 
ir jaunatviška. Amerikietės niekad 
nemėgsta skleisti gėdulo nuotaikos. 
Net pagyvenusios moters neven
gia nešioti raudoną apsiautą.

Amerikiečių moterų masė sun
kiai dirba savo profesinį darbą ar
ba namų ūkyje. Saloninių poniu
čių yra labai maža, dėl to, kai 
mums iš amerikiečių filmų susida
ro įspūdis, kad Naujasis Pasaulis 
yra didelis madų salonas, tai 
priklauso nuo to, kad amerikietės 
pagal savo išteklius stengiasi kuo 
gražiausiai ir kuo moderniausiai 
pasipuošti. Fabijko darbininkės 
nepamatysi kelias dienas iš eilės 
dėvint tą pačią suknelę. Visada | 
darbą jos ateina naujai susifrizavę 
plaukus ir skaisčiai raudonais na
gais.

Šeimos sukūrimo problemą ame
rikietė sprendžia gana lengvai. 
Draugystė užmezgama gana 
ankstyvame amžiuje, ir, kadangi 
tėvai | vaikų flirtą perdaug nesi
kiša. amerikiečiai gana jauni su
kuria šeimas. Tokios šeimos, žino
ma, dideliu pastovumu nepasižymi, 
tačiau rekordiniai persiskyrimų 
skaičiai, apie kuriuos mums tenka 
skaityti laikraščiuose, nepa- 
siskirsto proporcingai visoje tau
toje, o dažniausiai pasilieka čia dar pati iš galvos ėjo. Atitekė- 
aukštųju sferų ir filmų artistų pa- jusi iš guogų, prie miško ir šiaip 
šaulio ribose. ji negalėjo niekaip priprasti, nes

. „ savo tėviškėje nei didesnio miš-Amenkietė moteris, kaip ir ame- ko net,uvo mačiusi, nei baisesnio 
nkletis vyras, yra naivesne už sa- kal klškis žvėrles. o kai pradėjo 
vo seseri europietę, ma-lau vai- čia vjlkaI sukaliotis, iai ir visai 
kosi manierų, yra optimistė ir gyvenimo neliko. Ir pati jų baisi- 
džiaugiasi savo gyvenimu, savo ausiai bijojo, bet dar daugiau dre- 
vaikais. Ji vra krašto dvasinės bėjo, kad kurio valko vilkas ne- 
kultūros nešėja. Didžiosios moterų nutvertų. Prisiklausiusi <dar viso- 

kių pasakojimų apie vilkus, ji 
-------------- ?---------------------------- visai neteko galvos. Jei tik kuris 

vaikas nusisukė iš po akių, tuoj 
llai pasireiškiantį skyrių. Pabaitietės ir bėgioja aplink, ieškodama ir

tte
(Tęsinys)

Kražių bažnyčia

cenzijas, tenka 120 moterų. Meno 
skiltis skaito 128 moterys prieš 
100 vyrų, teatro — 114 moterų 
prieš 100 vyrų ir muzikos skiltis 
— 117 moterų prieš 100 vyrų.

Pas mus pasklidus klaidinga 
nuomonė, kad Amerikoje moterys 
visur primauja. Amerika kaip ir 
Europa kol kas tebėra vyrų teisių 
šalis, nors moterų balsavimo teisė 
jau seniai įvesta. Apskritai, tačiau, 
amerikietė moteris yra daug sava
rankiškesnė negu europietė. Jos 
laisvės yra istorinis palikimas iš 
pionierų laikų.

SESELIŲ KAZIMIERIEČIŲ 
SUKAKTIS -

Šv.
40 

lie-

Čikagos lietuviai paminėjo 
Kazimiero Seserų vienuolyno 
metų sukakti, šiam pirmajam 
tuvaičių vienuolynui JAV kurtis 
1905 m. buvo gautas leidimas iš 
Harrisburgo vyskupo. Pirmosios 
seserys kazimierietės, atlikusios 
amerikiečių seselių vienuolyne no
viciatą, jžadus padarė 1907 m. 
rugp. 30 d.

1909 m. seserys kazimierietės 
persikėle Čikagon ir ten pasistatė 
savo vienuolyną. Jau 1911 m. ten

w......

jos įkūrė Šv. Kazimiero akademiją 
mergaitėms, kur dabar mokosi keli 
šimtai auklėtinių. Jos taip pat dir
ba daugiau kaip trisdešimty pra
džios mokyklų, vadovauja trims 
ligoninėms, aptarnauja senelių 
prieglaudą ir jau |kūrė antrąją 
mergaičių akademiją Juozapo- 
Marijos Viloje, Newtown, Pa.

šiuo metu seserys stengiasi 
pastatyti naujus rūmus šv. Kazi
miero akademijai, nes esamose 
patalpose nebegali sutalpinti nei 
savo auklėtinių, nei mokytojų.

Seserų kazimieriečių darbą uoliai 
remia Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugija, {kurta 1919 m.

ši sukaktis JAV lietuviams yra 
labai reišminga, nes seserys kazi
mierietės ju gyvenime vaidina la
bai didelį vaidmenį, ypač per savo 
mokyklas jaunojoj Amerikoj lie
tuvių kartoj paleikydamos lietu
viškumą.

Varpo dužiai o. b. audroni-

T aip skaudžiai dreba varpo dūžiai
Vidurnakty gūdžiam —
Gal šaukiasi gyvenimas, trapiai sudužęs, 
Tvėrėjui atlaidžiam.

Gal šaukiasi vėlė
Erdvėj bekraštėj
Paklydus nelauktai —
Gyvenimo dienų gražiausi raštai — 
V ien ašara tiktai.

G audimo virpančio pritvino oras 
Ir sienos, ir langai.

Tave, o Dieve mano, 
Saukti noris — 
Juk Tu mane laikai.

Išgirski varpo dūžius virpančius, 
Plazdėjimą širdies!
Ir, jei dienų žiedai nuvytę džius, 

Norėk —
Jie vėl žydės.

A. GRAZIONAS

— Tai kaip? Nepirkotpas ponus 
Kalinskius kailinių? — atsilygin
dami dabar gelnijo medžioklės ša
lininkai duobininkus.

— Ne mes kalti,-— spyrėsi šie. 
— Ką gali padaryti, Jei lyg tyčia 
kiti kliudo.

Bet taip pasierzinę, liovėsi apie 
tai ir kalbėti. Po tokios vienų ir 
kitų nesėkmės, praėjo vyrams už
sidegimas vilkus naikinti. Tiesa, 
kai kurie dar krapštė paausį, ką 
dabar reiks daryti, bet kiti mojo 
ranka.

— O tegul juos raistas! Ką čia 
su jais maitosies. Gyvuliai dabar 
tvartuose, daug ko nepadarys. O 
ligi pavasario gal patys kur galą 
gaus ar išsistaugs, iš kur atėję.

Bet ne visi galėjo būti tokie 
abejingi. Kitiems vilkai buvo iki 
gyvuonio į panages įlindę. Švik- 
štas dėl tokio nepasisekimo net
vėrė apmaudu. Jam tie pilkiai bu
vo kaip akuotas aky Miškas siekė 
ligi pat jo kiemo tvoros, todėl jo 
ne tik veršiai, avys ir paršai nuolat 
landžiojo po krūmus, ne tik vištos 
po lazdynais kuitėsi, o žąsys su an
timis net į raistus nukrypuodavo, 
bet ir vaikai, kuris tik dviem ko
jom paėjo, per dienas blakutinėjo 
pakrūmėmis ar po medžius karstė
si. Tad kiekvieną akimirką vilkas 
galėjo jam ne tik gyvuli, bet ir 
vaiką nutverti, ir nė žinot neži
nosi, kur dingo.

— Tu, brol, turėsi ir vaikams 
skambalus prikabinti,— juokėsi 
kaimynai.

Bet Jam nebuvo iš to lokio Juo
ko — užantin paršus, vištas su 
antimis ir vaikus nesusidės!. O

ilgai dar būtų galvas trūkę, jei 
Dzingelis nebūtų susiprotėjęs. Dėl 
viso ko. nors motina ir tvirtino, 
kad mergaitė kieme buvusi, {kišo 
jis galvą pirkion— o gi pražuvėlė 
užsiropštusi ant lovos ir miega.

Ta pačios baimė jsiėdė Švik
štui tiek pat, kiek ir vilkų grėsmė. 
Būdama nematyta zirzlė, ji girgž
dėjo ir girgždėjo, lyg perdžiūvęs 
ratas, tarsi Svikštas pats tuos vil
kus būtų išperėjęs. O kai dar iš
girsdavo, kad vienur ar kitur vil
kas ką nors nučiupo, tai ir visai 
subiurdavo. Jei tų vilkų kas nors 
neišnaikinsiąs, tai ji tame pagiry 
neištversianti. Pasiimsianti vaikus 
ir išeisianti kur akys veda, kur ko
jos neša.

— Išeisi. Tris mylias už kros
nies,— netekęs kantrybės, nusis- 
piaudavo Svikštas ir net iš trobos 
išgūrindavo. Tas nuolatinis yz- 
gimas tiek jam ausis priskambino, 
kad net gerklėj gaižu buvo. Dėlto 
jis pirmas visur ėjo, kai vyrai pa
sišovė vilkus naikinti. Jis ėjo ir 
varovu, kai buvo surengta medžio
klė, ėjo ir duobės kasti. Jam buvo 
vis tiek, kaip tuos vilkus išnai
kins, kad tik jų nebūtų. Bet kai 
iš to nieko neišėjo, jam iš tikrųjų 
beliko visą savo gyvąjį inventorių 
nebent užantin susidėti, nes jis da
bar jau nieko negalėjo sugalvoti, 
kaip nuo tos Dievo aplaidžios iš
sigelbėti. Jei tik drąsos ir smarku
mo būtų užtekę, tai, žinoma, seniai 
vilkų nė smarvės būtu nelikę. To 
švikštui netruko. Ne be reikalo jį 
Pasiutjoniu vadino. Jau viena jo 
išvaizda pakankamai apie ji by
lojo. Jo stambi gembnosa per ku- 
bri buvo perlaužta ir sukreivinta, 
veidas išmargintas rumbais, o gal
voje, kur buvo gumbų ir skylių 
būta, baltavo garbanos baltų plau
kų. Tai buvo kumščiais, lazdomis, 
plytomis, o kartais ir peiliais ant 
jo paties kailio surašyta jo jaunų 
dienu istorija, kai jis, būdamas gar
siausias visoj apylinkėj padauža 
ir peštukas, ne vieną, j savo nagus 
nučiupęs, subukino lyg saldini o- 
buol|, bet ir pats ne kartą buvo rū
kytas ir pukytas. Tačiau ir dabar, 
būdamas jau širmas kaip opšrus, 
jis dar buvo pašėlęs iš pat šaknų, 

moterys su šios organizacijos narėmis šaukdama Taip pagaliau jsibaidė , ]fUr ®unes susiriejo, jis neiš- 
glaudžiai bendradarbiavo, tačiau visi . ?dJ“% knh. rS tverdavo nepuolęs | tarpą ir neiš
daryti žygiai (stoti Sion organizacijon kad kartą sukėlė ant ko]u net spardęs | šalis kad ir basom kojom. 
Baltijos valstybių vardu iki šiol ne- visa sodžių. Tik su valkais namuo- jei kur pamatė pasmurqles taisant 

Stei?0dama;.iPt8lievbė)°Hlkad- T ar kumštimis besinarstsnt, būtinai 
tas sutikimas iš centro Šveicarijoje žylė mergaitė kažkur dingusi. Jai įsikišdavo skirti ar kurią pusę pa
leisti (stoti I Fred och Frihet Svedi- ir toptelėjo, kad galėjo vilkas nu- iaikyti išverstais kailiniais ji pa- 
Jdue£ažto^^^^ neštilš baimės lyggalvonsm°gta- baidyti nebuvo galima. Tad ir vilko
priimta d’dallu ^žlaug'mi. Tu? 5oko su kitais valkais I vieną pu- jis nebūtų išslgandęs. Tik kad lr 
būdu prie šios organizacijos Švedijoje sę, I kitą, apsuko aplink tropas, --• •
buvo (steigta pabaltiečių sekcija, ku- perbėgo krūmus ir, neradusi vaiko, 
rial pirmininkauja estė. Nutarta vė- kad pradės raudodama šaukti. Mo- 
liau pasiskirstyti ( sekcijas tauty- p............................ ..... j—
bėmis.

ir kosmeti- 
didžiausią

turi savo

su visa savo drąsa bei smarkumu 
jis nieko negalėjo padaryti. Vilko 

_— .....— -------- —------ — - nepasiieškosi ir pasivijęs kuoka ar
tinos ašarų išgąsdinti, suvirko dar basliu neužplumpinsi, o šaudyti bu- 

“ 4 ... - . A vis® gerkle vaikai, ir kilo toksPirmoji naujos sekcijos kultūrinė vivvR^ao kaimai na.paskaita buvo paskirta lietuvių rei- fW^smas, kad visas kaimas pa
kalams. Paskaitą tema „Lietuvių šoko ant kojų.

irt."' IC0V° “ ”■ lr koks rei-
Paskaitoje, be lietuvių, dalyvavo 

švėdės, latvės ir estės, organizacijos 
narės ir svečiai.

vo ne jo amatas: jis buvo nema
tytas žvairys — viena akis žiūrė
jo | rytus, kita l vakarus.

