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Trumpai
♦ Paryžiuje prasidėjo pasitarimai apie 

Schumann pianą.
♦ Prezidentas Trumanas žada kitą savai

tę pareikalauti iš kongreso 300 milijonų do
lerių vandenilio atominės bombos gamybai 
paskubinti -

♦ Buv. Marshallio piano ambasadorius 
Harrimanas paskirtas specialiu prezidento 
Trumano patarėju užsienio politikams reika
lams. Jam bus pavesta koordinuoti įvairių ži
nybų politiką ir įgyvendinti paskutiniosios 
Londono užsienio reikalų ministerių konfe
rencijos nutarimus. Harrimano vieton amba
sadorium Marshallio planui paskirtas jo pa
vaduotojas Miltonas Katzas. Harrimanas, ku
ris yra 58 m. amžiaus buvo JAV ambasado
rium Maskvoje ir Londone. Dabar Jis bus „šal
tojo karo" planuotojas.

♦ JAV užsienio reikalų ministeris Ache- 
sonas pranešė, kad netrukus bus sušaukta 
konferencija emigracijai iš Vokietijos ir Ita
lijos paspertinti.

♦ JAV bedarbių skaičius gegužės mėne
syje sumažėjo iki 3 000 000. Tai yra pats ma
žiausias bedarbių skaičius nuo 1948 metų.

♦ Aukštoji sąjungininkų Komisija panai
kino visus gyventojų judėjimo suvaržymus. 
Tiri reiškia, kad ateityje galima bus apsigy
venti kur patinka be „Zuzugsgenehmigungo".

JAV respublikininkai siūlo nutraukti bri
tams , * Marshalio planą, jei jie nepri
sidės prie Scfrumano plano.

VLIKo nariai Romoje
Birželio 16 d. VLIKo nariai Krupavičius, 

Sidzikauskas ir Brazaitis išvyko iš Romos. 
Kaip privatūs asmenys birželio 15 dieną jie 
buvo priimti popiežiaus bendroje audiencijo
je, kurioje dalyvavo apie 300 žmonių. Taip 
pat VLIKo nariai lankėsi italų ministerio pir
mininko Alcide de Gasperi kanceliarijoje, ku
ris kartu eina ir italų krikščonių demokratų 
partijos pirmininko pareigas. Dėl laiko sto
kos A. Gasperi VLIKo narius negalėjo su
teikti audiencijos.

Pasiruošimai netikėtinumams?
Frankfurtas (NN). Amerikiečių Aukštasis 

Komisaras McCIoy paneigė gandus, esą ruo
šiamasi išsprogdinti garsiąsias Reino Lorelei 
uolas. Jis pareiškė, kad tie gandai yra ko
munistų prasimanymas. Vienas amerikiečių 
agentūros United Press korespondentas ta
čiau patvirtino, kad šalia Lorelei uolų einan
čioje gatvėje išgręžta 11 gilių skylių, kurias 
reikalui esant galima būtų prikimšus dina
mitu susprogdinti „Nūmberger Nachrichten" 
ta proga praneša, kad ir Bad Emso tilte bu
vusios užantspaudotos sprogdinimo kameros 
dabar vėl atidarytos ir prie jų įtaisytos ko
pėčios.

DP perėmimas 
Wurttemberge-Badene

Stuttgartas (L). Trečiadienį 40 asmenų vo
kiečių komisija pradėjo DP perėmimą vokie
čių ūkin. Komisija dirba Cannstadto Funker 

■■kareivinėse. Nuo liepos 1 d. komisija perima 
kareivinės ir jose gyveną bei dirbą DP turės 
mokėti nuomą. Nedirbą asmenys gaus pašal
pą iš vokiečių socialinės įstaigos.

Visi pereiną vokiečių ūkin DP gaus vokie
čių „kennkartės", kartu ir naujus IRO liudi
jimus apie politinę ir teisinę globą bei emi
gravimo teisę. Funker kareivinėse bendras 
maitinimas „iš katilo" bus panaikintas. Toks 
pat perėmimas šiomis dienomis prasidės ir 
Dime, Ludwigsburge, .Bismarcko kareivinėse 
Schw. Gmūnde, o taip pat Esslingene ir Geis- 
lingene. Schw. Gmūnde IRO žinioje liks tik 
kalno kareivinės, į kur atkelta ir dalis lietu
vių.

Vizos i Kolumbiją
Sekantiems asmenims yra vizos išvykti į 

Kolumbiją, bet nurodytais adresais nesuras
ti. Malonėkite skubiai pranešti dabartinius 
savo adresus BALF įstaigai, Mūnchen 27, 
Rauchstr. 20.

1. Juozas Kolaricius su šeima
2. Jonas Privoravičius su šeima
3. Kazys Simanauskas su šeima
4. Jonas Višniauskas su šeima
5. Vladas Jankauskas su šeima
6. Marija Kongas
7. Vladas Biržietis
8. Alfonsas Mockus su šeima
9. Rembartas Maneckas
10. Kazimieras Oleka su šeima

BALF Europoje

(fš IRO spaudos konferencijos)
Bad Kissingenas (vm). Trečiadienį įvykusi 

IRO spaudos konferencija, kaip ir reikėjo ti
kėtis, buvo skiriama naujo DP biliaus apta
rimui. Šiuo klausimu pranešimą padarė IRO 
vyr. būstinės Bad Kissingene emigracijos sky. 
riaus pareigūnė Mrs. Houme.

Naujasis DP bilius, tvarkąs DP emigraciją 
į JAV, įsigaliojo pereitą penktadienį jį pasi
rašius prezidentui Trumanui. Juo teikiamomis 
emigracinėmis lengvatomis galės ir dabar pa
sinaudoti tik DP. Tiesa, naujasis įstatymas 
kalba ir apie vad. „volksdeutschų" emigraci
ją, jiems skirdamas dvigubą metinę Vokieti
jos ir Austrijos kvotą, viso 54 744, tačiau jie 
su DP turi tik tiek bendro, kad ir jų bylas 
tvarkys DP komisija, iš uosto bus vežami 
JAV sąskaiton, jiems bus statomi tie patys 
politinio patikimumo reikalavimai ir išvažia
vę bus užskaitomi savo kilmės krašto kvotos 
sąskaiton. Atseit, Lietuvos vokiečiai, išva
žiavę pagal nauja DP bilių, bus įskaityti į Lie
tuvai skirtą kvotą 366 asmenų į metus.

DP pagal naują bilių, įskaitant jau ir įva
žiavusius, viso įsileidžiama 341 000. bet iš to 
skaičiaus 37 000 vietos yra rezervuotos ypa
tingom kategorijom, būtent:

5 000 našlaičių
4 000 pabėgėlių iš Kinijos

18 000 buv. Anderso karių iš D. Britanijos
7 500 graikų netekusiems pastogės dėl 

pilietinio karo
ir 500 ypatingiems atsitikimams.
Tais ypatingais atsitikimais JAV krašto ap

saugos ar užsienio reikalų ministerial gali 
pasiūlyti pagal DP bilių priimti ir vėliau pa
bėgusius asmenis, aktyvius kovotojus už de
mokratiją, iš sovietų pagrobtų kraštų.

Tat palygimus su senuoju įstatymu, galės 
įvažiuoti visi 102 000 DP daugiau. Tačiau Mrs. 
Houme įspėjo nedėti to skaičiaus į antraštę, 

, girdi, jau dabar yra išduotą 60 000 garantijų, 
daugiau negu kad galėjo įvažiuoti pagal se
ną bilių, todėl praktiškai dar būtų galimybės 
įvažiuoti 40 000 iki šiol nepristačiųsių ga
rantijų. Tokiai būklei esant kiekvienam pa
tartina savo emigracinių reikalų tvarkymo ir 
pačios emigracijos neatidėlioti nė vienai die-

Vokiečiai kalbasi
INCOPORE vadovybės pastangomis birže

lio 3 d. Bavarijos pabėgėlių ministerijos pa
talpose įvyko pasitarimas pasiliekančiųjų 
tremtinių stovyklų vokiečių žinion perėmimo 
reikalu. Pasitarime dalyvavo Bavarijos vice- 
ministeris pabėgėlių reikalams Dr. Jenicke, 
vyriausybės patarėjas G. Nenwig ir dvidešim
ties tremtinių tautybių atstovai. Lietuvius šia
me pasitarime atstovavo Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės pirm. Dr. E. Noakas. Bavari
jos ministeris vokiečių pabėgėlių reikalams 
Dr. Jenicke pasveikino pasitariman atsilan
kiusius užsieniečių tautybių atstovus ir iš
kėlė tolimesnio bendradarbiavimo klausimą, 
kai pasiliekančiųjų DP stovyklos pereis vo
kiečių administracijos žinion.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, jog vokiečiai 
yra nusistatymo stengtis sudaryti pasiliekan
čiųjų stovyklas telkiant užsieniečius tremti
nius tautinėmis grupėmis. Kur stovyklos bū
tų didesnės, ten grupuoti bent geriau tarpu- 
savyj sugyvenančias grupes. Atsiklausus tau
tybių atstovų, visi šiai minčiai pritarė, tik 
prašė tokį grupavimą atlikti vasaros metu, 
nes, kaip jau patyrimas rodo iš UNRRA ir 
IRO vykdytų stovyklų kilojimų žiemos metu, 
kad šalčiams esant darant stovyklų kilojimus 
daug pakenkiama žmonių sveikatai.