--»■« —------- -----------— Turi galvoj druskos, tai sakyk
kalas, kaimynai, patys sąmyšio pa- kaip įia juos išgalabštyti? — tarė 
gauti, išnaršė krūmus, išbraidžiojo jis kartą Šiurpai; kai išėjo kalba a- 
javus, pagaliau išmaišė kūdrą ir pie vilkus.

vus, kur pasislėpęs tykojo ar spą
stus spendė. Jis žinojo kiekvieną 
paukšti ir žvėreli, kur jie prisi- 
furi, vaikus veda ir eina maisto 
ieškoti, pažino juos ne tik iš pė
dų ar balso, bet net iš mėšlo ir 
medžiojo visa, kas tik pakliuvo. 
Jis neniekino ne tik kiškių, lapių, 
šeškų ar kiaunių, bet net voverų, 
šermonėlių, žebenkščių ir pagaliau 
kurmių. Nors ir nedaug už jų kai
liukus temokėjo, bet vis buvo li
tas kitas daugiau ne mažiau. Jei 
kam prisireikė nujunkomo kume
liuko apinasriui ežio kailio, už 
saikelį javo ir tą pas šiurpą ga
lėjo gauti. Žmonės net kalbėjo, 
kad Šiurpa sudorojęs ne tik ku-. 
rapkas ir antis bei aptiktus jų 
kiaušinius, bet ir varnų lizdus. 
Rumzis prisiekdinėjo, savo akimis 
matęs, kaip šiurpienė keptuvėj 
čirškinusi varniukus.

šeškams gaudyti jam lyg pats 
Dievas buvo dovanojęs gerą me
džioklės vietą. Netoli jo pirkaitės 
iš po kalno mušė stipri versmė. 
Įstatęs ten seną statinaitę, iš jos 
Šiurpa buvo pasidaręs sau šulinu
ką. Is jo vandens perteklius sruve
no gana stipria srove, kuri nė 
šalčiausią žiemą neužšaldavo. Šią 
srovę ir net patį šulinuką nepa
prastai buvo pamėgusios varlės. Ir 
vasarą jų ten knibždėte knibždėjo, 
bet rudenop i šį neužšąlanti van
deni jų prisirinkdavo nematyta 
daugybė. Žiemos metu ten gyvas 
varles galėjai rieškučiomis semti. 
Žmonės net stebėjosi, kaip šiurpa 
gali iš ten vandeni gerti, žiemą

Šiurpa taip pat susirūpinęs grem
žė paausj. Jam vilkai buvo ne ma
žesnė rakštis, kaip Švikštui.

Gyveno jis ne tik pamiškėj, bet 
ir iš miško. Žemės jis teturėjo lo
peli kaip delnas dydžio, o ir tas 
buvo bergždynas, kur rugiai te
užaugdavo kaip katino ūsai. Visas 
jo turtas buvo marškiniai ant nu
garos, sriuba pilve ir kekė vaikų. 
Bet dirbti jis niekur nėjo. Jei kada 
namuos jau nebesurado sau kokio 
kad ir menko knibinio, tai pripam
pęs ropštėsi ant krosnies ir ten sau 
domėdamas puvo. J| ir jo šeimą 
mitino miškas. Nuo pat ankstyvo 
pavasario ne tik pats Šiurpa, bet 
ir jo pati su vaikais gūrinėjo vi
si po šilojus. Vos tik ledams pra
šilus, jie jau rankiojo bobausius 
ir paliekniais lapavo paršui. Va
sarą visa Šiurpos šeima, jei tik 
nėjo su uogom ar krembliais į 
miestelį, beveik taip ruošėsi kas
dien į mišką, kaip kiti ruošiasi į 
laukus. Kremblių jie per vasarą 
pririnkdavo nematytą daugybę. 
Juos šiurpienė virė, raugino, slėgė, 
o ypač daug jų džiovino. Vasarą 
jo pirkaitė išrodė lyg kokia karo
liais pasipuošusi gražuolė. Visa |- 
saulio siena buvo nukabinėta ant 
siūlų suvertų storkočiu virtinėmis. 
Už juos apie Kūčias ir gavėnioj 
Šiurpa sukaldavo net gražų pini
gą, nugabenęs į Alytų ar Seirijus. 
Tokią pat daugybę šiurpos šeima 
pririnkdavo uogų ir riešutų. Pa
galiau iš miško jie prisinešdavo ir 
tiek šėko, kad juo išmisdavo ne 
tik karvikšė, bet ir triušiai, kurių yuil M —__ _
urvų pilnos buvo visos jo pirkai- ta(j (r traukė šeškai prie tos sro-

Pasuolės- vės pavarliauti ir dažnai prakiš-
Rudens metu jie rinko miškinius davo kail{i nes SiurpOs ten buvo 

obuoliukus ir kriaušes, bruknes, pristatinėta visokiausių spąstų, 
spalgenas, šermukšnių uogas, o y.................. - •*-•••
pač giles. Gilių tiek pririnkdavo, 
kad jomis ne tik atkutindavo, bet 
ir gerai palygindavo net porą mei- 
teliokų.

Pagaliau Šiurpa ir žiemos metu 
mokėjo miške šį tą laimėti. Kai tik 
oras būdavo milsnesnis, jis kiūtin
davo rinkti kažkokių žieminių kel
mučių, kurie ir žiemos metu augo 
ant kelmų ir senų medžių ir ku
rių niekas kitas nerinkdavo.

Kartu visa šiurpos šeima dar ran- „ . , . • , . -
kiojo įvairias gyduoles, kurių Siur Iios( į įgudusios akies niekas ne- 
pienė buvo didelė žinovė. Visas Pasislėpdavo. Jei Jis aptikdavo kur 
jo trobelės aukštas buvo nukabi- kiaunės, širmuonėko ar kieno kito 
nėtas ne tik ryšuliais trūkžolių, Pėdas, jie jau būdavo žuvę. Siur- 
babaunykų, gumbažolių, ėglio uogų Pa kad ir savaitę uostinėdavo lau- 
ir kitokių lapų, žiedų bei šaknų, kuose akmenų krūsnis, velėnų 
bet ir maišeliais skruzdyno, džio- kupstus ir patiltes, nr.ške kelmų 
vintų gegužinių vabalų, rupūžių, plyšius, kerplėšas, dreves, bet vis 
driežų ir pagaliau gyvačių, kurių tiek juos surasdavo ir užbakšty- 
jie prigaudydavo, gyva tin ė darni po davo.
kimsynus. Iš šio gausaus ištekliaus Štai tie vilkai ir perėjo šiurpai 
šiurpienė aprūpindavo*visokiomis kelią. Kol jie čia nesuvaldė, ne tik 
gyduolėmis savo kaimynes, gydė pats Šiurpa galėjo be baimės die'- 
susirgusius kaimynų gyvulius, o ną nakt| po mišką pėslinėti, bet ir 
kai ką parduodavo net vaistinė- visa jo šeima. Dabar gi pasidarė 
Je. kas kita. Vaikus net baisu | mišką

Tuo nesitenkindamas, šiurpa dar leisti. Užtrunka kada kiek ilgiau — 
lyg koks pelinėjantis katinas nuo- ir jau neberamu, 
lat ėjo laukais ir mišku, uostinė
damas visus plyšius, dreves ir ur-

Kiškiai savo ilgas kojas |kišda- 
’■ vo į jo spąstus, atšokavę par- 

gauti šen Ir ten prikaišiotų lubinų, 
kurapkos įsipainiodavo pabertus 
ant kilpų pelus kapstydamos, o ki
tiems Šiurpa vėl sugalvodavo ko
kią kitą klastą.

Kas J Jo spąstus neateidavo, Jis 
pats tuos susieškodavo. Vos iškris- 
davo pirmasis sniegas, jis ir leis- 
davos per laukus ir per mišką, 
ieškodamas pėdsakų. O nuo jo žva-

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI PASAULYJE
VIENERI METAI ANGLIŲ 
KASYKLOSE BELGIJOJE

Šiomis dienomis suėjo vieneri 
metai, kai pirmieji lietuviai trem
tiniai iš amerikiečių zonos Vokie
tijoj išvyko angliakasių darbams 
į Belgiją.

Prasidėjusi vasario — kovo mėn. 
stovyklose tremtinių verbavimo 
akcija belgų kasykloms, ypač išsi
plėtė gegužės — liepos mėn. Tuo 
metu stovyklas pasiekė tikresnės 
žinios apie darbo ir pragyvenimo 
sąlygas Belgijoj, Kai nauji anglia
kasiai iš stovyklų vyko į Belgiją, 
tuo pačiu metu tam tikra dalis, po 
trijų mėnesių bandomojo laiko, grį
žo iš kasyklų į stovyklas atgal. 
Grįžimo motyvų buvo įvairių. Ta
čiau pažymėtina, kad grįžusių lie
tuvių nuošimtis, proporcingai iš- . 
vykusių skaičiui, yra mažiausias.

Kaip tenka patirti, lietuviai Bel
gijoj, nežiūrint mažų išimčių, tu- t 
ri gerą vardą. Lietuvių angliaka-' j 

?sių darbam verbavimas dar vis tebe- į 
atvyksta. Tuo būdu lietuvių koloni- ( 
ja didėja. Nors sunkios darbo sąly; į 
gos neleidžia išplėsti organizacinę j 
veiklą, bet kiek tai leidžia sąly
gos, ir šioje srityje stengiamasi * 
dirbti. Leidžiamas rotatorium 
laikraštis, paminėta vasario 16 d., 
be to, keliom progom ir šiaip lie- ‘ 
tuviai pasirodė, tinkamai save re
prezentuodami.

Belgų vyriausybės atstovas prie j 
amerikiečių karinės vyriausybės t 
capt. E. J. Donvil sako, kad pra- j 
džioje, plačiu mastu įvairių tauty- , 
bių žmonės verbuojant kasyklų j 
darbams, galėjo atsirasti įvairių į 
nesklandumų ar nesusipratimų. < 
Tačiau šiandien daug kas pasi
keitę gerojon pusėn. Arčiau susi
pažinta individualiai su įvairių 
tautybių žmonėmis bei jų pagei
davimais. Į teisėtus ir pamatuotus 
angliakasių nusiskundimus dabar 
kreipiama rimto dėmesio. Į

Amerikiečių zonoje yra paskir- ' 
tas DP angliakasių reikalams spe- ‘ 
calus belgų vyriausybės atstovas 
prie JAV kariuomenės štabo ■ 
Frankfurte. Atstovu yra capt. E. J 
J. Donvil. Be kita ko, jis lietuviais 
domisi, net lietuvių kalbos kiek 1 
pramokęs. Pasak jo, lietuviai Bei- < 
gijoj gerai vertinami. J. A. 1

LIETUVIŲ RADIO PUSVALANDIS
Wyoming Klony, JAV, gyvena 

daug lietuvių, kurie savo tarpe 
turi ir žymų skaičių inteligentinių 
paj.gų, tad jau seniai galvota suor
ganizuoti savąjį radio pusvalandį. 
Pagaliau šįmet tai įvykinta ir jis 
užtikrintas metams laiko. Šis pus
valandis būna kas sekmadienis. 
Pusvalandžio vedėjas yra adv. J. 
Virbalis.

3000 DOLERIŲ LIETUVOS 
VADAVIMO REIKALAMS

Čikagos ALT skyriaus valdyba 
viena pirmųjų šiais metais paskyrė 
stambią 3000 dolerių sumą Lietu
vos vadavimo reikalams.

SUDARYTAS KOMITETAS 
TREMTINIAMS REMTI

Vinipego kolonijos Kanados lie
tuviai įkūrė komitetą tremtiniams 
šelpti. Komitetas jau pradėjo dar
bą. Jis išleido atsišaukimą į Kana
dos lietuvius, kad paremtų jo dar
bą, o taip pat ieško ir kitų būdų 
lėšoms sudaryti. Jau surengė vieną 
pramogą, kurios pelnas skiriamas 
tremtiniams šelpti.

SUSIPAŽINIMO SU ATVYKUSIAIS 
TREMTINIAIS POBŪVIU

Rodney, Ont., jau apsigyveno.34 
iš tremties atvykę lietuviai. Vie
tos tabako farmerio V. Zižniausko 
iniciatyva buvo suruoštas jiems 
gražus susipažinimo pobūvis. Ta 
pačia proga tarp svečių buvo 
padaryta rinkliava tremtiniams 
šelpti.

Imigracijos Komitetas
Imigracijos Komitetas, kuriam 

sudaryti ALT ir BALF ėmėsi ini
ciatyvos, jau sudarytas. Jo pirmi
ninkas — kun. Jonas BALKONAS, 
sekretorius p. A. DEVENIENB, 
iždininkas p. TREČIOKAS. Komi
teto veiklą finansuos BALF ir ALT. 
Komitetą remia visos stambiausios 
išeivių organizacijos. (E)

SOVIETŲ PRETENZIJOS Į PA- 
BALTIEČIUS DANIJOJ

Danų spauda paskelbė, kad Sov. 
S-gos Pasiuntinybė pareikalavusi 
Danijos vyriausybę išduoti baltie- 
čius tremtinius. Visus lietuvius, 
latvius ir estus Maskva skaitanti 
Sov.S—gos piliečiais. Be to, apie 
1000 baltiečių, radusių prieglobstį 
Danijoj, esą laikomi „karo krimi
nalistais" ir, kaip tokie, turi būti 
nubausti.

Atsakydamas į tą reikalavimą 
Danijos užs. reik ministeris papra
šė sovietų pasiuntinį patiekti kon
krečių, įrodymų apie bąltiečiams 
primetamus nusikaltimus. Tų įro
dymų nepatiekus, sovietų reikala
vimas nebūsiąs svarstomas. Danija 
taikanti aziliaus teisę visiems poli
tiniams pabėgėliams, taigi, ir Bal
tijos kraštų piliečiams (E.)