Dėl stovyklų vadovybės. Vokiečių atstovai 
yra nuomonės, kad stovykloms perėjus vo
kiečių administracijos žinion, jų vadovybė 
turėtų būti sudaryta iš vokiečių, nes 1) rei
kia kvalifikuotų darbininkų, 2) pats stovyk
lų tvarkymas surištas su didelėmis išlaido
mis ir dėl to vadovavimas turįs būti patikimo
se rankose.

Tuo tarpu dar nėra galutinai nusistatyta, 
ar stovyklų gyventojams maistas bus duoda
mas iš bendro katilo, ar duodama atitinkama 
parama pinigais maistui pirktis. Takiau ma
noma, kad ten, kur bus bendros virtuvės, vir
tuvėse virėjais dirbtų patys tremtiniai ir ga
lėtų maistą gaminti pagal gyventojų skonį.

Dėl stovyklų vadovybės savo nuomenę pa
reiškė tremtinių atstovai. Jie priminė, jog bri
tų zonoje, kur vokiečių bendradarbiaujama su 
pačiais tremtiniais, pasiekiama gerų rezulta
tų. Dėl to ir amerikiečių zonoje, skiriant 
stovyklų vadovybę, turėtų jon įeiti ir trem
tinių atstovai. Šiuo klausimu jokio susitari
mo tuo tarpu neprieita ir, atrodo, apie tai

Svarbiausi naujojo DP biliaus nuostatai
AIŠKESNI IR MAŽESNI REIKALAVIMAI, BET .. . KANDIDATAI BUS DAUGIAU KVOČIAMI. DĖLTO EMIGRACIJOS SPARTA, BENT PRADŽIOJE, SULĖTĖS.

nai, nes vėliau bus galima ir nesuspėti įva
žiuoti.

Kas gali pasinaudoti naujuoju įstatymu?
Įstatymu gali pasinaudoti, išskyrus aukš

čiau nurodytas išimtis, tik asmenys, turį DP 
statusą. Naujame įstatyme nėra buv. specia
lių kvotų ūkininkams (3O°/o) ir asmenims iš 
sovietų pagrobtų kraštų (4O°/o), tačiau ir nau
jame įstatyme yra numatytos pirmenybės, bū
tent, esant į galą per daug kandidatų, pirme
nybė bus teikiama ūkininkams, namų ruo
šos, statybos ir specialaus išsilavinimo dar
bininkams ar šiaip retiems visų sričių spe
cialistams, be to, tuo atveju pirmenybę prieš 
kitus kadidatus turės ir tie DP, kurie JAV tu
ri giminių, JAV piliečių arba teisėtai imigra
vusių, atseit anksčiau įvažiavusių pagal af
fidavits ar seną bilių DP. Jau dabar, duo
dant vizas, pirmenybė bus duodama kariams, 
ginklu kovojusiems su JAV priešais ir darbo 
kuopų dalyviams.

Naujas įstatymas palengvina ir įsūnytų 
vaikų įvažiavimą, kuriems dabar nereikės, 
kaip anksčiau, įvairių komplikuotų forma
lumų.

Naujovė yra ir priesaika pildyti gautą dar
bo sutartį: priesaikos tekste sakoma, kad at
sisakius dirbti pagal sutartį, gręsia deporta
cija. IRO viešosios informacijos skyriaus v- 
kas Mr. Reyneris ta proga pastebėjo, kad 
gauta tūkstančiai nusiskundimų, kad į vidu
rinius steitus nuvykę DP po savaitės ap
leidžia savo darbovietes ir traukia į miestus. 
Buvę atsitikimu, kad „sponsoriai“ išvykus 
darbininkams neteko ir savo už kelionę nuo 
uosto iki darbovietės sumokėtų pinigų. Tie 
įvykiai ir privedė prie tos priesaikos įvedi
mo.

Emigruoti galės visi tie. kurie i Vokietiją 
atvyko 1939 m. rugsėjo 1 d. — 1949 m. sau
sio 1 d. laikotarpyje. Emigruoti galės ir tie 
asmenys, kurie nors ir btyvo tuo laiku atvy
kę į Vokietiją, "Bet vėliau ilgesniam ar trum
pesniam laikui buvo išvykę iš Vokietijos ir 
vėliau į ją vėl grįžo. Tačiau tas nuostatas ne
taikomas tiems asmenims, kurie iš Vokieti
jos išvyko pagal kurią nors emigracinę įkur
dinimo akciją, pvz. išvykę į Belgijos kasyk-

iremimių reikalu
dar ne kartą su vokiečių pareigūnas teks kal
bėtis.

Dėl mokyklų. Išryškėjus tautinių grupių 
stovyklose ar net tautinių stovyklų sudary
mo minčiai, buvo plačiau kalbėtasi, ir dėl mo
kyklų ateities. Bavarijos vokiečių pabėgėlių 
ministerijos nuomone, tautinės mokyklas sto
vyklose reikėtų steigti. Tačiau tokia nuomonė 
esanti tik ministerijos pabėgėlių reikalams. 
Gi švietimo ir auklėjimo reikalus tvarko kul
to ministerija, o jos laikysena būsimų trem
tinių mokyklų reikalu tuo tarpu dar nėra ži
noma. IRO vadovybė yra nuomonės, kad vo
kiečių administracijon perėjus pasiliekančių
jų tremtinių stovykloms, jų vaikai lankytų 
vokiškas mokyklas. Tačiau Aukštasis Komi
saras amerikiečių zonai Mr. McGloy yra nuo
monės, jog reikėtų steigti tautines pasiliekan
čių tremtinių vaikams mokyklas. Vokiečių 
pabėgėlių reikalams ministeris Dr. Jenicke 
ypač dėl to pageidautų užsieniečiams tauti
nių mokyklų, kadangi vokiečių mokyklos 
esančios labai perpildytos ir jaučiama didelė 
stoka patalpų. Daug kur klasėse yra po 75 
mokinius. Tremtinių tautybių atstovai ypač 
aiškiai pasisakė už tautines mokyklas sto
vyklose, bent kurį laiką. Tokiose mokyklose 
galėtų sustiprintai dėstoma vokiečių kalba. 
Kai vaikai pakankamai promoktų vokiečių 
kalbos, tada tik būtų galima svarstyti jų pe
rėjimo vokiečių mokyklon klausimą. Tuo tar
pu daugelis šiuo metu ne negalėtų sekti pa
mokų vokiečių kalba. Galutinai mokyklų 
klausimas išsispręs šiuo reikalu savo nuomo
nes pareiškus aukštajam komisarui McCIoy ir 
DP Division pareigūnams.

Nutarta įsteigti patariamoji taryba. Pasi
tarimo metu vokiečių atstovų buvo iškeltas 
klausimas dėl patariamosios trybos prie Ba
varijos vokiečių pabėgėlių ministerijos suda
rymo. Tokią patariamąją tarybą turėtų su
daryti tautybių atstovai ir jie talkintų spren
džiant svarbesniuosius užsieniečių tremtinių 
klausimus. Tautybių atstovams šiai minčiai 
pritarus, čia pat DP patariamoji taryba buvo 
sudaryta, į kurią įeina 10 tautybių atstovų 
ir 2 YMCA atstovai. Patariamoji taryba, atro
do. ateityje turės rinktis pokalbiams su vo
kiečių atstovais vieną kartą per mėnesį. Ta
čiau. esant svarbesnių reikalų, gali pokalbiai 
ir dažniau įvykti. G. R.

Stockholmas (L). Sovietų mokslų akademi
jos teisių institutas paskelbė ilgą memoran
dumą apie Baltijos jūros teisinę būklę. Ten 
įrodinėjama, kad Baltijos jūros tarptautinės 
teisės prasme negalima laikyti atvira jūra. 
Esą, vakarų pažiūra, kad Baltijos jūroje turi 
teisę plaukioti visų valstybių karo ir preky
bos laivai neišlaikanti kritikos. Baltijos jūros 
valstybės turinčios teisę suvaržyti svetimų 
valstybių karo laivų įplaukima į Baltijos jū
rą. Jos turinčios teisę uždrausti kitų valsty
bių laivams plaukti per Oeresundą t. y, svar
biausią jūros kelią iš Baltijos į Šiaurės jūrą 
tarp Danijos ir Švedijos. Ta tezė remiama 
įvairiomis konvencijomis, kurios šiandien tu
ri tik istorinę reikšmę ir siekia 1700 metus.

Sovietai aiškina, kad Baltijos jūros būklė 
radikaliai pasikeitė dėl vis augančios sovie
tų galybės. Esą taikos labui Oeresundui reik
tų įvesti panašią kontrolę kaip Dardanelams.

Šios sovietų užmačios buvo su pasipiktini
mu sutiktos Washingtone, Londone ir Skandi
navijos valstybėse. Įdomu, kad netrukus Šve
dijos uostus su mandagumo vizitu turi ap
lankyti britų karo laivai.

• McArthuras: 
Formoz^ dar galima išgelbėti

Tokio (Lj Amerikiečių kariuomenės vadas 
Japonijoje gen. McArthuras pareiškė dabar 
ten esantiems krašto apsaugos rhinisteriui 
Johnsonui ir jungtinio štabo viršininkui gen.

las, Angliją, nes tokie laikomi galutinai įkur
dintais. Bet išvažiuoti galės slapta ar legaliai 
išvykę iš Vokietijos asmenys ne IRO, bet sa
vo iniciatyva darbams, mokytis, gydytis ir 
pan.

Nuodugni kvota
. Naujasis bilius įpareigoja DP komisijos val
dininkus nuodugniai ištirti kiekvieno kandi
dato politinį nusistatymą ir iš viso charekte- 
rį, naudojantis CIC duomenimis ir surašyti 
apie kiekvieną kandidatą smulkų raportą, 
kreipiant dėmesį ne tik į politinius, bet ir 
moralinius momentus. Tas nuostatas, bent 
pradžioje, kol bus rasti tinkami metodai, emi
gracijos spartą smarkiai sulėtins.

Kas negalės emigruoti?
Biliaus 13 str., skirtas saugumo reikalams, 

šį kartą aiškiai išlinksniuoja, kokių katego
rijų asmenys negali įvažiuoti. Nesileidžiant į 
smulkmenas tenka pasakyti, kad emigracija 
užkertama naciams ir bolševikams.

Be to, naujas įstatymas neįsileidžia tų, ku
rie „savo noru" kariavo prieš JAV ir jų 
vakarinius sąjungininkus, atseit, įrodžius, 
kad kariavai mobilizuotas ar prievarta paim
tas, galėsi važiuoti.

Vienas serbų žurnalistas iškėlė akademinį 
klausimą, kaip bus su tais jugoslavais, kurie 
kariavo su Titu, kuris dabar, iš esmės imant, 
Vakarų sąjungininkas. Pasirodo, kad nauja
sis įstatymas tiksliai apibudina tas vietas, 
kur kariavimas „savo noru“ užkerta emigra
ciją, būtent Vakarų Europa, Italija ir Šiaurės 
Afrika. Tokiu būdu prieš Titą ir sovietus ga
lima buvo kariauti ir „savo noru“. Ta proga 
buvo žurnalistų pastebėta, jog IRO pasisa
kius, kad „savo noru“ kariavai prieš bolše
vikus normaliai išskryninguoja, dabar to
kiems išskryninguotiems kelias į JAV nėra 
užkirstas, tačiau jie negali važiuoti, nes . . . 
neturi DP statuso. Šis klausimas taip ir liko 
neaiškus. Pagal biliaus nuostatus gali įva
žiuoti tik DP, taigi IRO turėtų peržiūrėti sa
vo nusistatymą.

Ta proga reikia pabrėžti, kad ateityje pe
reinamosiose stovyklose veikiančios DP ko
misijos neaiškių buv. karių bylas nesiųs į 
Frankfurtą, bet galės pagal tikslias instruk
cijas šį klausimą išspręsti vietoje. Šiuo 
žvilgsniu jų kompetencija lyg ir praplečiama.

Senos garantijos galioja
Nuo birželio 16 d. garantijas galės išduoti 

tik JAV piliečiai arba jų organizacijos, tačiau 
visos iki tos dienos DP komisijos Washingto- 
nc priimtos garantijos, kad ir ne JAV pilie
čių išduotos, galioja ir pagal jas galima bus 
emigruoti.

Atskirom zonom specialių kvotų nėra nus
tatyta, tačiau skaičiuojama, kad 70°/o Vokie
tijai skirtų emigracinių vietų panaudos ame
rikiečių zonos gyventojai, tačiau jei kitų zo- 
gyventojai greičiau išnaudos joms numatytą 
kvotą, bus duota papildoma. Aplamai laukia
ma, kad iki IRO veiklos pabaigos 1951 m. 
kovo mėn. jau visi 341 000 DP bus įvažiavę.

DP jungimas vokiečių ūkfn
Kaip žinia, šiuo metu baigiami visi paruo

šiamieji darbai į vokiečių ūkį įjungti 20 000 
amerikiečiu zonos DP, neturinčių realių emi
gracinių galimybių. Tvarka, aplamai imant, 
yra tokia, kad IRO perduoda tuos DP Aukš- 
stajai Komisijai, kuri iš savo pusės įpareigęja 
jais rūpintis vokiečių įstaigas. Pagal Oku
pacinio Statuto 2 str. okupacinės pajėgęs ir 
toliau savo žinioje palieka svetimšalių ir DP 
reikalus. Todėl jos ir bus atsakingos už jų li
kimą.

Pakartotinai buvo pabrėžta, kad įjungimas 
vokiečių ūkin dar nereiškia galutino atsis
veikinimo su emigracija. Šiuo metu JAV 
evangelikų religinės organizacijos atsiuntė į 
Vokietiją 12 specialių kvotėjų, kurie aplan
kys apie 6000 evangelikų šeimų, negalinčių 
emigruoti ir duomenis apie jas pasiųs į JAV 
savo organizacijom, kad jos event, padėtų 
jiems emigruoti. 6 tokie kvotėjai dirbs JAV zo
noje, 4 britų ir 2 bus, kaip sakoma, rezerve. 
Tie kvotėjai rūpinsis tik evangelikais ir to
kiomis šeimomis, kurioje vienas iš susituo
kusiųjų yra evangelikas. Esą tikra, kad ta 
prasme veiks ir kitos religinės bei labdary
bės organizacijos.

Iš tų 20 000, kurie amerikiečių zonoje nuo 
liepos 1 d. bus aprūpinami vokiečių, 5300 
reikalingi prieglaudos priežiūros. Tiksliau ta
riant 4000 asmenų yra vienos ar kitos rūšies 
paliegėliai, o 1300 yra jų šeimos narių, kurie 
patys juos išlaikyti negali. Kaip jais bus rū
pinamasi, parodo Berchtesgadeno pvz. Ten 
IRO iš pagrindų perstato kareivines, pavers
dama jas gyvenamaisiais namais. Tas darbas 
kaštuos pusė milijono markių. Vidaus įren
gimą parūpins evangelikų labdarybės orga
nizacijos (už 50 000 dol), o tą stovyklą ad
ministruos ir išlaikys vokiečiai, kurie DP iš
mirus gaus ją savo nuosavybėn. Kol kas 
toje prieglaudoje-stovykloje galės būti tik ne
daugiau lO“/o Vokiečių; Viso privgiaudcje Bųs- 
vietos 300—400 asmenų, evangelikų. Katali
kams panaši prieglauda bus įrengta kitoje 
vietovėje. •

Ta proga buvo iškeltas ir pasiliekančių nu
sikaltėlių klausimas, kuris itin rūpi vokie
čiams. Pasirodo, kad dėl padarytų nusikal
timų iš viso negalės emigruoti 47 šeimos ir 
25 pavieniai asmenys, tai yra, palyginti, la
bai mažas pasiliekančių 20 000 nuošimtis.

Paklaustas dėl tautinių organizacijų veik
los, Mr. Reyneris pareiškė, kad, jo nuomone, 
pasilieku neturėtų ypatingai pabrėžti savo 
skirtingumą, bet stengtis asimiliuotis.

Zuffenhauseno lavonai
Į paklausimą dėl Zuffenhauseno lavonų, 

buvo atsakyta, kad IRO šiuo klausimu nesi
domi, nes kasinėjimų metu nerasta lavonų. 
Kas buvo sovietų repatrijacinei misijai vie
nai viešpataujant Zuffenhauseno kareivinėse 
tuoj po kapituliacijos, dabar nustatyti sunkų, 
nes nėra konkrečių duomenų. Jau anksčiau 
buvo žinoma, kad ten palaidotas vienas rusų 
kareivis, miręs nuo vyšnių persivalgymo. Iš 
viso tas reikalas buvo per daug išpūstas.

Sovietai nori uždaryti Baltijos jurą?
Bradley, kad Formozą ir kitas svarbias stra
tegines vietas, kurioms gresia komunistinis 
pavojus dar galima su JAV pagalba išgebėti.

Apie tai buvo kalbėta, kaip praneša pati
kimi šaltiniai, slaptoje konferencijoje Tokio 
mieste. McArthuras taip pat pabrėžė Japoni
jos strateginę reikšmę ir reikalavo, kad ši
tas kraštas visomis jėgomis būtų ginamas 
nuo komunistinio pavojaus.

Japonijos ministeris pirmininkas Jošida pa. 
siūlė Achesono patarėjui Jonui Fosteriui Dul
les, kuris irgi šiuo metu yra Tol. Rytuose, 
kol kas dar nesudaryti separatinės taikos su 
Japonija, nes Japonijos vidaus būklė esanti 
netikra. Didesnis pavojus gręsia iš įvairių bu
vusių politikų užmačių, negu iš komunistų 
pusės.

Pats J. F. Dulles pareiškė šiaurinės Korė
jos seime, kad JAV rems korėjiečius kovoje 
už laisvę.