LIETUVIAI ATSISVEIKINA SU 
DANAIS

Lietuviai tremtiniai kovo 2 d. 
Kopenhagoje suruošė įspūdingą 
koncertą emigruojančių atsisvei
kinimui su danų visuomene. Kon- 
certan atsilankė per 700 svečių. 
Turtingą programą atliko kultūri
nis sambūris „Romuva“ ir lietuviai 
skautai. Visi -pasipuošę tautiniais 
rūbais gražiai padainavo lietuviš
kų liaudies dainų ir pašoko tau
tinių šokių. Danai koncertu buvo 
labai sužavėti.

Koncertą pabaigus buvo atsis
veikinta su danų visuomene ir 
emigruojančiais lietuviais. Lietu
vos gen. konsulas p. B. Nielsen 
pasakė jautrią kalbą ir dirigentui 
A. Dvarionui įteikė didelę pintinę 
gėlių, o tremtiniams paaukojo 200 
kronų. Atsisveikinimas baigtas Lie
tuvos ir Danijos himnais. (E)

sujaudinto Šveicaro žodis
LIETUVAI

„Mes negalim praleisti nepaste
bėję šios (Lietuvos nepriklausomy
bės) 30 metų sukakties. Mes at
sisakom pasidaryti bendrininkai 
to tylos sąmokslo, kurį didžiosios 

•galybės yra suorganizavusios prieš 
Baltijos valstybes“.

Ryšium su Vasario 16 d. sukak
tim taip rašo Georges Rigassi švei
carų „Gazette de Lauzane“ (1948. 
II. 28) ilgame ir gražiame straips
ny. „Niekas taip nejaudina ir taip 
neapvilia", rašo toliai Rigassi, 
„kaip skaitymas Baltijos tautų at
stovų atsišaukimų, nukreiptų į šio 
pasaulio galinguosius, kurie pra
šomi eiti pagalbon jų kankina
miems tautiečiams. Vox clamantis 
in deserto! Ligi šiol jų šaukimasis 
atsitrenkė j JTO abejingumą“.

Šveicarų laikraštis, nušvietęs 
Baltijos tautų naikinimą, paaiškina, 
jog didžiosios galybės tyli dėl to, 
kad karo metu Churchillis ir 
Rooseveltas Baltijos tautų nepri
klausomybę pardavė Stalinui už jo 
pagalbą trečiajam reichui nuga
lėti. Straipsny taip pat nurodoma, 
kad Baltijos kraštai nūn paver
čiami sovietų karine baze Va
karams pulti. Pabrėžęs europinę 
Baltijos tautų tragedijos reikšmę, 
„Gazette de Lauzanne“ publicistas 
baigia:

Tikrai nuostabu ir pasigėrėtina, 
kad naikinami, tironizuojami ir hit
leriniu būdu traktuojami kaip gy
vuliai, pabaltiečiai moraliai neka
pituliuoja. Nieko nepaisydami, jų 
tremtiniai, būdami tikri, kad yra 
savo tautiečių troškimų reiškėjai, 
skelbia savo tikėjimą savosios by
los teisingumu. Jie nepaliaujamai 
deklaruoja savo teisę.

Tasai atkaklumas, tasai net pik
čiausių bandymų nepalenkiamas 
kietumas yra giliai jaudinąs. Mes, 
šveicarai, turėtume įsidėti į širdį: 
štai pavyzdys, kaip valstybė, kad 
ir maža, turi reikšti savo teisę gy
venti.

Ir dėl to mes tikim, kad nerei
kia nusiminti. Diktatūros neam
žinos, o istorija kupina pavyzdžių, 
kad mažos tautos galų gale atgavo 
nepriklausomybę, nes jos nenorėjo 
pasiduoti nevilčiai ir išlaikė tikė
jimą į pavergtą ir žudomą savo 
tėvynę.

Težino lietuviai, latviai ir estai: 
visi šveicarai, kurie išlaikė pagar
bą teisei ir laisvei, į jiems pa
darytą neteisybę žiūri kaip į di
džiausią mūsų laikų skandalą. 
Sunkia širdžia jie juos prisimena, 
— prisimena su begaline simpati
ja ir karšta viltim, kad išauš 
diena, kada aptemusiame mūsų pa
saulyje teisė nugalės jėgą". .

Lietuvis angliakasys savo šeimos tarpe Belgijoje

LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Iš Kasselio padangės

— Kovo mėn. 4 d. stovyklos skau
tai suruošė viešą Šv. Kazimiero Lie
tuvos Globėjo minėjimą. Minėjimas 
buvo pradėtas iškilmingomis pamal
domis. Pamokslą iš šventojo gyveni
mo pasakė kun. Paukštys.

Po pietų stovyklos teatro salėje 
įvyko šv. Kazimierui pagerbti akade
mija, kuri buvo atidaryta eilėraščiu 
apie šv. Kazimierą. Glmn. mok. Pr. 
Razminas savo vaizdžia paskaita su
pažindino klausytojus su šventojo 
dorybėmis ir skatino sekti Jo pėdo
mis. Po paskaitos smuikininkas Pauk
štys išpildė keletą muzikos dalykė
lių Ir stovyklos jaunieji pasirodė su 
plastika bei deklamacijomis. Gražų 
referatą paskaitė V. kl. moksl. at-kas 
A. Giedraitis: „šv. Kazimieras — pa
maldumo simbolis". Akademijos pa
baigoje pradžios mokyklos choras 
padainavo 5 nuotaikingas daineles.

Gimnazijoje šv. Kazimiero minėji
mą suruošė moksleivių at-kų kuopa. 
C?ia įvairia programa prisidėta prie 
bendro šventojo pagerbimo.

— Sausio 28 d- stovyklos teatro sa
lėje buvo pakartotas pirmą kartą per 
Vasario 16 — tąją parodytas vaizdelis 
„Regėjimas" ir St. Lauciaus „Paslap
tingoje zonoje". Šiuos veikalus su
vaidino vietos skautų tuntai.

— Sausio 29 d. parapijiečių susirin
kime išrinktas Kasselio R. Katalikų 
parapijos komitetas. Komiteto pirmi
ninku išrinktas Dr. Z. Sabataltls, se
kretoriumi A. Bagdžiūnas.

— Kovo 5—6 d. d. Hanau „Atžaly
nas“ Kasselio visuomenei suvaidino 
J. Blekalčlo režisuotą K. Binkio „Ge
neralinę Repeticiją“. Edv. Š.

Pabaltijo Universitetas
Jėzuitas tėvas Gutauskas čia dide

liu pasisekimu skaitė dvi paskaitas 
„Eksperimentinis Dievo buvimo įro
dymas" Ir „Kas tiki J stebuklus yra 
apgautas1* (Nietsche). Paskaitos, ku
rios buvo pailiustruotos šviesos pa
veikslais. sukėlė didelio susidomėjimo 
ir po kiekvienos paskaitos sekdavo 
gyvos diskusijos.

Taipogi, Tėvas Gutauskas akademi
nei bendruomenei pravedė keturių 
dienų rekolekcijas, kurios buvo gau
siai lankomos.

Ta pat proga, pastebėtina, 1<ad ko
vo 14 d. suėjo lygiai dveji metai nuo 
Pabaltijo Universiteto įkūrimo Ham
burge. a-1s

Freiburgo naujienos.
— LTB komiteto sudarytos Vasario 

16 paminėti komisijos rūpesčiu 30-«ties 
metų Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktis Iškilmingai atžymėta. Sekma
dienį, vasario 15 d., surengtos iškil
mingos pamaldos kolonijos bažnyčio
je, o vasario 16 d. akademija ir vie
tos meninių pajėgų koncertas, gausai 
dalyvaujant kolonijos lietuviams lr 
kviestiems kitų DP tautinių grupių 
bei prancūzų karinės valdžios atsto
vams.

— LTB komiteto rūpesčiu miesto 
kapinėse išnomuotas 30-čiai metų

'sklypas, į kurį perkelti visų mirusių 
lietuvių palaikai. Ten pat ruošiamasi 
statyti lietuvišką kryžių.

— Lietuvių studentų atstovybė atsi
dėkodama už piniginę paramą Frei
burgo studentijai pakelė i mecenatus 
ir garbės narius: p. p. Baibšį, Dovy
daitį, Kantrimą ir Viliūną.

— Freiburgo studentų skautų tuntas 
suruošė Scwarzwaldo kalnuose nuo 
vasario 17 ligi 27 d. žiemos stovyklą.

— Studentų ateitininkų draugovė 
vasario 16 d. atžymėti išleido rotaro- 
rium spausdintą laikraštėlį — „Trem
ties Kryžkelluose“ Nr. 2.

Br. Zumeris
Kempteno naujienos , _______  _____ ___ ______________ .„

— Popiežiaus Pijaus XII devynerių nės lr laikino, bet sėkmingo ten įsi
metu vainikavimo sukakties minėji- 
mą, kuris įvyko kovo 21 d., atidarė 
bažnytinio komiteto pirm. prof. Ko
lupaila. Dr. Brazio paskaitą apie Šv. 
Tėvą Pijų XII ir Lietuvą, perskaitė 
Vyt. Volertas. Meninėje programoje 
pasirodė sol. Armonlenė, sol. Ciemi- 
nis, smuikininkas Jakavičius ir vio- 
lančelistas Armonas. Pabaigoje įspū
džių apie Pijų XII papasakojo Tėvas 
Daugintis S. J.

Paminėta Popiežiaus sukaktis
Kovo 14 d. \veidenlečiai lietuviai 

paskyrė didžiajam pasaulio sukaktu
vininkui Popiežiui Pijui XII. Iškil
mės pradėtos šv. Mišiomls 17 vai. 
stovyklos salėje vyko minėjimas, ku
rį giliais ir prasmingais žodžiais pra
dėjo Weldeno lietuvių kolonijos dva
sios vadas dek. kan. A. Spurgis. Mo
kyt. B- skaitė vaizdžiai Jubiliatą apU 
budinančią paskaitą Po to priimtas 
šv. Tėvui sveikinimas Ir gilios pagar
bos bei padėkos pareiškimas.

Meninę dalį pradėjo pradžios mo
kyklos III-člo skyrius šauniais jau
smingais eilėraščiais. Skyriaus „seks
tetas“ puikiai sudainavo keletą dai
nelių. Su iškilminga ir dienos reikšmę 
atitinkančia grupine deklaracija pa
sirodė progimnazijos mokiniai.

Stovyklos parapijos choras sugiedo
jo keletą giesmių. Ypač gražiai ir 
iškilmingai skambėjo Beethoveno 
„Sanctus“. Pagaliau mok. Blažys, p. 
Paltui palydint, smuiku pagrojo Mo- 
zarto Schumano, Stradellos ir kt. 
kompozitorių kūrinių. Gilų įspūdį ypač 
paliko Stradellos „Viešpatie mano"?

L. E-tas

Religinis atsinaujinimas Kempteno 
kolonijoje įvyko per rekolekcijas, vy
kusias kovo mėn. 19—21 d, kurioms 
vadovavo Tėvas Daugintis S. J. Gau
sūs būriai tikinčiųjų per visas tris 
dienas aktyviai klausė rekolekcijų ir 
ėjo išpažinties bei Šv. Komunijos. 
Ypatingas įspūdis buvo kovo 21 d. per 
moksleivių pamaldas, kai beveik visa 
koplyčia artinosi prie Dievo stalo.

— Naujasis Testamentas, kurį Ame
rikos katalikų vyskupai dovanai ski
ria lietuviams tremtiniams, parapijos 
klebono buvo Išdalintas po 1 egz. ko
lonijos šeimoms.

— Muz. P. Armono vadovaujami so
listai Armonlenė ir Clemenis ir smui
kininkas Jakavičius kovo mėn. 14 čf 
buvo išvykę Bad Woerishofenan ir 
dalyvavo muzikinės programos atli
kime pamaldose ir Popiežiui pami
nėti akademijoje.

— Maža parodėlė vietos odininkų
dirbtuvės dirbinių, kurie siunčiami į 
JAV lietuvių rengiamąja! parodai, 
buvo kovo 25 d. stovyklos valgyklos 
salėje. Minimai dirbtuvei vadovauja 
Augulis, o administruoja Jankauskas. 
Dirba 12 žmonių. įmonė įsisteigė Iš 
1946 m. gruodžio 21 d. ėmusių veikti -------------  ----------------. ....
odininkų kursų, o odos gaminių sky- ■ henschwangau stovyklą, kuri, tęsusis 
rius pradėjo veikti 1947 m. balandžio keturias savaites, ’-----  ” J ’------
mėn. Rs.

— Parapijos komitetas, kuris nese
niai klebono kun. Stanevičiaus pa
stangomis perorganizuotas, papildant 
naujais nariais, dabar susideda iš 
pirm. prof. Kolupailos, sekr. agr. 
Špokevičiaus ir narių dr. Šimoliūnie- 
nės, dlpl. telsin. Tamulevičienės, dr. 
Meklo ir red. C. Surdoko. Parapijos 
komitetas kovo 6 d. posėdyje pasisa
kė prieš viešuosius ir visus kitus nu
sikaltimus, kenkiančius mūsų vardui 
bei interesams, ir kreipėsi į atitin
kamas įstaigas, kad būtų griežčiau 
kovojama prieš alkoholinius gėrimus 
ir moralinius iškrypimus.

KETURIOS SAVAITES STUD. 
ATEITININKŲ STOVYKLOJE.

Studentai ateitininkai surengė Ho-

Aušros vartai ir Vytauto karstas 
težadinie jūsų viltis . . .