Rinkimai Westfalijoje
Dūsseldorfas (L). Sekmadienį įvykusieji 

pramoningo Westfalijos krašto seimelio rin
kimai yra būdingi dabartinėms vokiečių nuo
taikoms. Komunistai ir kraštutiniai dešinieji 
pralaimėjo nuosaikiųjų partijų naudai. Nau
jame seimelyje atstovų turės CDU (krikš. 
dem.) — 93 (turėjo 92), s. d. 68 (64), libera
lai 26 (12), centras 16 (20), komunistai 12 
(28). Komunistai, kurie 1947 m. renkant seii 
mėlį gavo 14,0 % visų balsų, o per Bonnos 
seimo rinkimus 7,6’/o, dabar surinko tik 5,5°/o.
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Karalius ir skrybėlė
Dr. K. Grinius — demokratinės Lietuvos 

Prezidentas. Pats vargo matęs, turis tamprius 
ryšius su savo broliais ir seserimis, daugu- 
moj valstiečiais, Lietuvos sodžių-gyventojais, 
nuo tamsos lig tamsos dirbančiais ir tokiu 
būdu savo kraštą keliančiais iš priešspaudoj 
tegalėjusio būti atsilikimo į šviesių ir civi
lizuotų Europos valstybių tarpą, ir kurian
čiais savo ir savo vaikų geresnę ateiti. Pre
zidentas nesiskiria nuo savo tautos vargo ir 
kūrybos brolių. Kartą jis vyksta lankyti, be
ne, Šiaulių. Ten jis sutinkamas, tarp dauge
lio kitų, ir vieno savo prieteliaus. Tas klau
sia: — Kaip gi taip: valstybės Prezidentas su 
paprasta skrybėle, ir tokiu pat paltu? — Pre
zidentas atsako: — Matai, aš atvykau ap
lankyti savo tautiečių, čia pat, Lietuvoj. Tad 
kaip gi aš galiu žibantį cilinderį užsidėti? 
Esu.Lietuvos karalius — man pakanka ir pa
prastos skrybėlės.
Jūs eikite namo

Laisvės Alėja kažkas demonstruoja. De
monstruoja laisvi Lietuvos gyventojai, gal, pa
dorių tikslų siekdami, gal, sąmyši keldami, 
kad valdžia ne jų. Šaligatviais šen ir ten 
žingsniuoja tokie pat laisvi gyventojai. Vie
nas kitas praeivis kartais stabtelia prie gat
vės, vienur kitur susidaro būreliai stovinčių 
ir demonstraciją stebinčių. Kai kur šaligat
viuos net nebelieka vietos praeinantiems. Pre
zidentas dr. K. Grinius taip pat kur tai eina 
Laisvės Alėjos šaligatviu. Ir jis stabtelia pa
sižiūrėti demonstruojančių. Daktaras pataikė 
prie didesnio susigrūdusių būrelio. Šalingat- 
viuos tvarkos žiūri policininkai. Vienas jų 
prieina prie dr. K. Griniaus ir sako: — 
Šaligatvis turi būti laisvas praeiviams. Per 
daug čia susigrūsta. Jūs eikite namo, ponas. 
Daktaras apsidairo ir atsako: — Tikrai per 
daug čia mūsų. Ir nužingsniuoja savu keliu.
Gina savo partieti

Kelioliką metų Suvalkijos Plokščiuose ir 
apylinkėje tikrai aktingai ir pozityviai dirba 
tautini darbą pavyzdingas ūkininkas liaudi
ninkas Gluodas. Jo veikla — ne vien politinė 
sritis. Jis aktyvus ir vietoj vadovaujantis ko
operatininkas. Savo vęiklos Jis nenutraukia 
ir okupacijų laikais. 1942 m. dėl kažin ko ant 
jo užpyksta puikiosios mūsų tautinės polici
jos gretimos nuovados viršininkas ar jo pa
vaduotojas. Užmiršta vyras savo tautines pa
reigas ir tai, kuo jis yra: jo ranka nesusilai
ko skundą geštapui nerašiusi; pagal jį, veik
lusis Gluodas — bolševikas.

Gluodas suimamas. Daromas pastangos jj 
išlaisvinti. Tarp daugelio kitų sumanomų, pa
rašomas dr. K. Griniaus, buvusio Prezidento 
titulu, raštas, kuriame jis gina Glurdą.
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Bronys Raila (3)

Mūsų dabartis-jiems fantazija...
— „Teisingai. Priverčiant jį kentėti. Pak

lusnumo negana. Kol jis ne kenčia, kaip galite 
treti tikras, kad jis paklus jūsų valią, o ne 
savo valią? Valdžia reiškiasi įskiepijant jam 
skausmą ir pažeminimą. Valdžia pasireiškia 
suplėšant žmogaus galvojimą į gabalus ir pas
kui vėl jį sudedant į naujus pavidalus pagal 
savo paties parinkimą. Ar dar nepradedate 
išmatyti, kokios rūšies pasaulį mes kuriame? 
Jis yra visiškai priešingas toms kvailoms he
donistinėms Utopijoms, kurias įsivaizduoda
vo senieji reformatoriai. Tai baimės, klastos 
ir nerimo pasaulis, mindžiojantis ir tave su
trypiantis pasaulis, pasaulis, kuris vis ne 
mažiau, bet vis labiau negailestingas, kai jis 
išsigrynina. Mūsų pasaulyje pažanga bus pa
žanga vis didesnės kančios linkui. Senosios 
civilizacijos tvirtino, jog jos buvusios sukur
tos meilės ir teisingumo pamatais. Mūsų pa
saulis pagrįstas neapykanta. Mūsų pasaulyje 
nebus jokių kitų pojūčių, išskyrus baimę, 
įsiutimą, triumfą ir savęs pažeminimą. Visa 
kita mes sunaikinsime, — viską I Jau mes pa
laužėme galvojimo įpročius, užsilikusius dar 
iš priešrevoliucinių laikų. Mes jau perkirpo- 
me saitus tarp vaikų ir tėvų, tarp žmogaus 
ir žmogaus, tarp vyro ir moters. Nei vienas 
daugiau nebegali pasitikėti savo žmona, savo 
vaiku ar draugu. Bet ateityje nebebus dau
giau nei žmonų, nei draugų. Vaikai iš motinų 
bus atimami jiems gimstant, kaip iš vištos 
atima kiaušinius. Lytinis instinktas bus iš
rautas su šaknimis. Apvaisinimas bus tik 
kasmetinis formalumas, kaip kad maisto kor
telių atnaujinimas. Mes panaikinsime orgaz
mą. Mūsų neurologistai jau dirba tam tiks
lui. Nebus jokio kito ištikimumo, kaip tik 
ištikimumas Partijai. Nebus jokios kitos mei
lės, kaip tik meilė Didžiajam Broliui. Nebus 
jokio kito juoko, kaip tik triumfo juokas iš 
sumušto, priešo. Nebus meno, literatūros, 
mokslo. Kai esame galingai, mums nebereikės 
daugiau mokslų. Nebebus skirtumo tarp grožio 
ir biaurumo. Nebebus jokio susidomėjimo ir 
jokio džiaugsmo gyvenimo vyksmu. Visi vie
nas su kitu lenktyniuoją malonumai bus su
naikinti. Bet visuomet, — neužmiršk to, Win- 
stonai, — visuomet bus valdžios svaigu
lys, nuolat augantis ir nuolat vis įmantriau 
auginamas. Visados, kiekvienu akimirksniu 
bus pergalės virpėjimas, bus giliausias išgy
venimas mindžiojant bejėgį priešą . . .“

— „Ir atsiminkite", — tęsė toliau 0‘Brie-

Dr. K. Griniaus gyvenimo mozaika
Kur surasti Daktarą? — Nueinu į nurody

tus Laisvės Alėjoj namus, kur randu Dakta
rą, sėdinti nedidelėj salėj kaž kokių medici
nos sanitarijos kursantų tarpe. Pasirodo, jis 
lektoriauja. Daktaras tuoj nusiveda į greti
mą mažutį kambariuką. Keletas žodžių — 
Daktaras deda savo parašą ir linki, kad tik 
pavyktų piktos, kvailos ir nusikalstamos va
lios paliestą ir jam gerai pažįstamą tautietį 
apginti.

šį kartą, deja, nepavyko. Atsirado advoka
tas, kuris, kaip vėliau paaiškėjo, tik apsiė
męs buvo Gluodo bylą vesti, tik žadėjęs bu
vo panaudoti jo gynybai Daktaro ir kitų pa
žymėjimus, bet laiku neperdavęs jų, kur rei
kėjo — pralaikęs savo portfelyje iki Gluodą 
geštapas sušaudė. Daktaro širdingas noras ir 
linkėjimas savo tikslo nepasiekė, šmeižtais ir 
apsileidimu buvo nužudytas taurus, doras ir 
veiklus lietuvis.
Liaudininkas gina krikdemą

1942 m. Lietuvoje šaudomi žmonės; tremia
mi į Vokietiją vyrai ir merginos; atimami 
ūkiai, nes jie reikalingi kolonistams. Kenčia 
ne tik lietuviai, bet ir kiti Lietuvos piliečiai - 
žydai ir lenkai.

Po ilgesnių pasitarimų parašomas memo
randumas Rentelnui. Sutariama, kad jį pasi
rašys seniausios ir senesnės kartos repre
zentantai, trijų politinių grupių — liaudinin
kų, krikdemų ir tautininkų-vyrai: dr. K. Gri
nius, kun. M. Krupavičius ir prof. J. Aleksa. 
Taip pat sutariama, kad dr. K. Grinius yra 
memorandumo parašymo minties iniciatorius 
ir kad jis išsiuntinėjamas dr. K. Griniaus var
du ir adresu.

Memorandumas pasiunčiamas. Jo nuorašai 
— tarėjams. Laukiame, pasikeisdami minti
mis, kaip gi reaguos Rentelnas į žmoniškumo 
drąsą. Memorandumo faktas pasiekęs visus 
Lietuvos kampelius. Pirmas skambutis: visi 
trys vyrai jau geštapo rūmuose. Įtemptos va
landos, nes paliesti kiekvienam tautiečiui ži
nomi lietuviai. Neramu tų širdyse, kurie prie 
darbo parengimo ir išsiuntimo savo rankas 
buvo pridėję: nors žinoma, kad tas memo
randumas buvo reikalingas, bet vis lyg kaltės 
jausmelis krūtinėse laikomi, kad šį kartą to
kio amžiaus ir sveikatos vyrams buvo už
krauta rizika.

Vakare — atoslūgis: visi trys paleisti,nors 
per savaitę turi išsitremti. Sutariama, kad kas 
tremia, tai tas tegul tuo ir rūpinas. Tad vy
rai sėdi savo vietose ir laukia. Dr. Grinius 
dar savaitę matomas tiesus ir ramus, lazdele 
lengvai pasiramsčiuodamas, einąs į mūsų me
dicinos institucijas ir grįšiąs iš jų į namus. 
Jis vis dar rūpinas tautos sveikatingumo rei
kalais. Pagaliau, geštapas, nesulaukdamas jų

prisistatymo, pats pačiumpa ir nugabena 
kiekvieną paskyrimo vieton.

Kaip praėjo trims vyrams diena geštapo 
rūmuose? — Dr. K. Grinius remiasi savo 
praeitimi: jis visada rūpinęsis savo tautos 
reikalais. Dabar matąs, kaip yra, ir žinąs iš 
nuolat sutinkamų įvairiausių tautiečių, kaip 
labai jie susirūpinę dabartiniais įvykiais Lie
tuvoje. Jis ėmęsis iniciatyvos parašyti memo
randumą. Tai yra tik atkreipimas dėmesio. — 
Lietuvoje tarp įvairių tautų gyventojų nuo 
amžių buvo geriausi santykiai, nuo amžių 
respektuota visų pilnos ir vienodos vietos gy
ventojo teisės, nežiūrint, kokios jis tautinės 
kilmės bebūtų.

Geštapo valdihinkas: —’ Taip, žinau. Bet 
lenkai yra Jūsų priešai; žydai bolševikų lai
kais daug jums blogo padarė! Jūs gi dabar 
užtariate juos.

Dr. K. Grinius: — Kas nusikalsta, tą teis
ti mūsų teismų kompetencija. Gali būti už 
konkrečius nusikaltimus baudžiami tik ats
kiri asmenys, bet ne masė. Yra ir padėjusių 
lietuviams.

G. valdininkas:'— Palikime tai. Sakykite, 
kaip Jūs, visą amžių kovojęs, galėjot pasi
rašyti memorandumą drauge su susitepusiu 
Krupavičium?
Dr. K. Grinius: — Kodėl susitepusiu?

G. valdininkas: — Tamstai tikriausiai ži
noma, kad jis parašė ir pasirašė memorandu
mą bolševikų centro komiteto nariams Ir ko
misarams, siūlydamas jiems savo srovės ben
dradarbiavimą? Tokį memorandumą galėjo 
parašyti tik bolševikas.

Dr. K. Grinius: — žinau. Matai, Tamista, 
pažįstu aš kun. Krupavičių. Kun. Krupavičius 
nėra bolševikas. Į memorandumą reikia žiū
rėti, kaip į politinį aktą.

G. valdininkas: — Nesuprantu.
Dr. K. Grinius: — Matai, Tamista: jis sie

kė savo ir savo vienminčių tikslų, pagal tuo 
laiku buvusias sąlygas. Ne, Krupavičius — 
ne bolševikas ir į' jo memorandumą nežiūrė
kite, kaip į bolševiko darbą.

G. valdininkas. — Gerai, baikime šį reika
lą. — Reichas kovoja su bolševikais. Vakarų 
plutokratai drauge su bolševikais kovoja prieš 
mus. Reichui trūksta darbininkų. Ir lietuvių 
tauta, o drauge su ja ir Tamsta, turite akty
viai prisidėti prie kovos už Naująją Europą. 
Tamsta, kaip buvęs Prezidentas ir žinomas 
politikas, turėtum parašyti atsišaukimą į lie
tuvių tautą, kad jaunimas būtų duodamas 
darbams į Vokietiją.
Dr. K. Grinius: — Ne, to aš negaliu padaryti. 
Visą amžių kovojęs už savo tautiečius, da
bar, senatvėje, negaliu visa tai paneigti ir

nas, — „visa tai bus amžinai . . . Heretikas, 
visuomenės priešas visuomet bus iškeltas, 
kad jį būtų galima nuolat sumušti ir panie
kinti. Visa, kas jums atsitiko nuo to laiko, 
kai esate mūsų rankose, — visa tai tęsis ir 
vis eis blogyn. Šnipinėjimas, išdavimai, areš
tai, kankinimai, mirties bausmės, dingimai 
niekad nesiliaus. Tai bus lygiai tiek pat te
roro, kiek ir triumfo pasaulis. Juo labiau 
Partija galinga, tuo mažiau ji bus tolerantin
ga; juo silpnesnė opozicija, tuo kietesnis bus 
despotizmas. Goldsteinas ir jo herezijos gy
vens amžinai. Kiekvieną dieną, kiekvieną aki
mirksnį jos bus sumušamos, diskredituotos, 
išjuoktos, apspiaudytos, — bet jos visgi am
žinai pasiliks. Drama, kurią aš žaidžiau su 
jumis per septynerius metus, bus vis ir vis 
žaidžiama, generacija po generacijos, ir vis 
Įmantresnėmis formomis. Visuomet mes čia 
turėsime heretiką mūsų valioje, klykiantį iš 
skausmo, sutriuškintą, sumintą, — ir galų 
gale pilnai atgailaujantį, išgelbėtą nuo paties 
savęs, savo paties sutikimu šliaužiojantį po 
mūsų kojomis. Toks yra pasaulis, kurį mes 
ruošiame, Winstonai. Pasaulis pergalės po 
pergalių, triumfo po triumfų ir vis naujų 
triumfų, begalinis jėgos nervo tempimas, tem
pimas, tempimas . . . Kaip matau, jūs prade
date suvokti, koks tai bus pasaulis. Bet pa
baigoje jūs atliksite daugiau, negu tik jį su
prasdamas. Jūs jį priimsite, jį sveikinsite, 
tapsite jo dalimi" . . .

Ir iš tikrųjų Winstonas „atliko daugiau", - 
jis visa išdavė, viską išniekino, kaip savo 
protą, taip ir švenčiausius jausmus bei įsiti
kinimus. Nebepakeldamas kančios, viską priė
mė, net ir tas šių dienų žmogui dar neįsi
vaizduojamas moderninės ir jau gana plačiai 
siautėjančios bestijos ciniškiausias ir prirni- 
tyviniausias nesąmones. Ne tik priėmė, bet 
tą naują pasaulį jis galų gale pasveikino ir 
pajuto meilę Didžiajam Broliui, — atrodo, di
desnę ir nuoširdesnę, negu ją šiandien jau 
reiškia tūli vergai dabartinės Eurazijos dikta
toriui.

Nes Winstonui nebuvo jokios kitos išeities 
ir jokios vilties. Jis jau nebeturėjo nei įkvė
pimo, nei prasmės mirti už tiesą ir idėją. Jo
kios išeities ir jokios vilties nebus žmogui, 
jei dabartinis pasaulis toliau somnabulistiš- 
kai vykdys savo pamišimo programą ir netu
rės valios pasipurtvti taip, kad šios visos 
bestijalfškos utelės nugarmėtų pragarmėm

Kai kurios-pastabėlės
Jau esu minėjęs, kad Orwellio knyga rim

tesniam skaitytojui teikia gana daug medžia
gos pamąstyti ir susimąstyti. Tuo nenorėčiau 
pasakyti, kad „1984 metai“ man atrodytų 
esąs kažkoks ypatingas literatūros ar filoso
fijos šedevras. Tikrus šedevrus, pavyzdinius 
ir sodrius kūrinius galima parašyti apie pra
eitį. — Duoti šedevrą apie dabarties žmoni
jos gyvenimą yra jau labai sunku, jeigu sta
čiai neįmanoma O sugebėjimas sukurti še
devrą apie ateitį pats savaime yra grynas 
nonsensas.

Literatūrinė Orwellio veikalo vertė, mano 
supratimu, yra tik vidutinė. Angliškai kal
bantieji kritikai iškelia jo stiliaus gerumą, bet 
aš, galėdamas tik paskaityti angliškai, nesu 
kvalifikuotas apie tai spręsti. Savo esme į tai 
panaši A. Koestlerio knyga „Darkness at 
Noon", man dingojas, meniniu požiūriu bū
tų kiek stipresnė. Bet aišku, kad nei vienas, 
nei kitas, nei aplamai kas nors trečias ligi 
šiol dar nesukūrė veikalo, kuris išreikštų to
talitarinio košmaro visumą, kuris esmiškai 
perduotų visą žmoguje atbundančią bestiją, 
kaip ji pasireiškia vis stiprėjančioje kaden
cijoje bolševizmo santvarkose ar iš dalies pa
sireiškė hitlerizme. Si medžiaga dar tebelau
kia savo meistrų, jei jie tam turės laiko.