— Kovo 20 d. Bambergo lietuviš
koji visuomenė gausiai susirinko at
sisveikinti savuosius tautiečius, ku
rie išvyksta į tolimąją Australiją.

Iš Bambergo lietuvių tarpo į Au
straliją emigruojančiųjų skaičius sie
kė gerą pusšimtį žmonių. Jie visi 
Australijos Emigracinės Misijos pri
imti. Iš to skaičiaus 29 asmenys 
(viengungiai) prieš pusantros savai
tės extra buvo pašaukti išvykti ir su 
jais nespėta organizuotai atsisveikin
ti. Gi kitiems, kurie dar tikslios išvy
kimo datos nežino, ir buvo suruoštas 
iškilmingas išleistuvių aktas. Šio at
sisveikinimo Iniciatorius — vietos 
LTB Apylinkės Komitetas.

I išvykstančiuosls pirmuoju kalbė
jo Komiteto pirmininkas p. T. Tamu- 
lionis. Po jo gražių linkėjimų sekė 
LRK Bambergo skyriaus atstovo p. 
J. Kavaliausko žodis Ir nuoširdi buv. 
Bambergo LTB Komiteto nario, da
bar gyvenančio kitur, agr. V. Karoso 
kalba.

Po atsisveikinimo žodžių, kiekvie
nam išvykstančiajam buvo įteikti 
spaustuvėje estetiškai pagaminti ir 
LTB Komiteto pasirašyti tekstai. At
sisveikinimo vardinius tekstus puo
šia tautinių spalvų juostelė, viršuje 
iš Adomo Mickevičiaus „Pono.Tado" 
citata:

**.., Lietuva, mano žemė, šalele 
gimtoji 1

Tas tik supras, kad tu jam 
sveikatą atstojl, 

kas jau tavęs neteko ...“ 
tekstas skamba Šitaip: x 
"Broliai ir Seserys,

Atsisveikindami Jus, išvykstančius 
į Australiją, linkime laimingos kello- 
•kūrimo)

„Jei mes norime išsilaikyti kaip 
žmonės ir lietuviai, tai neužmirški
me šių keturių tiesų: Dievo, Tėvy
nės, artimo meilės ir tautiškumo; tai 
yra kertiniai akmenys, ant kurių sta
tomi Lietuvos Laisvės ir Nepriklau
somybės Rūmai. Dievą maldaukime, 
Tėvynės ilgėkimės, tremtinį lietuvį 
paremkime, išlaikykime visur ir vi
sados lietuviškas tradicijas

„Geroji Dvasia tesaugo Jus per au
dringas vandenynų bangas! Lietuvos 
meilė tesujungia Jus visus vienon lie- 
tuviškon šeimon. Kiekvienam atitin
kamas darbas tebūnie Jūsų uždarbis 
ir pragyvenimo šaltinis. Aušros Var
tai ir Vytauto karstas težadinie Jūsų 
skaisčias viltis, netrukus laimingai 
grįžti mūsų brolių ir sesučių krauju 
ir ašaromis nuplauton laisvon Tėvų 
Žemėn.

o

LTB B-go Ap. Komitetas

----------- ----------- , kovo 7 d. buvo 
baigta. Prieš viešbučio langus, ku
riame studentai gyveno, stūksojo kal
nų masyvai, ant kurių vieno uolos 
stovėjo, lyg gulbė, katraliaus Liud
viko pilis, kurioje stovyklautojai tu
rėjo progos matyti ir šventojo Kazi
miero paveikslą.

Kiekvieną rytą senosios Fūsseno pi
lies koplyčioje buvo pamaldos, pas
kui kalnuose sportas ir paskaitos. Iš 
karto stiprus šaltis daugeli prelegen
tų sulaikė namuose. Vėliau jis atly
žo; saulės atokaitoje pradėjo kaltis 
žibutės ir maži žolės diegai. Ir prele
gentai ne tik kvietimų, bet ir sau
lės buvo atvilioti į kalnus. Be to, 
paskutinėmis dienomis atvyko daug 
aukštų svečių.

Atsilankė Jo Eks. vysk. V. Brlzgys, 
Sv. Sosto Delegatas kan. F. Kapo-

čius, prof. kun. Myk. Krupavičius, 
prof. kun. St.»Yla, prof. J. Brazaitis, 
Dr. Karvelis, be jau anksčiau buvu
sių prof. A. Maceinos ir doc. J, Gir
niaus. Buvo skaityta visa eilė pas
kaitų, iš kurių ypač paminėtina prof. 
Myk. Krupavičiaus, Prelegentas taip 
jautriai papasakojo apie pirmuosius 
Nepr. Lietuvos žygius, kad didelei 
daliai salėj sėdinčio jaunimo Išspau
dė ašaras. Toks didelis buvo pirmųjų 
savanorių ryžtas ir tokios dramatiš
kos jų kovos. Po visų paskaitų bū
davo gyvos diskusijos, parodžiusios, 
kėd akademinis jaunimas turi savo 
nuomonę.

Kovo pirmomis dienomis prasidėjo 
studentų ateitininkų atstovų suvažia
vimas. Kalba keliasdešimt draugovių 
bei korporacijų pirmininkų ir atsto
vų. Po gyvų diskusijų priimamas 
naujas Stud. At'-kų Sąjungos statutas. 
Prasideda diskusijos dėl tolimesnės 
veiklos, dėl korporacijų ir dėl dau
gelio kitų studentams aktualių daly
kų, iš ko matyti, kad studentai pilni 
energijos, dinamiškų sumanymų ir 
aukštų polėkiu.

Seka Šv. Kazimiero šventė ir At- 
kų Sąjungos 37 m. sukakties minėji
mas. Fūsseno pilies koplyčioje Jo 
Eks.. vysk. V. Brlzgys laiko pamal
das ir sako pamokslą. Po mišių ma
žoje viešbučio salėje renkasi svečiai 
ir prasideda iškilmingas posėdis. Po
sėdį atidaro pirmininkas J. Plkūnas. 
„Ateitį regim tėvynės laimingą, Švie
čia mums kryžius ant mūs vėliavos** 
skamba at-kų himno žodžiai. Pro lan
gus šviečia aukštų Alpių viršūnės, ir 
toj didingoj aplinkumoj jaučiama 
salėj pakilusi nuotaika. Taria žodį 
Šv. Sosto Delegatas F. Kapočius, 
prof. St. Yla, Federacijos generalinis 
sekretorius V. Natkevičius, Dr. Kar
velis, moksl. at-kų Saj. pirmininkas 
Vyt. Zvirzdys, „Unitas" draugijos 
pirmininkas Dr. Seney lr Dr. A. Ma
ceina. Skaitoma didžiulė eilė užsienio 
ir lietuviškų organizacijų sveikinimų 
ir linkėjimų. Po posėdžio — koncer
tas. šiltai sutinkami solistai, Btčkie- 
nė, Paukštys, Daugėlienė, Zmuidzl- 
nas, kuriems akomponuoja muz. 
Mrozinskas.

Po šv. Kazimiero šventės didelė 
dalis svečių išvažiuoja.

Stovykla vėl tęsiasi. Dar diskutuo
jama įvairiais klausimais, priimamos 
rezoliucijos ir keliasdešimt sveikini
mų įvairioms tarptautinėms organi
zacijoms. lietuviškoms įstaigoms bei 
oficialiems asmenims.

Paskutinės dienos laisvos. Praėjo 
posėdžių, paskaitų ir pasitarimų ban
gos. Kai kurie vėl bando šliuožti, gi 
dauguma kaitinasi saulėje ir grįžta 
vakarais su vis labiau paraudusiais 
veidais. Gi vakarais apipasakoja die
nos įvykius stovyklos humoristinis 
dienraštis „Skersvėjis“ (P. Jurkus, 
K. Ambrozaitis, Al. Baronas.)

Baigėsi 4 — jos savaitės. Keturios 
savaitės per kurias buvo suruošta 
įvairiausių pasirodymų, minėjimų, li
teratūros vakarų, per kurias buvo 
žaista įvairių žaidimų, maudytasi 
sniege ir saulėje, išlaipiota sniego 
apdengtos viršukalnės. Ir kada po 
keturių savaičių su įvairiais nutari
mais kišenėse ir ryžtu širdyse aka
deminis jaunimas skirstosi, matyti 
liūdesys visų veiduose.

Kiekvieną kartą, kai susirenka Idė
jos draugai, jau vieno kito trūksta. 
Jie jau kituose kontinentuose veda 
tą nuolatinę individualinę ir kolek
tyvinę kovą už Lietuvos laisvę. To
dėl žinojimas, kad sekantį kartą su
sirinksim vėl nebe visi, slegia krū
tinę. O gal slegia lr tai, kad, rodos, 
tuose kalnuose, tuose saulėtuose šlai
tuose palieki dalį savo širdies, savo 
jaunystės ir gyvenimo. a. L.

Mielą bendradarbį
KOSTĄ JURKEVIČIŲ, 

sukūrusį lietuvišką šeimą, 
sveikina
?!84 Inž. Petro Vileišio Vardo 

Kuopa

Iš visur
— švedai, taupydami dolerius, Joe 

Luisui už parodomas rungtynes Gote- 
borge Ir Stockholme kaip atlyginimą 
pasiūlė 26.000 poru pačiūžų.

— USA Olimpinio Komiteto prezi
dentas pareiškė, kad ledo ritulio 
disciplina išbraukiama 13 olimpinių 
disciplinų sąraSo, o tarptautinė ritulio 
sąjunga toliau nepripažįstama tarp
tautine.

— Cekoslovakų Ilgų distancijų bėgi
kas Zatopek laiko save pačiu geriau
siu pasaulyje distancijai 5000 mtr. 
Gyvena viltimi laimėti Ir 10.000 mtr. 
distanciją Londono ollmpadoj.

— Wightman teniso taurės varžy
boms USA teniso sąjunga ISstatė Šią 
moterų komandą: Louise Brough, 
Margaret Osborne, Doris Hart ir Pa
tricia Todd. ,

— 17 Argentijos arklių, kurie daly
vaus olimpinėse varžybose, išlaipinti 
Hoonmouthe. Drauge su jais į kran
tą ISkeldinta ir 55 to. pašaro.

— Llbanonas registravosi olimpi
nėms varžyboms paskutinis, šis ma
žas kraštas nori registuoti 12 kovo
tojų.

— Olimpinis komitetas suks filmą 
„Žiūrėk pats į savę, kaip į tave kiti 
žiūri“. Ji apims olimpinius pasiruo
šimus, treniruotes, pačias olimpiados 
varžybas ir kt.

— Anglijos karalius Jurgis VI Olim
piados atidarymo proga iš Wimblay 
stadiono paleis 5000 karvellų-lalška- 
nešių, kurie pasieks tolimiausius už
jūrio kraštus.

PADĖKA
Mes, gulintieji Schwablnfco ligoni

nėje lietuviai, Širdingai dėkojame 
Muencheno Freimano stovykloj gy
venantiems tautiečiams už prisimini
mą, dovanėles ir sveikinimus Velykų 
švenčių proga.

Schwabingo ligoninėje gulintieji 
lietuviai

Š. m. kovo męn. Ingolstadto lie
tuvių stovykloje išleista II elek
tromonterių laida. Tos laidos orga
nizatoriui p. inž. Antanui Gruz
džiui už kursų organizavimą, lek- 
toriavimą bei nuolatinį rūpinimąsi 
kursais ir p. inž. Alb. Ramanaus
kui už pasišventimą ir ištvermę, 
aiškinant mums kasdieną daugiau 
negu per 4 mėnesius elektrotech
nikos pagrindus, tariame nuošir- 
diausią padėką.
II-os elektromonterių kursų laidos 

klausytojai.
Atitaisymas

Velykiniame „Žiburių" Nr. straips
nyje „Pietų Amerikos kultūros nuo
trupos" vietoj „1513 metais išvargęs 
Kolumbas" turi būti: „1492 metais..'* 
ir vietoj .. . „nukariavimų Istorija 
prasideda keletą metų vėliau“, turi 
būti: „nukariavimų Istorija prasideda 
apie 20 metų vėliau.“

VYR. FASK-TAS SKELBIA:
1. Tinklinio rinktinės sudarymas, šių 

metų balandžio mėn.- 23—25 d. d. 
įvyksta tarpvalstybinės Lietuva-Lat- 
vija-Estija krepšinio Ir tinklinio 
rungtynės. Lietuvių tinklinio rink
tinę sudarys šie kandidatai: G. Gra
jauskas, L. Jarošekas, St. Butvilą, 
A. Klkilas, B. Žvirgždys, J. Tunkis, 
N. Karaša, St. Budraitis ir Vt. Ra- 
davičius.
Tinklinio rinktinei paruošti skiria
mas Vytautas Radavičius.

2. Sportininkų registracija. Pavieniai 
sportininkai, gyvenantieji privačiai 
ir iki šiam«įalkui nepriklausantys 
jokiam lietuvių sporto klubui, ragi
nami šią registraciją atlikti arti
miausiame sporto klube arba betar
piai Vyr. FASK-to sekretoriate, 
Augsburg-Hochfeld, Leyboldstr. 1.

3. Sportininkų liudijimų išdavimas. 
Visi sporto klubai, kurie iki šiam 
laikui nepristatė sportininkų sąrašų 
Vyr. FASK-to sportininko liudiji
mui gauti, privalo šluos sąrašus kuo 
skubiausiai prisiųsti Vyr. FASK-to 
sekretoriatui, kadangi dludijimai jau ' 
yra pagaminti. Siunčiant' sportinin
kų sąrašus nurodyti: Sportininko 
pavardė, vardas, kuriam klubui pri- 
kalauso, gimimo data ir kurias 
sporto šakas kultivuoja. Kartu pri
siunčiama sportininko fotografija ir 
liudijimo mokesčiui RM. 5.—.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas

Stalo-teniso turnyras Bad-Nauheime
Tradicinis dešimtuico turnyras davė ; 

visą eilė nelauktų sensacijų, kurios ; 
sugriovė visus spėliojimus dėl pirmų- ; 
jų vietų. Tikrieji favoritai, kaip Ga- . 
runkštis, Gerulaitis, Adomavičius buvo j 
toli net nuo savo vidutinės formos 
ir savo žaidimu nepatenkino net ir • 
kuklaus žiūrovų būrio akies, nes per Į 
abi turnyro dienas nebuvo sužaista ■ 
nė viena partija, kuri būtų atitikus ■ 
tikrąjį lietuvių stalo teniso žaidimo j 
lygį- Sis blogas meisterių užsireko- 1 
mendavimas padėjo jauniesiems išly- : 
ginti padėtį ir tuo pačiu pasiekti ■ 
sensacingų laimėjimų. Visai netenka • 
stebėtis, kad ir į prlmąsias vietas 
atkopė jaunieji, iš kurių dėl savo 
visapusiško ir įvairaus žaidimo iš- ' 
siskyrė Ignatavičius, nors klasifikaci- 1 
jos lentelėje užėmė tik ketvirtąją : 
vietą. Jo techniškas žaidimas savo 1 
įvairumu yra pats turtingiausias. Sta- 1 
lo teniso istorija iš viso žino nedaug 1 
atsitikimų, kad vienas žaidėjas vieno- 1 
dai valdytų kamuolį iš abiejų pusių ' 
tiek puolime, tiek gynimosi atveju. 1 
šie daviniai leidžia pranašauti jam 
tikrai gražią stalo teniso sportininko • 
ateitį. Žinoma, priklausys nuo to ar 1 
jam pavyks atskiras žaidimo detales 
suvesti į vieną sistemą, kas iki šiol 
labai šlubavo. Neblogai turėjo užsire- 

.komenduotl ir užsirekomendavo Kri-

su sportininkais. Nuolatinė kova -su 
nepritekliais jau suspėjo paraližuoti 
neorganizuotų sportininkų siekimus 
bei užsidegimą. Tik planingas veiki
mas prieš gali padėti sportininkui 
susigrąžinti tikrąjį savo vardą. Ma
no akimis žiūrint, yra viena gali
mybė, kuri mums yra prieinama; tai 
organizavimas dažnesnių sportininkų 
susibūrimų-turnyrų, kurie gera savo 
organizacija bei propaganda padėtų 
sportininkui pagyventi nepaprastai, 
šventiška nuotaika, toli nuo savęs 
paliekant dienos rūpesčius, nes tik 
laisvas, nuo visų rūpesčių atpalai
duotas sportininkas žaidimo aikštėje 
gali būti pavadintas kovotoju, tik iš 
tokio sportininko galima laukti lai
mėjimo bėl progereso. Tikiu, kad ir 
Vyr. Sporto K-tas tai yra seniai pas
tebėjęs ir pasiruošęs padaryti atitin
kamų žygių.

Tą pačia proga negalima pamiršti 
ir kuklios Bad-Nauhelmo lietuvių ko
lonijos (vos pora dešimtų žmonių), 
kuri visapusiškai prisidėjo prie tur
nyro surengimo, priekyje su dr. p. 
Jurkūnu,' p. Sadausku, p. Žėgliu ir 
kt. Jie nusipelnė ypatingos padėkos.

Pranešimai
BUV. LIETUVOS SPEIGIAMOJO, 
I-jo II-jo ir m-jo SEIMO NARIAMS 

Gyvenamojo meto reikalams 
aptarti artimiausioje ateityje nu
matoma sukviesti buv. Lietuvos 
Steigiamojo, I-jo, II-jo ir II-jo Sei
mo narius pasitarimo.

Visi buv. seimų nariai prašomi 
nedelsiant pranešti savo adresus 
Organizacinei Komisijai b. seimų 
narių suvažiavimui šaukti: (14b) 
Reutlingen, Lederstr. ■ 94, Li- 
tauisches Rotes Kreuz (Seimo 
atstovų suv. org. komisija).

Ponams b. seimų nariams bus 
išsiuntinėti asmeniški kvietimai, 
paaiškiną visa, kas žinotina.

Organizacinė Komisija 
ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAS 

Prašome mūsų platintojų nedelsti 
su atsiskaitymu. Geriausia būtų, 
kad pinigus išsiųstumėt tuoj išpla
tinę laikraštį.

Pavieniams skaitytojams, kurie 
nepratęsė prenumeratos, laikraščio 
siuntimą sustabdėme. Norį ir to
liau laikraštį skaityti, prašomi pi
nigus už 6 numerius iš anksto at
siųsti administracijai.

Administracija

Bambergas, 1948 m. kovo mėn. 14 d.
Mūsų tremties ketvirtieji -metai.“
Išvykstančiųjų vardu padėkos žodį 

tarė buvęs nacių kankinys — kaceti- 
ninkas p. J. Leskauskas.

ši bambergiečių iniciatyva ir gra
žus gestas galėtų būti gražiu pavyz
džiu ir kitoms lietuvių stovykloms, 
nes tai yra tampraus dvasinio ryšio 
sudarymas tarp išvykst'ančiųjų ir pa- 
siliekančiųjų mūsų tautiečių.

— Kaip jau iš spaudos yra žinoma,
Bamberge kolektyvinės lietuvių gy
venamosios vietos — stovyklos pras
me nebėra. Čia gyvena privačiai iš
simėtę mieste ir apylinkės kaimuose 
apie 400 lietuvių. Tačiau pagirtinas 
jų vieningumas, susiklausymas ir or
ganizuotumas. Jie išsirinko vėl LTB 
apylinkės komitetą, veikla ir LRK 
skyrius, o, gal tai ir bus pagirtiniau- 
sias komiteto žygis tai lietuviams vai- ------- ------------------- 77.“—‘T.*
kučiams naujai pradžios mokyklos ’'‘ckas ne.s- Sia*P. . laimėjo
įsteigimas. Mokyklai jau gautos pa- . vietą. Antruoju tvirtas at-
talpos, surastas mokytojas ir moky- įstojo Adomavičius už savęs pallk- 
kla pradės veikti tuojau po Atvely- i/mas Garunkštį, Ignatavičių Geru- 
kio.' Tai bene pirmoji Vokietijoj pri- laltL .^eglį, Vailokaitį, Januškį, Bal- 
vačiai gyvenančių lietuvių pradžios trušaitį, Misiūną ir Zdanavičių, 
mokykla Iš viso turnyras paliko blogą įspū-

— Prieš metus su viršum laiko dį. Prislėgta žaidėjų nuotaika, ambi- 
Bamberge, auto kliudytas, tragiškai cijos stoka, dar daugiau suprastino 
žuvo geras lietuvis Valentinas Llo- jau ir taip žemos klasės žaidimą, 
rencas, kuris, mokidamas eilę sve- Žinomą, yra visa eilė priežasčių, 
tlmų kalbų, daug buvo padėjęs pa- kurios sportininkus prie šio nemalo-

. tarimais ir savu darbu vietos lietu- naus fakto privedė.
viškajai visuomenei. Atsidėkodami Sunkios tremties sąlygos net ati- 
jam tautiečiai pastatė gražų pamin- traukė daug mokslo žmonių nuo 
klą, kuris greitu laiku iškilmingai šventų tikslų ir privertė pasinerti 

bus pašventintas. . Pr- Al-nas. kasdienybėje. Ne kas kita įvyko ir

Paieškojimai
Marijona Žemaitaitienė - Palu- 

beckaitė, gyv. 98 Ward St. Wor
cester, Mass. USA, ieško savo bro
lio Jono Palubecko nuo Raseinių.

Mrs. Magdalena Jasulaitienė, 119-32-
201st Str. St. Albans, N. Y., ieško 
Vinco Matkevičiaus arba jo vaikų 
kll. iš Barštinės kaimo, Sasnavos 
Valšč., Marijampolės apskr., ir Jono 
Brazio arba jo vaikų, gyv. Kaštanų 
g-vėj Nr. 6, Vilkavišky.

Paulius Mikalauskas, 184 Gold Street. 
South Boston 27. Mass., USA., kilęs 
iš Kalvarijos apskr., Rudaminos kai
mo, ieško giminių ir pažįstamų iš to 
pat ir artimųjų kaimų.

Morkūnienė Jonė (gyv. Elchsttttt — 
Rebdorf) ieško kunigo Jono Mlntau- 
čkio ir buvusio Merkinės gimnazijos 
direktoriaus Broniaus Kulio.

SKELBIMAS Nr. 27
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šia

me skelbime suminėti asmens. Ieško
mieji, arba jų likimą žinantieji pra-

Tiptnviai r.m«.Hes<ienn šomi atsiliepti C Kartotekon per ar-Lietuviai uross Hesseno timiausius LTB padalinius, kartu nu-
rinktinė 6:3 rodant skelbimo numerį ir tikslų sa-

Geras mūsiškių užsirekomendavimas vo a<lr®®?;a. ..
prieš Gross Hesseno rinktinę ir iško- 544. RIMŠA Mečys (1910) iš Obelių, 
vojimas užtikrinto laimėjimo pasekmė ^^LĄUSKAS Matas (1913), DŪDAITE 
6-3, galutinai išdraikė blogus vidaus Sofija ir LADYGA Adomas (1905) nuo 
turnyro prisiminimus. Vokiečiams, Biržų
žinoma, čia buvo nelaukta ir gana 545. MIELYS Karolis (1912) iš Plun- 
nemaloni staigmena. Abi pusės lai- Sės, LEBEDINSKAI: Jonas, Vladas, 
mėjimui pasiekti kovojo iki pasku- Stasys, AYacl°Ya® bTel Ona ,?UOT
tinto kraujo lašo. Tiesa, šiems sto- PRACKAILA Juozas iš Juodbū- 
"kojo ir laimės. Kelios beviltiškos par- . T—Tr. ~
tijos net ir tos buvo Iškovotos mūsų S4fi Snrideraitis Emilis. Snei- 
naudai ir prisidėjo prie pasekmės 
pagerinimo bei laimėjimo užtikrini
mo. Gerai sukovojo Garunkštis, ku-
Drieš8 Gra<KttiHes°s:enoŠPD^mal1ai^-tkete kiU. VALUCKAS Antanas"bei”PLAU- 
prieš Gross Hesseno pirmąją raketę ctNAttytF Ona Iš Uosiu ir LIUTI- 
Selfert. Ne blogiau užsirekomendavo a Prienų
ir Ignatavičius Jo partija buvo pati P^as ^ MockQnų> DE. 
permainingiausia ir pareikalavo iš GpNAS (Jankauskas) Aleksandras 
žiūrovų ne mažo nervų įtempimo. Krinčino, MENSONIENfi Nelė 
Penktojo seto pasekmė 11:19, vėliau Kaun0 jr KRAPAVlClUS Vincas 15:20, jokiu būdu negalėjo duoti jokių f d Šelvių Vincas
vilčių Ignatavičiaus laimėjimui Visų 549; Pra§ytl adresal JAV: Antani- 
nustebimui neklaidingas Ignatavičiaus nal gpakausklenei, Kaziui Šnarui, 
žaidimas, kurio stiprybė buvo kon- Antanul Kriaučiūnui, Bernardui Klel- 
travimas, pajėgė išlyginti PadėtL *r nui, Teklei Jankauskienei. Petrui Ma
net laimėti lemiamąjį setą 23-2L z*u- tusevičiui, Eugenijui Račiūnui, Pra- 
rovų akiai tai buvo pats JftažUusias nuJ Kapočlūnul, Jonui Zardeckul, 
rungtynių blizgutis. Likusieji koman- SofiJal Pelgrimlenel Martynul Binge- 
dos dalyviai taip pat sukovojo be llul Romul Ragauskui. Julijai AKk- 
priekaištų. navičienei, Valerijai Kvlečienei ir

Jadvygai Llutkutel. TB C/Kartoteka
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

SEKANČIŲ ASMENŲ:
SCIUKA Albinas, gim. 1918. 11. 1, iš 

Marijampolės;
HERRMANN Adolf, gim. 1940. 9. 25*.

iš Pommern;
HERRMANN Bruno Lothar, gim. 1944.

6. 8, iš Pommern;
i HERRMANN Helmut, gim. 1938. 4. 5,

iš Pommern;
KURLIANSKAS Kazys, glm, 1913. 2.

3, iš Danzig;
POCIUS Jurgis, gim. 1925. 8. 17,

.-o—£1. pommArr* * 
RAMAZAUŠKŪŠ 

Vilkaviškio:
kAMAZAUSKUS

Vilkaviškio:
RAMAZAUSKUS 

Vilkaviškio:
SENDEROWTTZ House Motcha, 55 m.,

iš Feldafing.

546. SNEIDERAITIS Emilis, SNEI- 
DERAITIENE Marta ir Jos duktė 
Rūta, visi kilę iš Klaipėdos krašto.

547. ANDRIUSYTE V. — Ona bei 
JARMAKAUSKAITR Liuda nuo Sa-

Komandoj žaidė GarunkStis, Igna
tavičius, Krivickas. Zeglys, Vailokai
tis Ir Gerulaitis.