Skaitydamas „1984 metus", ne vienas gal 
pasigailės, kad autorius per šykščiai ir tik 
paviršutiniškais bruožais duoda „mūsų atei
ties" bendrąjį gyvenimo ir žmogaus vaizdą. 
Jis mums nepavaizduoja „pozityviosios" to 
gyvenimo pusės, jo epiškos tėkmės, kas yra 
žinoma britų romanistų stiprybė ir jų geriau
sia tradicija. Net ir Didžiojo Brolio santvar
kos košmaras tam gali būti tinkama medžia
ga. Vietoj to, jis suteikia daugiausia dėmesio 
į opozicionierių, į tai, kas tai santvarkai yra 
negatyvu, priešinga, nenormalu. Iš tikrųjų 
mums būtų svarbiau ir įdomiau, o meniškai 
stipriau, jei nebūtų tos tendencijos, to dėme
sio sutelkimo išimtinai į opoziciją, kuri, be 
kitko, čia yra beprasmiška, beviltiška ir neį
manoma. Gi tai, kas tam gyvenimui turėtų 
būti bendra, normalu ir „pozityvu", mes ne 
tiek matome, kiek tik išgirstame iš tardyto- 
jo-egzekutoriaus deklamacijų.

Ir paskui tos tardymo scenos ir tie jau be 
galo įšmintingi tardytojai, kaž kokie genia
lūs psichologai ir filosofai . . . Visoje dabar
tinėje šio pobūdžio literatūroje tai tampa ma
niera, mada, taigi, neoriginalu, štampuota. 
Koestleris atliko gerą darbą, visai talentingai 
sugebėjęs parodyti ir meniškai įtikinti, kodėl 
net žymiausi ir atsakingiausi bolševikai per 
tardymus prie visko prisipažįsta ir vėliau 
viešai spjaudo patys sau į veidą. Orwellls 

prisidėti prie trėmimo mūsų jaunimo Iš Lie
tuvos. Ne, aš negaliu padaryti.

Gana lengvai „pasikalbėjimas" praėjo prof. 
J. Aleksai, nes memorandumo iniciatorium yra 
dr. K. Grinius, o jis pats visus metus bolše
vikų kalėjime išbuvęs. Ir jis negalįs atsišau
kimo pasirašyti.

Nejauki atmosfera, ypatingai pradžioj, bu
vo kun. M. Krupavičiui, nes ji vienas pava
dina ministeriu, kitas — kunigu, o trečias — 
bolševiku. Tik po dr. Griniaus paaiškinimo 
pasidarė lengviau, bet atsišaukimo rašyti jam 
nesiūlė, gal būt, dar vis laikydami susitepu
siu. B. Bicliukas.

Prieš 10 mėty ,
iš JAV į Maskvą vykdama žymi amerikiečių 
žurnalistė Rusijos ir Kinijos žinovė \nna 
Louise Strong keliom dienom buvo sustojusi 
Kaune. Pasidžiaugti Lietuvos santvarkos pa
keitimu. O jai labai patiko komunizmas. Ji jį 
gyrė ir net parašė autobiografinio pobūdžio 
knygą „I change worlds" (Keičiu pasaulius). 
Pokalbyje su tuo laiku buv. ELTOS direkto
rium K. Korsaku ji pareiškė:

„Man nuostabiausia, kad Lietuvoje, kaip ir 
kitose Pabaltijo valstybėse, perėjimas į so
cialistinę santvarką vyksta be žmonių aukų, 
be sąmaiščių, su entuziazmu ir pavyzdinga 
tvarka, laikantis netgi senosios konstitucijos 
nuostatų. Tai yra tiesiog istorinis pavyzdis,

Keblus atsitikimas
Vienas Maskvos stachonavietis už darb

štumą gavo premiją — Stalino paveikslą. 
Įmonės mitingo metu ją įteikiant jo vei
das apsiniaukė. „Ką, gal draugas nenori 
tokios dovanos?" — paklausė įmonės di
rektorius. „Ne — buvo atsakymas — aš 
labai džiaugiuos gavęs tokią brangią do
vaną, tik man neaišku, kur aš ją padėsiu." 
„Nagi, pakabinsi savo kambary ant sie
nos I" — patarė direktorius. „Negaliu, 
drauge direktoriau, nes man priklauso, tik 
kambario vidurys I"

rodąs ir kitiems kraštams, kaip panašų perė
jimą vykdyti . . .

. . . Žemės klausimas, paliekant valstie
čiams neliečiama 30 ha normą, yra išspręstas 
labai teisingai ir taktiškai ... gal tik per 
mažai pabrėžiama ta nauda, kurią iš naujo
sios santvarkos gaus moterys."

Šiandien A. L. Strog gyvena vėl Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, nes sovietai ją nese
niai ištrėmė. Ji turbūt jau suprato kokią nau
dą gali turėti moteris . . . būdama JAV pi
lietė, nes kitu atveju būtų Sibire.

nieko naujo nciagalvofo pridėti, — pagaliau, 
jis rusų kalėjimuose nėra ir buvęs, o vargu 
ar buvo pats susidūręs net su anglų kalėji
mais, kurie sovietiniam piliečiui ar Sibiro 
stovyklų vergui, aš kukliai spėju, atrodytų, 
kaip Nicos ar Floridos kurortai . . . Ruba- 
šovo tardytojai (Koestlerio romane) galėjo dar 
būti patys rinktiniai marksizmo-leninizmo 
dvasininkai, nes Rubašovas buvos liaudies 
komisaras ir žymus bolševizmo veikėjas už
sieniuose. O Winstonas Smithas, tas eilinis 
ir smulkus Partijos tipelis, labai jau keista, 
kad sulaukia tokio didelio dėmesio iš tokio 
gabaus ir rinktinio tardytojo-teoretiko pusės, 
kaip O'Brienas. Aš, kaž kokios palankios 
žvaigždės vis ligšiol lydėtas, neturiu reikiamo 
patyrimo, taigi ir. teisės kalbėti apie totalita
rinius kalėjimus ir jų tardytojus, — bet vien 
lietuvių emigrantų tarpe yra daug šimtų to
kių, kurie galės pasakyti, kad dviejų dabar
ties „didžiųjų brolių", Hitlerio ir Stalino ka
lėjimuose tardytojai nėra nei tokie gudrūs, 
nei tokie jau subtilūs filosofai ... Be abejo, 
tardymai, nusikaltimai ir bausmės yra įdomi 
medžiaga, kuri visuomet viliojo rašytojus. 
Tačiau mūsų kalbamieji autoriai ne tik me
niškai nepralenkė, bet toli gražu nei nepasie
kė kad ir tokio Dostojevskio gilumo atminti
noje Raskolnikovo byloje.

Nedaug fantazijos Orwellis parodė ir tech
nikinės pažangos vaizdavime. Keletas naujų 
išradimų, kiek pastūmėta gyvenimo standar
tizacija ir uniformizacija. Galime tikėtis, kad 
po trisdešimt metų technikinė pažanga bus 
žymiai didesnė. • Aiškiai matyti, kad ne čia 
Orwellio talento stiprioji pusė. Jo stiprybė, 
išnokęs pasiruošimas ir didelis talentas — 
tai sugebėjimas suprasti, įsigilinti ir gana lo
giškai numatyti politinę ir etinę evoliuciją, 
remiamtis dabarties laikų apraiškomis.

Reikia aiškiai pabrėžti, kad Orwellio fan
tazija nesiriboja vien galimu bolševizmo Iš
sirutuliojimu šimtmečio pabaigoje. Jis prilei
džia, kad visokių antspalvių totalitarizmų 
evoliucija iš esmės baigsis panašiais „atsie- 
kimais". Jis niekur netvirtina, kad tik bol
ševizmas duos tokias išdavas. Jo įsitikinimu, 
pasaulis žengia į klaikaus ir šiurpaus kolek
tyvizmo ir tam tikrų klikų diktatūrinę ga
dynę.

Bus visiškai sunaikinta visokia laisvė ir 
žmogaus asmenybės vertingumas. Tai. ką tu
rėsime už vienos ar dviejų generacijų, bus 
visiška liberalizmo priešginybė. Tai, dėl ko 
šviesiausi žmogiškieji protai ir švelniausios 
širdys per daugelį šimtmečių kovojo, davė 
žmonijai senosios Graikijos meną ir filosofi
ją. vėliau sugrįžo su Renesanso gadyne, žy
miai pakeitė fanatiškają ir asketišką krikš-

i, o devyniolikto šimtmečio antroje

Susitikimas su lietuvišku 
menu

VOKIEČIAI APIE DAIL. KRIVICKO PARODĄ
Apie Freiburge Įvykusią dailininko Krivic

ko darbų parodą BADISCHE ZEITUNG ra
šo:

„Prancūzų Institute šeštadienio popietę, da
lyvaujant gubernatoriui Pene, buvo atidaryta 
lietuvių dailininko Alfonso Krivicko grafikos 
paroda. Ta proga kalbėdamas direktorius Le- 
bel iškėlė žinomų faktų įtaką į lietuvių me
ną, kuris visdėlto išlaikė tautinį savumą. Ir 
tai kartais stebėtinai gerai įrodo 20 didelio 
formato juodai baltų lapų, kuriuos išstatė 
jaunas dailininkas. Savo galvomis, aktais ir 
vaizdais jis pasirodė esąs labai gabus meni* 
ninkas, apgalvotu ir taupiu tamsių ir šviesių 
dėmių išdėstymu dažnai pasiekęs didelio 
efekto ... Jo kūrybos pobūdis yra labai pla
tus. Ji siekia klasiką („Jūros pakraštyje“) Ir 
apstraktinius bandymus. Ypatingai dailinin
kas stiprus dekoratyviniuose ir plakatiniuose 
kūriniuose. Nors kai kur galima įžiūrėti Bra
ques rankos įtaką, o graži „Blondinė su šiau. 
dine skrybėlė" primena Matisse garsiąją „Ru
munišką bluzę”, tačiau visur prasimuša sa
vitas rytietiškas folkloras, kuris yra charak
teringas didžiajai lietuvių grafikos tradicijai.“

Kitas laikraštis DAS VOLK samprotauja:
„1919 m. Kaune gimęs dailininkas Alfonsas 

Krivickas jau ne pirmas lietuvių dailininkas 
sutiktas Freiburge. Jis priklauso eilei tų, ku
rie mums jau parodė didelę lietuvių meno jė
gą ir gaivališkumą —.tačiau ne pirmykščia
me pavidale, bet po susitikimo su Vakarais. 
Krivickas yra subrendęs dailininkas, į mus 
užtikrintai kalbąs savo šnekta. Ką jis parodė 
yra savotiškas pasaulis, kurį negalima apri
boti viena ar kita meno kryptimi, šis meni
ninkas ieško formos ir dvasinio įsigilinimo 
sąryšio. Ir jo sprendimas prabyla įspūdinga, 
beveik žavėtino paprastumo kalba. Joje skam
ba dekoratyviniame žaidime, platume, orna
mentuose . . . Kaip giliai dailininko J'idyje 
yra įsišaknyjusl jo tėvynė, parodo gražus 
margrafietės paveikslas, kuris į mus Kalba 
rytietiškai svetimai ir beveik paslaptingai. Ir 
būdinga šiame susitikime su svetmu menu, 
kad jis padeda mums įžvelgti į jo kilimo po- 
sauli. Kartu su šia paroda įvyko ir įvedamoji 
A. Rannito paskaita apie lietuvių grafikos 
raidą.
V. K. Jonyno darbai tarptautinėje meno paro

doje
Šiuo metu Venecijoje vyksta tarptautinės 

meno kritikos sąjungos suruošta meno paro
da. Šioje parodoje, be kitų meno darbų, yra 
gražiausių knygų, išėjusių 1948—1950 metais, 
skyrius. Šiame skyriuje yra išstatyta V. K 
Jonyno iliustruota P. Mėrimee'lietuviška no
velė „Lokys".

pusėje, rodos, rtįrtąl įsipilietino daug žadan- - 
čioje liberalizmo pasaulėžiūroje, — visa tai 
nueina ir turės nueiti velniop. Vėl grįžta Ir 
turės sugrįžti Atila, Džengis Kanas, Inkvizi
cija su savo atejistiniais torquemadomis, 
Marksas, Leninas, jų papėdininkai ir realiza- 
toriai Hitleris, Stalinas ir busimieji „Didieji 
Broliai" ...

Orwellis eina tų visų priepaudos ir vergi
jos režimų apibendrinimo keliu. Jo pramaty- 
mas čia gal yra gana tikslus. Toks nacizmas 
ir bolševizmas po 30 metų perspektyvos ti
kriausiai atrodys visiškai panašūs, nors va
kar jie buvo „mirtini priešai". Bet vis dėlto 
Orwellio pagrindinės premisos ateičiai numa
tyti imamos daugiausia iš bolševikinės sis
temos veiksmų ir mokslų lobyno. Jis tik nai
viai išleidžia iš akių tai, kad Rusijos bolše
vizmas daro pastangų tapti universaliu ir kar
tu Maskvoje centralizuotu sąjūdžiu ir kad 
toli gražu jis nenumato ir nepakęs pasaulio 
pasidalinimo į tris supervalstybes. Viena „ta
rybinė tėvynė" ir vienas „didysis brolis", — 
tai yra šūkis, kurio jei kas dar negirdėjo kr 
nesupranta, tai tebėra dar labai žlibas.

Ligi šiol įvairių laisvųjų valstybių politi
kos, karo vadai ir tų kraštų visuomenės to 
dar nesuprato. Viršgamtinė jėga mūsų tra
giškąja! gadynei, tur būt bausdama mus už 
nuodėmes, nepadovanojo reikiamo masto ga
bių ir pramatančių lyderių. Ypač jų reikėjo 
1941—45 metų laikotarpiui. Vienas iš totali
tarinių bestijų, nacizmas, su savo gražiau iš
pudruotu broliuku fašizmu, buvo sumuštas ir, 
kaip valstybinė pajėga, pašalintas nuo sce
nos. Bet jis buvo sumuštas, liberaliajam pa
sauliui susijungus su bolševizmu. Sunku pa
sakyti, kiek šis pastarasis dėl to, konkuren
tus panaikinus ir jam liūto duoklę nežinia 
kodėl sumokėjus, buvo sustiprintas, — dvi
gubai ar šimteriopai. Išlyginti rungtynes taip, 
kad abu didieji bestijos būtų buvę nudėti, 
Vakarų lyderiams stigo sugebėjimų ir, gal būt, 
noro. Ko kito buvo galima norėti, jei, pvz., 
Jaltos konferencijoj vieno lyderio patarėju 
buvo toks Alger Hiss, kurį neseniai Amerikos 
teismas nuteisė 5 metams už vulgariausią 
šnipinėjimą komunistams, arba įtempčiau- 

siais praėjusio karo momentais vieno Vakarų 
sąjungininko valstybės viceprezidentu buvo 
toks Wallace, kuris vėliau pasireiškė, kaip 
nemaskuotas bolševizmo sankeleivis ir Krem- 
laus politikos tezių gynėjas . . . Tai, be abe
jo. smulkmenos, bet daug pasakančios, jei 
nevynioti žodžių į bovelną.

Bet nebūkime per griežti su pranašystėmis. 
Kas žino, gali dar Orwellio būti teisybė. Bol
ševizmas siekia ir sieks „vieno pasaulio" ir, 
prileiskime. pasieks, — bet negali būti jokios 
garantijos, kad neatsiras dar daugiau ir žy
mesnių „titojizmų", kurie kiekvienas tvir-
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Birželio 14-sios minėjimai
MUnchene — Birželio keturioliktoji diena, 

kuri kiekvienam lietuviui primena baisuj} bol
ševizmo mūsų tautos naikinimą, kiekvienoje 
stovykloje, kur tik yra lietuvių tremtinių, 
šiais metais buvo paminėta su dideliu susi
kaupimu. Stovyklose, kuriose įkurdinti lietu
viai, latviai ir estai, birželio 14 minėjimai bu
vo suruošti bendri.

Birželio 14-ją MUnchene, Warner vardo sto. 
vykioje, pabaltiečiai suruošė bendrą Baltijos 
tautų didžiosios tragedijos minėjimą. Minė
jimas pradėtas gedulingomis pamaldomis ko
plyčioje. Po pamaldų lietuviai, latviai ir es
tai susirinko stovyklos aikštėje vėliavų nu
leidimo apeigoms. Vėliavų nuleidimo apeigo
se dalyvavo skautai ir mokyklų mokiniai.

Minėjimas {vyko stovyklos kino-teatro sa
lėje. Pirmasis žodi tarė latvių atstovas, pri
mindamas, kad birželio 14-sios skaudūs pri
siminimai slegia visas tris Baltijos valstybes, 
nes jos visos trys turėjo išgyventi baisųjį 
bolševikinio smurto aktą. „Ne mūsų pačių, 
bet despoto kruvinos rankos nulėmė mūsų 
skaudų likimą", — pareiškė latvių atstovas. 
Nūdien kiekvieno tremtinio pareiga yra telk
ti jėgas ir visur, kur benublokštų likimas, 
skelbti laisvajam pasauliui apie bolševikinį 
smurtą Ir terorą, apie Baltijos valstybėms ko
munistinio imperializmo padarytą ir toliau te
bevykdomą skriaudą.

Į susirinkusius lietuvius prabilo Mūncheno 
lietuvių komiteto pirm. kun. Babinskas. Per
žvelgęs birželio keturioliktąją bolševikų 
įvykdytą lietuvių latvių ir estų tremti sun
kiesiems darbams į Sibiro taigas, kalbėtojas 
pažymėjo, jog toji mūsų tautos tragedija nė
ra pasibaigus, nes bolševikinis okupantas ir 
tokliau vykdo naikinamąjį darbą.

Susikaupimu pagerbus bolševikų išžudytas, 
nukankintus, ištremtus ir okupuotoje tėvynė
je persekiojamus tautiečius, prasidėjo meninė 
dalis, kurią atliko daugiausiai mokyklinis jau
nimas. Programa paruošta skoningai ir suma
niai.

Mūnchene birželio 14-sios minėjiman buvo 
atsilankęs BALFo pirm. kan. prof. Končius, 
kuris tą dieną atvyko iš Šveicarijos. Svetys 
šiltu žodžiu pasveikino minėjiman susirinku, 
sius pabaitiečius, pareikšdamas, jog ameri
kiečiai žino, kad pabaltiečiai yra ypač darbš
tūs ir jiems bus stengiamasi padėti lengvi
nant jų sunkią tremties būti.