Išlydėjus sportininką K. Baroną
Augsburgo lietuvių sportininkų šei

ma ir vėl sumažėjo vienu savo nariu. 
Sis Vilniaus lietuvis pasižmėjo ne tik 
kaip aktyvus sportininkas (ledo ritu
lininkas. tinklininkas), bet dar labiau 
kaip gabus administratorius. Jo dėka 
Dainavos sporto klubas turėjo, gal 
būt, vieną iš pavyzdingiausių stalo 
teniso sekcijų tremtyje, kuri jau 
suspėjo išauginti visą eilę jaunų, 
gabių stalo tenisininkų.

Dainavos sporto klubo Valdyba at
sisveikindama linki jam daug asme- 
dirbti lietuvio sportininko vardo Iš
dirbti lietuvio sportininko verdo iš
populiarinimui ir ateityje palaikyti 
draugiškumo ryšius su savo klubo 
spalvų draugais.

3, iš Danzig;

Belgard, Pommern;
....^.TTCV-TTC Ahna,

iš

5
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LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Jau ir Baltijos valstybes?
J. BŪTĖNAS

PRIEŠ pat sovietų pokštą Ber
lyne laikraščiai buvo prakalbę 
apie abiejų didžiųjų kontra- 
gentų — JAV ir Sovietų S-gos — 

norą sušvelninti jų santykių įtem
pimą. Buvo įžiūrima ir atoslūgio 
ženklų. „Le Monde“ pranešė iš 
Vašingtono, kad JAV valstybės 
departamentas susirūpinęs dėl sa
vo visuomenės karingų nuotaikų, 
kurios atsiliepė ir kongrese, atro
do, jog pati JAV vyriausybė 
nelaukė, kad opinija taip audrin
gai įsisiūbuos prieš sovietus ir 
komunizmą. O valstybės sekre
torius Marshallis nenorįs, kad jo 
vardu pavadinto plano vykdymas 
privėstų kad ir tik prie ūkinio 
karo tarp demoktatijų ir Sovietų 
S-gos bei jos satelitų. Iš antros 
pusės, buvo kalbama, kad ir 
Kremliui bus padaręs įspūdžio 
Amerikos ryžtingumas, ir sovie
tai vengsią pertempti stygą bei 
iššaukti jiems pražūtingą visuo
tinį konfliktą. Ryšium su tuo bu
vo pasigirdę sugestijų, kad dar 
galį būti bandymų santykius iš
lyginti — surasti bendą kalbą pa
grindiniais klausimais, tarp kurių 
pirmauja Vokietijos problema.

Balandžio pirmosios dienos so
vietų pokštas— vakarinių sąjun
gininkų susisiekimo su Berlynu 
užsmaugimas — anas astoslūgio 
nuotaikas vienu ypu išblaškė ir 
masėse atgaivino artimo karo psi
chozę. Mes nenorėtume tikėti,

menis bei apčiuopti psichologinius 
veiksnius. Mūsų sąlygos teleidžia 
pasinaudoti skurdžiomis informa
cijų nuotrupomis, iš kurių ypač 
godžiai atrenkam tuos motyvus, 
kurie liečia mūsų nelaimingosios 
tėvynės likimą. Su visu atsargu
mu juos vertindanfii, tariamės ga
lį tarti, kad nedrąsiai pradeda 
ryškėti ir Baltijos valstybių vieta 
pasaulinės politikos vyksme.

Apie strateginį vaidmenį, kurį 
Baltijos kraštams skiria sovietai, 
jau kuris laikas pradėjom susi
daryti vaizdą iš pranešimų apie 
sovietų ten daromus karinius pa
sirengimus. Ir Vakarų spaudoj 
pamažėle imta aiškintis, kad Bal
tijos kraštai paverčiami sovietų 
operacijų baze prieš Skandinavi
ją. Paskutinio meto įtempimas 
davė, progos tą vaizdą papildyti 
ir patikslinti. Danijos nerimas ir 
nervinimasis atkreipė dėmesį į 
tai, kad iš pietinių Baltijos uostų 
— nuo Liepojos ir Klaipėdos ligi 
Gdynės — ir iš Lietuvos bei Ryt
prūsių galimas ir net laukiamas 
sovietų smūgis Kielio ir Danijos 
link, — viena iš pagrindinių so
vietų krypčių Europos teatre (ita
lų „U Tempo“ kovo 15 d. nr.) So
vietai, manoma, galį bandyti „už
bėgti už akių“ jų (pagristai ar 
nepagrįstai) laukiamiems vaka
rinių sąjungininkų veiksmams iš 
Danijos bazių. Jie prisimeną, kad 
vokiečių smūgis Maskvos link

1941 m. vasarą Iš dalies ėjo per 
Lietuvą pro Minską, ir dabar jie 
skaitąs! su desantu Baltijos pa
krašty. Tam keliui užverti Mins
ke ėsąs pasodintas Stalingrado 
herojus marš. Rokosovskis (Car- 
-refour“, kovo 31 d. nr.), kurio 
armijos sudėtin turėtų įteiti ir 
Lietuvoj esančios sovietų pajėgos. 
Estijos uostams, lygiagrečiai su 
Suomija, sovietų esą numatyta 
pasitarnauti baze eventualiems 
veiksmams šiauriniame Skandi
navijos sparne.

Su visais rezervais perduodami 
tuos laikraštinius strategijos 
samprotavimus, mes trokštame 
duomenų išsiaiškinti, kiek stra
teginiai motyvai galėjo turėti įta- 
^SJr?IOvk?av !tOkisamiHtltH2S Paviete toje apijuje umyvauu 
JSfaštU suaktualejimui politinėje- ir įy<jų bei protestantų religines 
diplomatinėje plotmėje. Čia mes- . 
atsiremiam į Istanbule išeinan
čio turkų laikraščio „Jumhuriet“ 
balandžio 2 d. vedamąjį, kurio 
autorius, iš gana atokios perspek
tyvos atrodo, mano, kad gigantiš
kose sovietų ir JAV varžybose 
dėl pasaulinio vyravimo į aktua
liosios politikos sceną jau iššau
kiamos ir Baltijos valstybės. Tur
kų laikraštis, platokai nupasako
jęs Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sovietinės okupacijos istoriją, pa
žymi, jog tų kraštų klausimas 
yra paskutinis sovietų ir JAV — 
tikriau, anot laikraščio, sovietų ir 
pasaulio demokratijų konflikte. 
Sovietams pradėjus spausti Suo
miją JAV parodžiusios, kokią 
reikšmę jos teikia Baltijos erdvei 
J tą sovietų žygį atsakydamos 
valstybės departamento pareiš
kimu, jog JAV nepripažino ir 
nepripažįsta Baltijos kraštų anek
sijos. .Jumhuriet“ baigdamas 
rašo, jog Baltijos kraštų klausi
mas bus išspręstas, demokrati
joms galutinai suvedant sąskai
tas su Sovietų Sąjunga.

Ilgesiu plakančiom širdim lauk
dami to sprendimo, mes vėl 
grįžtam ir nebylūs sustojam prie 
klausimo, kada ir koks bus tas 
ateinąs sąskaitų suvedimas. Dra
matiškas įvykių charakteris sako, 
kad dera rengtis su šaltu krauju 
ir blaivia galva.

Amerikos katalikų kampanija už 
tremtinių įsileidimą

Jungtinių Valstybių katalikai 
kovo mėn. pradėjo didelę kam
paniją už pagreitintą DP įsilei
dimą į JAV. Tos akcijos inicia
tyva kilo Bostono vyskupijoj. 
NCRC (Amerikos katalikų komi
teto tremtiniams įkurdinti) di
rektorius kun. dr. W. F. Kelly 
pakvietė toje akcijoje dalyvauti

darbo galimybės. Tik yra klausi
mas, ar kongresas norės imtis ati
tinkamų priemonių? Atstovų Rū
muose Strattono projektas H. S. 
2910, siūląs priimti 400.000 DP per 
keturius metus, jau devyni mėne
siai kaip guli komisijų stalčiuose, 
šiuo metu yra dar vilčių, kad kitas 
projektas, numatąs priimti 200.000 
DP per ateinančius dvejus metus; 
gali būti įneštas svarstyti. Nesvar
bu, kokie pasiūlymai būtų Senato 
ir Atstovų Rūmų priimti, jie turėtų 
pasiūlyti pabėgėliams tikrai „puikų 
skaičių".

Visi kiti projektai ir siūlymai tik 
aptemdytų DP vilties žiburėlius, — 
pabaigia NYTOW. \
BRAZILIJOJ SUIMTI LIETUVIAI 

KOMUNISTAI
Spauda praneša, kad Brazilijos 

politinė policija suėmė komunistus 
lietuvius: A. Buką, V. Buką, J. 
Bubėną, A. Kučinską, M. Valen
tienę, P. Černiauskienę, Vladą ir 
Mariją Kuzmickus ir „Withold 
Swizks" (Švikštas?). Jiems gresia 
ištrėmimas.
LIETUVIS SAO PAULO VALSTY

BES MIŠKŲ TVARKYTOJAS 
Vilniaus lietuvis dr. agr. Jonas

Zabrockis yra Brazilijoj paskirtas 
Sao Paulo valstybės miškų urėdi
jos viršininku. Savo padėjėju jis 
pasikvietė neseniai iš Europos 
aktvykusį agr. Joną Budrecką.
LIETUVIS ATSTOVAUJA ARGEN

TINOS SPORTININKUS
Žinomas plaukikas VI. Fijalkaus-

bendruomenes.
Visoje eilėje Bostono vyskupi

jos parapijų įvyko vadovaujan
čių katalikų asmenų pasitarimai, 
o taip pat ir platesni susirinki
mai, kuriuose buvo aptartas akci
jos planas. Daugely tų susirinki
mų kalbėjo lietuvių atstovas prof, 
dr. Pranas Padalskis. Amerikos 
katalikų spauda“ (Brooklyn 
Eagle“, „Long Island Press", 
„The Tablat“ ...) įsidėjo Išsamius 
tų susirinkimų aprašymus, ku
riuose plačiai atreferavo ir prof. 
Padalskio pranešimus apie trem
tinių padėtį ir Lietuvos bylą. 
„Tremtiniai, atvykę į JAV, suda
rys tvirtą ir nepalaužiamą frontą 
prieš bet kokį totalizmą ir anti- 
krikščioniškas doktrinas“, pareiš
kė, anot „Boston Eagle“, prof. 
Padalskis St. Josephs Commer
cial High School susirinkime. — 
Visa ši akcija vyksta su aktin
ga Bostono vyskupo Mgr. McClan- 
cy parama, kuris kun. dr. Kelly 
įgaliojo išsiuntinėti jo vyskupijos 
kunigams ir katalikų instituci
joms atitinkamas direktyvas. Į šią ,.. *
aklcją įtraukiami Ir katalikų poli- kas įvykusiose Santiago, Čilėje, 
tinial veikėjai bei administracijos sporto pirmenybėse atstovavo Ar- 
pareigūnai, per kuriuos daroma „entinos universitetų klubą, 
itnlmn rralrli'nacn ic+nldncn IzAn _ J

RODOMOS LIETUVOS IR LIETU
VIŲ TREMTINIŲ GYVENIMO 

FILMOS
Žinomas Uragvajaus lietuvis fil-

Apklausinėjamas | nelaisvę paimtas graikų partizanas

JAV parama

kad tasai naujas konfliktas jau 
tiesiogiai duotų kibirkštį visuo
tiniam susikirtimui, tačiau, mūsų 
manymu, atoslūgio belaukian
tiems demokratiniams Vakarams 
jis galėjo išsklaidyti taikos troš
kimo sukurtas paskutines iliuzi
jas dėl galimumo dorai ir patva
riai sugyventi su sovietais. Jeigu 
sovietai ir galėjo padaryti kai ku
rių taktinių mostų, davusių pra- 

. džią kalboms apie atoslūgį, tai 
pastarasis Berlyno incidentas pa
rodė, kad sovietų strateginis 
tikslas — Europos (ir pasaulio) 
užvaldymas — lieka nepajudin
tas. Sovietai nori vakarinius są
jungininkus išstumti iš Berlyno, 
kad reicho sostinėje pasodintų 
visos Vokietijos vyriausybę. Ga
lim būti tikri, kad tokią Maskvos 
užsakytą vokiečių „vyriausybę" 
jau turi sumontavęs komunisti
nės SĖD partijos organizuotasis 
„vokiečių liaudies kongresas“, ku
riame, kaip žinia, dalyvavo nė 
kieno nerinktų „atstovų“ ir iš 
vakarinių Vokietijos zonų. Tokia 
raudonoji vyriausybė, pasišovusi 
iš Berlyno kalbėti visos Vokieti
jos vardu, negaišdama pradėtų 
gulti vakarinius sąjungininkus ir 
iš jų zonų kaip dabar jie gujami 
iš savųjų Berlyno sektorių. Labai 
aiškus kelias į Vokietijos „liau
dies demokratiją“ — ir į visos 
Europos subolševikinimą.

Į tą strateginį sovietų politikos 
tikslą veda ne tik vokiškasis ke
lias. Europos likimas sprendžia
mas ir Italijoje. Europai pražū
tingas būtų legalus komunistų 
laimėjimas balandžio 18 d. rinki
muose: o suabejoję savo pasise
kimu, italų komunistai, kaip ga
lima spręsti iš įvairių ženklų' ir 
reiškinių, rengiasi ir smurto akci
jai. Nėra abejonės, kad italų ko
munistų pučo ženklan drausmin
gai atsilieps broliškos penktosios 
kolonos visur Vakaruose. Prancū
zų „Carrefour“ ką tik davė pasi
baisėtiną tarptautinių brigadų 
organizacijos bei veiklos Prancū
zijoj vaizdą. Mutatis mutandis 
tai tinka ir kitur. Net danų vi
suomenė ir vyriausybė jaudinasi 
dėl suintensyvintų savo komu
nistinio pogrindžio pasirengimų. 
Figūros sustatytos ir kombinuoti 

ropos matui. Tikras tarptautinis 
atoslūgis tebūtų galimas tik tuo 
stebuklo atveju, jei sovietai visą 
tą didžiulę savo ekspancijos ma
šiną patys išardytų. Jeigu jie to 
nepadarys, tai belieka su britų 
darbiečių „Tribūne“ tarti, jog 
„visas klausimas — kiek laiko 
beliko ligi visuotinio tvano“.

Tam laikui bei terminui nusta
tyti reikia pranašo. Ir bent kiek 
racionaliai hipotezei sudaryti 
reiktų žinoti vyriausybių bei 
štabų rūpestingiausiai slepiamus 
strateginius, ūkinius . . . duo-

Dabartinę DP imigracijos kvotą 
j JAV pukininkas pavadino juo
kinga, nes per paskutinius 22 mė
nesius buvo įsileista tik 16.000, o 
tuo tarpu vien Belgija per pusę 
metų tuo pat laikų priėmė dvigu
bai didesnį skaičių.

30 metų pulk. lt. Sage su DP su
sipažino dar prieš karo pabaigą. 
Jis buvo vokiečių paimtas į ne
laisvę Siaurės Afrikoje ir 1943 m. 
atgabentas į Vokietiją. Pukininkui 
tik po 3 mėginimų pasisekė pa
bėgti iš nelaisvės ir per Lenkiją ir 
Rusiją susijungti su Amerikos pa
jėgomis Viduriniuose Rytuose. 
(S&S)

laisvinti, būtų pažadėti buvusiems 
gyventojams.

3. Kad reikalingas paruošti me
morandumas, kuriame skaičiais ir 
pavyzdžiais būtų pavaizduotas pa
liestųjų šeimų likimas, ir jį per
duoti karinei valdžiai, vokiečių 
įstaigoms ir spaudai.

Mums ne paslaptis, kad vokie
čiai ne tik Hochfelde gyvenančius 
tremtinius nori iš gyvenamųjų blo
kų išmėčioti ir sugrūsti į apgriau
tas ir apleistas nehigienškas karei
vines bei barakus. Daug kur šito
kia vokiečių akcija yra pasiekusi 
gerų rezultatų ir išvtetlntiesiems 
asmenims prie maisto ir apdaro 
nepriteklių prisideda ir dvokančių 
barakų landynės, kurios ir taip 
juodas tremtinių dienas padarė vi
sai beviltiškas.

įtakos valdinėse įstaigose ir kon
grese. Be kitų šioj akcijoj veikliai 
dalyvauja ir susirinkimuose kal
bas sako JAV aukšč. tribunolo 
teisėjas M. F. Walsh. __________ ~

Tremtinių bylai populiarinti vi- mų importininkas P. Žukelis pasi- 
sose katalikų mokyklose kovo rūpino gauti spalvuotą Lietuvos- 
14—20 d. d. buvo paskelbta „DP gyvenimo ir lietuvių tremtinių gy- 
savaitė“. Kapelionams vyskupo venimo filmas ir supažindina jomis 
aplinkračiu pavesta mokiniams vietos lietuvių ir uragvajiečių vi- 
aiškinti tremtinių bylą, kalbant suomenę su Lietuvos gyvenimu 
apie S v. Rašto gailestingąjį sama- be’, tremtinių lietuvių vargais, 
rijietį, nagrinėjant šv. Povilo laiš
ką apie artimo meilę ir t. t. Lite
ratūros mokytojai paraginti mo
kiniams duoti temas, pav. kaip 
imigrantai prisidėjo prie Ameri
kos meno, i ’ ’ . , . ......n______r__ _________
muzikos išugdymo“, Ką reiškia tuviams, suorganizavo ir lietuvių 
mūsų Laisvės statula“, „mano kalbos kursus Argentinoje gimu- 
kaimynai-imigrantai iš N. krašto“, siems lietuviams.

. ir t. t. Už geriausius rašinius ski
riamos premijos. Mokiniai turi SUTVARKYTAS D. BRITANIJOS 
savo rašinius duoti paskaityti tė- LIETUVIŲ RELIGINIS ATPARNA- 
vams, kurie prašomi pasirašyti, VIMAS
kad skaitė. Su tremtinių klausimu Nuo kovo 1 d. Anglų Darbo Mi- 
susipažinti išsiuntinėti pranešimai nisterija lietuvius kunigus atleido 

j nuo sutartinės prievolės ir leido
dirbti savo tiesioginį kunigo dar
bą. Dabar lietuvius aptarnaus kun. 
J. Kuzmickis, kun. P. Kairiūnas, 

nuo kun ą Petraitis, marijonai kuni- 
senatas pagaliau qaį j. Sakevičius ir A. Kazlauskas, ISiriolln- . ... -r-■__ nr ___ ■

LIETUVIŲ KALBOS KURSAI 
CIAGIMIAMS LIETUVIAMS

Buenos Aires m. Argentinios lie- 
.. . tuviai prie ispanų kalbos kursų

mokslo, literatūros, skirtų iš Europos atvykusioms lie-

Vokiečiai vėl judina 
Hochfeldo stovyklos 
iškėlimo klaukimą

Augsburgo miesto tarybos so
cialdemokratu frakcija miesto 
tarybos posėdžiui įnešė šiuos sku
bos keliu spręstinus klausimus:

1. Kad Hochfeldo ir kitų gyve
namųjų blokų Augsburge butų sa
vininkai, kurie 1945 ir 1946 m. bu
vo iškeldinti, būtų prilyginami su
bombarduotiesiems pabėgėliams ir |aaaaaaaaaaaaa 
namo sugrįžusiems kariams ir kad 20.000 jau atrinktųjų DP šiuo 
jie galėtų reikšti pilnas pretenzijas tu dėl laivų trūkumo negali 
į jų buvusius butus.

2. Vyriausias miesto burmistras 
prašomas karinėj valdžioj visa pa
daryti, kad butai, kurie minėtuose 
gyvenamuose blokuose bus pa-

DP {kurdinimas
IRO vyr. būstinė praneša, kad 

iki gegužės mėn. 1 d. 10.0000 išvie- 
tintųjų ašmenų ir pabėgėlių 12 lai
vų per vokiečių ir italų uostus 
emigruos į Kanadą, Australiją, Bra
zilija, Argentiną ir Paragvajų. Ka
nada priimsianti daugiausia DP. 
Per balandžio—birželio mėn. bus 
įkurdinta 14.500 DP. Išsiuntimas 

‘ ’ J, " > me-
.Jvų trūkumo negalimas. 

Atsakingos įstaigos praneša, kad 
trumpu laiku, jei būtų pakanka
mai laivų, galėtų būti dar 150.000 
DP įkurdinti naujose tėvynėse. 
(NZ.) ■

su pagrindiniais duomenimis.

KONGRESAS IR DP
Trįms metams praslinkus 

karo pabaigos, s ‘ ~~~ yaaa ________ ______ _______ _
pradėjo svarstyti Europos išvietin- domininkonas Tėvas K. Cesas ir 
tųjų asmenų klausimą. Tai yra ko- Škotijoj gyvenantis kun. J. Gutaus- 
miška, rašo NYTOW. kad tauta, kas Anglijos Katalikų Užsieni- 
kuri Jungtinių Tautų debatuose čiams Remti Komitetas teikia lie- 
taip drąsiai ėmėsi iniciatyvos iš- tuviams paramą, apmokėdamas 
vietintiems asmenims padėti, pati nu.istb ir buto išlaidas trims lic- 
per daugelį metų atidėliojo <yienin- tuviams kunigams, 
telį garbingą jų problemos spren
dimą — įkurdinimą. Dar daugiau 
ironijos sukelia tai, kad pirmasis 
DP projektas komisijos debatuose 
buvo visiškai teigiamai sutiktas. 
Naujasis DP įsileisti projektas yra

Balandžio 2 d- New Vorko radio patiektas senatoriaus Wiley ir pa- 
pranešė, kad Sovietų atstovybė Otta- vadintas S. 2242. 
vo1p išleidusi potvarki, pagal kur; vi- _ . . .... • ,si Kanadoje gyveną lietuviai yra lai- Projektas siūlo priimti specialų 
komi sovietų piliečiais ir turi regi- įstatymą, pagal kurį kasmet po 

k£ 50 009 DP per dvejus metus būtų 
nada Lietuvos Respublikos inkorpo- įsileista į JAV. Įsileidimas turėtų 
ravimo I Sovietų Sąjungą Jiepripažino būti pradėtas 1948 m. liepos mėn. 

DP iš viso yra 850.000 vyrų, moterų 
olikos piliečiai ir neprivalo turėti jo- ir vaikų (įskaitant ir karo našiai- acaa„„„ w
kių reikalų su sovietų vyriausybe. čius), gyvenančių DP stovyklose. nebūsiąs priimtas, kol nebūsią pa- 

' Jų ateitis visiškai priklauso nuo galinti visi nuomonių skirtumai.
pasaulio šalpos, humaniškumo ir pagal Senato projektą 100 000 pa- 

KARDINOLAS GRIFINAS LYGINA pasiūlymo jiems naujų tėvynių ir Vėgėlių būsią įsileista. Fellows ti- 
STALINA SU HITLERIU padoraus gyvenimo. Tarptautinė kad Senatas sutiks įsileidžia- 

Pabėgėlių Organizacija yra pareiš- mųjų skaičių padidinti.
Kardinolas Griffin, Westminste- kusi, kad tiktai kai JAV paims jų 

rio arkivyskupas labai aštriais žo- „gražų būrį", galima tikėtis, kad 
džiais pasmerkė komunistų agre- įkurdinimo problema bus išspręsta, 
singumą ir Sov.S-gos veržimąsi pa- Ar 50.000 per metus gali būti lai- 
vergti visą pasaulį. Jis pareiškė: komos „gražiu būriu" to krašto, 
„Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa- kuris pats didžiuojasi savo huma- 
vergimas, sudarymas Liublino Ko- niškomis tradicijomis ir kuris per 
miteto, dabartinis Prahos pučas paskutinius 40 metų leido šimtams 
yra tai pavadžiai metodų, kuriais tūkstančių kvotų netekti galios, 
komunistai ir Sov.S-ga siekia užr Siaurės Vidurio ir Vidurinių Va- 
valdyti visą pasaulį. Komunistinis karų gubernatoriai šiuo reikalu at- 
perversmas Čekoslovakijoj yra siklausė bažnyčių, darbo ir civili- 
Vienu iš žingsnių komunistinės nių gyventojų organizacijų. Dali-

Pabaltijo valstybės nepriklauso

SOVIETU SĄJUNGAI

Jav užsienio reikalų ministerija 
raštu pranešė 48 štatų gubernato
riams, kad Amerikos vyriausybė 
kaip ir iki šiol nepripažįsta Pabalti
jo valstybių Latvijos, Estijos ir Lie
tuvos į Sovietų Sąjungą įjungimo. 
Siam raštui parašyti impulsą davė 
Sovietų Konsulato New Yorke pas
tangos atstovauti visų šių valsty
bių piliečių, gyvenančių už JAV 
sienų, interesus. Konsulatas norė
jo tvarkyti ir minimų valstybių 
mirusių piliečių JAV palikimo rei
kalus.

Žinių apie Pabaltijo valstybes 
yra labai maža. Užsienio korespon
dentams aplankyti šiuos kraštus 
yra neįmanoma. Laikraščiai išeiną 
šiapus „geležinės uždangos", daž
nai naudojasi abejotinais žinių 
šaltiniais. „Die Neue Zeitung" 
duoda iš švedų laikraščio „Stock- 
holms Tidningers" pranešimą, ku
rio žinios esančios atėjusios „pas
laptingais keliais".

Pagal tą pranešimą pabaltiečiai 
savo okupuotuose kraštuose turį 
dirbti vidutiniškai 10—12 vai. kas
dien, įskaitant ir sekmadienius, 
kad Sovietų numatytąjį penkmečio 
planą galėtų įgyvendinti 
ketverius metus. ‘ 
čios panaikintos, 
tiktai sausio 1 d. ir lapkričio 7 ir 
8 dienos. Atlyginimai esą žemi ir 
maisto produktu kainos fantastiš
kai aukštos. Tik butai, jei kas 
juos turi, esą pigus.

Dėl karo sunaikinimų ir naujų 
gyventoju atsikėlimo iš Sovietų 
Rusijos ir Pabaltijo valstybėse 
jaučiamas didelis butų badas. Kiek
vienas pilietis gali reikšti preten
zijų tik į 9 m. patalpą. Didesni 
kambariai dažniausiai esą padali
nami net tarp visiškai svetimų 
asmenų. Pertvaroms naudojamos 
užuolaidos, kartonas arba ir visiš
kai nieko. Vyriausybė planuojanti 
šį butų trūkumą panaikinti naujo
mis statybomis.

Užsienio laikraščiai yra už
drausti. Žinias skelbia tik „Pravda" 

riButvB .. —________  ir „Izvestijos", kuriu svarbieji
ėjimai numatyti raudonajam Eu- straipsniai skelbiami estų, latvių 
ronos matui. Tikras tarptautinis *r lietuviu kalbomis. Toliau laik

rašty nurodoma, kad Pabaltijo 
kraštuose išleisti nauji pašto ženk
lai, didinamas ministerijų skaičius 
ir .kad Lietuvoj numatoma greitu 
laiku įkurti net svetainių ministe
riją. Pabaltijos kraštų prekybos 
balansas esąs aktyvus. Visa užsie
nio prekyba einanti per Sovietų 
Sąjungą. Exportuojama medis, li- 
įjai, odos, maisto produktai, estų 
rudoji anglis ir jos produktai. 
Įvežama žuvų, vyno, vaisių, arba
tos ir druskos. Iš Lietuvos ir Latvi
jos miško tiek-išvežama, kad šie 
kraštai turi kūrenti durpėmis. Ang-

lis gali būti naudojamas tik pra
monės- reikalams. Pabaltijo vals
tybės yra tapusios Sovietų Sąjun
gos dirbtuve. (NZ.)

Ir Kanada nepripažįsta Lietuvos 
inkorporavimo

JAV įsileis 200 000 DP
„Visi šansai įsileisti DP į JAV 

šiandien atrodo žymiai giedriau“, 
rašo Stars & Stripes savo kovo 
mėn. 27 d. numery.

Atstovą Rūmų imigracijos pako
misės pirmininkas Frank Fellow 
spėja, kad pęr ateinančius dvejus 
metus bus leista atvykti 200 000 iš- 
vietintųjų asmenų. Pakomisė šiuo 
reikalu veda derybas su kariuome
nės. valstybės departamento ir Imi
gracijos Tarnybos pareigūnais. 
Fellows sako, kad įstatymas tol

per
Atostogos esan-
Svenčiama yra

ZllHJ
AMERIKOS-VAKARŲ EUROPOS KARINĖ SUTARTIS?

Vienas ypatingai gerai painformuotas diplomatas 13 Paryžiaus praneša, kad JAV gali ateinančių trijų mėnesių būvy pasirašyti su Vakarų Europa ribotą 
karinės Sąjungos sutarti. Kalbėtojas to proga pridūrė, kad sutarties sudarymas būtų prez. Trumano kalbos reallzavlms. Jis svo kalboje, kaip pamenam, reikalavo paremti nekomunistinius kraštus, kad Jie galėtų atsispirti vis augančiam rusų spaudimui. Pagal tą sutari) kraštai gautų amerikiečių ginklų ir 
lėktuvų. Tai būtų pirmoji JAV karinė sutartis, padaryta taikos metu, nuo Jurgio Vašingtono prieš 150 metų pasakytos kalbos, kur jis nurodė vengti (sipareigojančių sutarčių.Kalbėtojas taip pat pranešė apie greitą amerikiečių įgulos Vokietijoje sus
tiprinimą. Karinė sutartis būsianti sudaryta su penkiomis valstybėmis, pa- sirašiuosiomis Briuselio sutarti. Jei Skandinavijos valstybės prisidėtų prie 
Briuselio susitarimo, jos būtų ir šios karinės sutarties dalyviai. (Die Tat.)
POLITBIURAS NUSPRENDĘS VEIKTI

„Newsweek“ rašo: „Šiuo metu Vašingtone vyrauja įsitikinimas, kad Maskva mananti, Jog ateinantieji metai duosią jiems tokių ekspansijos gali
mybių, kokių Rusija dar iki šiol nėra turėjusi ir vargiai galėtų turėti ateinančioje generacijoje. Visi galimi Europoj oponentai Rusijai esą silpni. Po 
metų, gal būt, „Atlanto bendruomenės Marshallio plano dėka, bus stipresnės ne tik individualiai, bet Ir bendrai, Jei sovietams nepasiseks ilos 
konsolidacijos sugriauti. Vašingtone manoma, kad Polltbiuras yra nuspren- • dęs veikti, kol dar geležis karšta ir kol JAV yra užslėmuslos vidaus rinkimų 
politika. Stengdamies susekti Kremliaus ateities strategiją, Vašingtono diplomatai akyliai seka komunistų pastangas Prancūzijos, Prancūzų Siaurės 
Afrikoje, Turkijoje, Irane, Viduriniuose Rytuose ir Korėjoje. Aukštuose sluoksniuose reiškiama baimė dėl dviejų dalykų: 1. Sovietai gali rizikuoti 
pradėti karą, tuo laimėdami laiko, arba 2. Jei Jie karo ir nenorėtų, tol gali padaryti tokią klaidą, kuri sukeltų karą.
KOVA DEL VALDŽIOS SOVIETŲ RUSIJOJE
Sovietų herarchijoje tebesitęsia valdžios rungtynės tarp užs. reik, mlniste- rio Molotovo ir min. pirm, pavaduotojo Zdanovo iš vieno pusės ir maršalo Bulganino ir komunistų partijos sekretoriaus Maienkovo iš antros pusės. 

Bulganino jėga vis didėja. Dabar jis vieton admirolo Kuznezovo paskyrė adm. Jamaševą Rusijos laivyno vadu. Tuo buvo užbaigtas aukščiausių karo 
kariuomenės'vado pareigu ir Novikovo iš oro pajėgu vado pareigų.

Bulganinas yra vienas iš tų Politbiuro narių, kuris pasisako už karą su

Amerikiečiai palankiai 
žiūri Į DP įsileidimo 

klausimą 
Pulk. lt. Jerry M. Sage ameri-__ _______ ,________ ,_ ________ __ ______ .___ ____

kiečiu kariuomenės Štabo DP skv- PaJėgų vadvyblų valymas, kuris prasidėjo Žukovo atleidimu 13 vyriausiojo 
riaus viršininko navaduotnia«s ku- k»r*uomęnės vado pareigu ir Novikovo iŠ oro pajėgu vado pareigų.riaus Viršininko pavaduotojas, KU- Bulganinas yra vienas iš tų Politbiuro narių, kuris pasisako už karą su 
ris dvi savaites praleido JAV, JA V ir Vakarais dabąr ir yra priešingas tai grupei, kuri pataria laukti, nes 
atstovaudamas karini gubernatorių Vakarų ekonominės sistemos sutrikimas esąs neišvenglmas. Jei Stalinas 
oen Lucius D Clav ir dauaiau "1Vtų, Bulganinas, turėdamas ginkluotųjų pajėgų kontrolę, užimtų vadovau- gen. Lucius u■ C-lay ir aaugiau Jant, vllamenl Jls yra arĮlmas Berij0s, gaUnjds MVD vlrtlnlnko. draugas, 
negu 500.000 DP, gyvenančių ame- kuris taip pat priklauso prie „dabar Veikti“ mokyklos. Ir kai laikas ateis, 

— "_7’.a ---- .”•’7: rikiečių zonoje, sugrįžęs į Frank- Beria greičiausiai ir nulems dabar besitęsiančią kovą; (Newsweek.)agresijos, pradėtos dar tebeeinant mai pranešimai rodo vis didėjant) f . nareiškė kad istatvmas isi-
karui Kaip Hitleris, taip lygiai ir šios problemos supratimą. Įvairūs Į“”'? iqqDP i JAV pe“dve us STALINAS U2 GREITĄ KARĄ SU JAV
Stalinas — žingsnis po žingsnio išvirintiems asmenims padėti ko- nieiu5 ';ėį bQli prllaiUa jei jl5 ------------   ‘ - .. ............... . ......... ........
vykdo šėtoniška planą pavergti mitetai praneša, kad Jie yra gavę .js komlsiios bankų kakle. 
visą pasaulį ir sunaikinti laisvę tūkstančius pasiūlymų, kur DP ga- )juS- 
žemėje“. >ėtų apsigyventi ir nurodomos Saqe tris kartus Dp k]ausimu PAGREITINAMAS JAV APSIGINKLAVIMAS

kalbėjo per radio ir matėsi su „Die Tat“ VaSlngtono korespondentas praiieSa, kad naujos karinės prie- 
įtakingais JAV asmenimis, tarp jų monės, kurių griebėsi JAV paskutinėmis dienomis, sukėlė dar daugiau kalbų 

------ĮĮ' Lu buvusiu Plentu Herbertu *^wx,į'į raoa„nlq b„mbonešlų „kaarlUM | Enr(lp,. „sugeit, 
_---------------------------------- -t - Huvenu ir eile kongreso narių, didžiulių aerodromų, esančių pačiose JAV, kurie, karui pasibaigus, buvo •

X. X Pasikalbėjimo temą buvo DP apleisti, vėl ruošiami naudojimui. Aukštieji gynybos ministerijos pareigūnai
2ilr X ■ . l——imiaracia i JAV Jis suarižo mi di- ■,au dabar »orl «auti atostogų, nes vasaros metu nebebūsią laiko. Laivynas>T>'^X • X Ximi pašaukęs atsarginius specialiam apmokymui. Mažos i, vidutinės įmonės, ku*\ Ii V frx. X \ uele viltimi, kad projektas, kurį „os, karo metu dirbo ginklavimuisi, tikimasi vėl pradės tam pačiam rel-

\ \ X X \ patiekė atstovas Frank Fellows kalui dirbti. Karo fabrikai, kurie buvo „|5alę“, vėl atremontuojami ir pa-
_ \ 1 \ \ \ (R-Maine), atstovų rūmu imiqraci- re»<J*nii pradėti darbą. Kanados pakraščių ir Alaskos apginklavimas radaro\ ' \ uSnnX \ \ \ inc ir n a turai iTAri ine Xst, JmicA. aParata,s Pagreitintas. Atominių bombų (monės kovo mėn. gale pirmą kartą\ IrW. \ \ \ Ios . naturahzacijos pakomises pradėjusios masinę gamybą. Korespondentas, pasikalbėjęs su gerai infor-

W _ \ ----pirmininkas, bus priimtas ir per muotais asmenimis, nurodo, kad Amerika nenori „karo penkių savaičių lai-IK5’ \ dvejus metus bus įsileista 100.000 ‘‘otorpy“, bet nori pilnai kariškai paslruoStl, kad galėtų sulaikyti tolimesniKT.-T ,■ _ j \ \ bd TA V komunistų veržimąsi Europoje ir Kinijoje“.We \ f \ \ ur ... Straipsny sakoma, kad rusai gerai žinoję, apie Amerikos palyginamaiBy X \ .o" \ "Aš patyriau, kad viešoji nuo- silpną karini apsiginklavimą, todėl jie | visus popierinius Vašingtono per-
įi \ • .■T ' monė dabar yra palanki DP įsilei- spėjimus ir grąsinimus nekreipę rimto dėmesio.
ČZ2 dimui į JAV“, pasakė Sage. „Tik-
C r j \ B—\ tai tuoj po karo kai kurie karei-X . \ ------- viai cunri-Jo namo ir nrinaeaknin Senatorius Henry Cabot Lodge iš Massachusetts prašo Senato Ginkluotų)MMsilv'\ viai sugųzę namo ir pripasakojo Tainybų Koiniteto leisti priimti | JAV kariuomenę 50.000 jaunų europiečių.
. \ \ \ pasakų apie „juokdarių atsargas Lodge eske, ksd k»!id!datii! prlež prtlxxnt turčių būti rūpestisg;

\ \ WVjRn \ \ DP Stovyklose, neabejotinai buvo patikrinti ir PO penkerių tarnybos metų galėtų gauti Amerikos pilietybę.\ \ ' J u \ sukėlę tam tikrą priešingą išvie cmi msu vvriausvbci tnt tr nnnntik«. h*t cnviotni cmnia*
\ g< \ tintiems asmenims nusistatymą." ________ _ ______

< * yv- «X \ „Man esant JAV, jau galėjai nės prievolės pianą.
t v \ jausti, kad tai yra atslūgę. Abi di-

džiausios profesinės sąjungos krei- BMVU pureimume coage nuroau, Kua „aaug jaunų lenkų, čekų, antinacių .
pėsi prašydamos padidinti DP vokiečių ar kitų europiečių būtų laimingi, galėdami tarnauti“. Jis skaitęs 1
imigraciją. Taip pat didelis skai- 5XvUkarluomenęSaUli° JaU“U VyrU ,!flfikU8’ ,kuriuose »ra6° leUU įsijungti ) i
čius pramonininkų, ūkininkų ir savanoriai turėtu būti nevedę, bet gave Dilietvbe naudotus! tomis nat" "
namų savininkų non DP.Taip Vašingtonas vaizduojasi Jungtinių Tautų padėti.

metus galės būti priimtas, jei jis „Newsweek“ š. m. kovo mėn. 29 d. numeryje nurodo, kad JAV vyrauja įsitikinimas, jog Stalinas ‘mėginąs viską daryti karui su JAV pagreitinti. 
Vienintelis nežinomas faktorius Stalinui esąs, kaip toli JAV leis eiti.

NORI SUDARYTI 50.000 EUROPIEČIŲ ARMIJA
Senatorius Henry Cabot Lodge iš Massachusetts prašo Senato Ginkluotųjų. -Z a.nybų Komiteto leisti priimti į JAV kariuomenę 50.909 Jaunų ;
Sen. Lodge sako, kad kandidatai prieš priimant turėtų būti rūpestingai
„Gal rusų vyriausybei tai ir nepatiks, bet sovietai mus visada šmeižia, •• 

vis tiek, ką mes bedarytume“, pareiškė jis. Senatorius ragina, kad jo paslū- tymas būtų įjungtos | savanoriško stojimo kariuomenėn ir visuotinės kari« nA. prievolė? planą* ‘
Senatorius mano kad naujokai galėtų būti paskirstyti tarp reguliariosios į kariuomenės, nesudarant Jokių svetimšalių legionų.
Savo pareiškime Lodge nurodo, kad „daug jaunų lenkų. Čeku, antinacių.■’ 

„VlnAlii ai* HEHit laiminai

Savanoriai turėtų būti nevedę, bet gavę pilietybę naudotų*! tomis pat kareivių pirmenybėmis. (NYHT.)
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