Toliau svetys kreipėsi i lietuvius, tremti
niams perduodamas Amerikos lietuviškosios 
visuomenės linkėjimus ir užuojautą. Ameri
kiečiai dės visas galimas pastangas, kad lie
tuviai, kol jie galės grįžti tėvynėn, turėtų 
progos atvykti Amerikon ir baigti sunkias 
tremties dienas karo nualintoje Vokietijoje.

tins atstovaująs tyrutėliausią „Didžiojo Bro
lio" mokslą ir kaip dinozaurai kariaus toliau 
tarpusavyje ./. .

Orwellio knyga pesimistinė, juodai, nykiai 
ir slegiančiai liūdna. Kai toks brolis dinozau
ras uždeda leteną . . ., kai jo dvasininkai ap
raizgo viską šnipinėjimo siūlais ir teleskry- 
nais . . „ kai uždarytas kalėjiman tėvas su 
įkvėpimu didžiuojasi savo trijų metų dukte
rimi už tai, kad jį, „biaurų vikšrą" ir „min
ties nusikaltėlį“, ta mergytė apskundė Min
ties policijai . . ., kai už gražesnės ateities 
troškimą tavo galva kišama alkanoms žiurk- 
lėms suėsti ..., ar kai tu privalai tikėti, kad du 
ir du yra penki ir už tokį mokslą privalai 
mylėti savo mokytoją . . ., kai nėra jokio ke
lio nei suplėšyti, nei išbėgti iš to voro tink
lo, — tai nėra daug pagrindo krykštaujan
čiam optimizmui. Nėra išeities, nėra vilties, 
fatalizmas . . . Stačiai stebiuosi, kaip tokia 
knyga Amerikoje galėjo pasidaryti bestselle- 
riul

Ir dar labiau ne vienas stebimės, kodėl 
žmonija, kaip apiakusi. Jau trečdalyje žemės 
ji nusileido. Prancūzų rašytojas, didelis pesi
mistas Ferdinandas Cėline kadaise savo ge
riausią kūrinį pavadino bent „Kelione į nak
ties galą“, — o gi mūsų dabarties žmonija 
pradėjo kelionę į nakties pradžią, nakties ir 
sutemų, kurios galėtų užtrukti šimtmečius. 
Laisvieji žmonės ir jų lyderiai parodė savo 
dvasios mizeriją. Vėl su fanatizmu jie kuria 
kūno, minties ir širdies kalėjimus. Jie patys 
daro tai, kad būtų jiems uždėti pančiai. Jie 
ne tik nenori bestijos liesti, ne tik jam su 
džiaugsmu garantuoja savo neutralumą, jei 
tik šis jų nekušintų, bet ir gintis jie ruošia
si tik su didžiausia prievarta.

Saulė leidžiasi, naktis artėja šuoliais ir 
greit temsta, kaip dabar maniškėj Californi- 
joje. Ir ne kartą pagalvoju, kad šis pasaulis 
vertas tos nakties ir tų sūtemų užlenkančios 
gadynės. Liberalizmas, demokratija ir tole
rancija, humanizmas, meilė ir grožis yra ver
ti, yra nusipelnę tokios Praamžiaus bausmės, 
jeigu per tūkstančius metų taip sunkiai iško
votam žmogiškajam taurumui apginti jie pa
galiau pasirodė dar per kvaili, per greit nu
vargę, naivūs, bailūs ir hipokritai, — tariant 
filosofuojančio tardytojo O'Brieno žodžiais ...

Kaip tragiškai juokinga!
Bet yra dalykas, kur Orwellio knygos pro

ga mes, raudonojo totalitarizmo jau pavergtų 
tautų žmonės, galime už vis labiausiai stebė
tis. Ir man rodos, mes privalome tą savo įs
pūdį visiems ko plačiausiai pasakyti.

Mes skaitome, ir ne tik Orwellio ar Koest- 
lerio knygose, skaitome daugybėje kitų kny
gų ir laikraščių apie diktatūras, apie bolše
vizmo pavojų, apie raudonojo tvano grės

pateikdamas I susirinkę vokiečių. Taip pat dalyvavo vokie
čių spaudos atstovai. —ink—

Toliau svetys papasakojo, 
vaizdžių pavyzdžių, apie Amerikon nuvyku
sių tremtinių Jsikūrimą. Didžiuma jų iš pir
mos dienos imasi darbo ir savo darbštumo ir 
ryžtumo dėka greit susidaro sąlygas būti sa- 
vystovūs. Praėjusios vasaros atostogas kan. 
Končius išnaudojo lankydamas naujus atvy
kėlius, įsikūrusius įvairiose Amerikos vieto
vėse. Padaręs per 40.000 kilometrų kelio tu
rėjo progos susidaryti nuomonę apie naujai 
atvykusiųjų įsikūrimo galimybes. Keliose 
vietose pasitaikė, kad tremtiniai buvo patekę 
į sunkias sąlygas. Jiems buvo padėta susi
rasti pakenčiamesnes darbo sąlygas. Tačiau 
didžiumoje tremtiniai, nuvykę į JAV, greit 
pasidaro savystoviais žmonėmis ir niekam 
nėra našta. Jų atvykimu tegalima tik džiaug
tis. Tiesa, pasitaiko trinties su anksčiau at
vykusiais vieni kitų nesupratimo pavidale. 
Tačiau dėl to nėra ką sielotis, nes tuos pa
žiūrų skirtumus greit išdildys pats laikas. 
Atvykusieji tremtiniai Amerikos nelaiko savo 
tėvyne, jie tausoja lūkesčius, kada galės grįž
ti savo laisvon tėvynėn. Gi senųjų tam tik
ra dalis Ameriką jau laiko tėvyne ir negali 
suprasti, kad nauji ateiviai ir Amerikoje save 
prisistato kaip DP. Tačiau tai tėra smulkme
nos. Svarbu tai, kad atvykusieji yra ener
gingi, darbštūs, savistovūs. Tai yra pačios 
svarbiausios sąlygos įsikurti Amerikoje.

„Gelbėkit Baltijos valstybes“ 
Neustadte. — Baltijos pajūryje esančiame 
Neustadte pabaltiečiai birželio 14-ją minėjo 
kartu. Minėjime dalyvavo per 1000 asmenų. 
10 vai. ryto evangelikų ir katalikų bažny
čiose atlaikytos gedulingos pamaldos, į ku
rias organizuotai atsilankė minėjimo daly
viai. Pamaldas atlaikė vokiečių kunigai ir pa
sakė momentui pritaikintus pamokslus.

Po pamaldų minėjimo aktas įvyko aikštėje. 
Lietuvių komendantas E. Žilius savo kalboje 
apibūdino visų trijų Baltijos valstybių didžią
ją tragediją ir jų laisvės ilgesį. Kalbėtojas 
primenė komunizmo grėsmę visai Europai, jei 
laiku pavergtieji nebus suprasti ir jiems ne
ateita pagalbon.

Ir kiti kalbėtojai, lietuvių ir latvių atsto
vai, savo kalbose iškėlė bolševizmo žiauru
mus, kurių pasėkoje žmonės turėjo palikti 
savo tėvynes ir eiti svetur ieškoti prieglau
dos.

Pasibaigus liūdnos sukakties minėjimo ak
tui dalyvai organizuotai, nešini transparentus 
su įrašais: „10 metų Baltijos valstybių pries
paudos", „Padėkit Estijai, Latvijai ir Lietu
vai", „Mūsų likimas“ perėjo per miestelį, 
grįždami stovyklom Minėjiman buvo gausiai 

mę .. . Bet iš Orwellio knygos gražiausiai 
matome Vakarų pasaulio galvoseną. Jis vaiz
duoja ateities pasaulio santvarką, kur vieno 
diktatoriaus vardu ir jo garbei pajungti visi 
žmonės, kur policija totališkai terorizuoja 
pavaldinius, „auklėja“ juos kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose, o „nepagydomus“ 
ar vergo darbui nebenaudingus žudo. Jis gąs
dina skaitytoją tos sukaustytos ir prislėgtos 
visuomenės vaizdais, jos satrapų sadizmu ir 
kankinimų rafinuotumu. Jis, be abejo, nori 
sukelti pasibaisėjimą tuo smurto, nelaisvės, 
vergijos, banditizmo ir beteisiškumo apoka
lipsės piešiniu. Jis neabejotinai šlykštisi tuo 
filosofiniu jos valdovų demonizmu, tuo visiš
ku žmogaus sugyvulinimu ir sumechaninimu 
kolektyvinėje vergijoje, tautų, šeimų, tikėji
mų, jausmų, visų dvasinių ir etinių „prie
tarų" sunaikinimu, oficialiosios propagandos 
melais ir nuolatiniais tvirtinimais, kad kur 
yra juoda, tai yra balta. Jis pranašauja, kad 
ateis laikai, kada didžiausia vergija bus va
dinama tikrąja laisve, kada nuolatinis karas 
tarp konkuruojančių grupių išorėje, o taip 
pat nepaliaujamas vidaus režimo utėlių, ar
ba „dvasininkų" karas su savo vergais pa
valdiniais bus vadinamas taika, gi visiškas jų 
suidijotinimas, tamsiausia ignorancija ir lau- 
kiniškiausio hotentoto „etiniai akiračiai" bus 
vadinami stiprybe . . .

Visa tai jis kuria, rašo ir skelbia su dideliu 
nuoširdumu ir įsitikinimu, su tauriausia min
timi padėti žmonijai atskleisti nežinios už
dangą. Ir kad būtų dar baugiau, jis nurodo, 
kad visai tai gali atsitikti jau labai greit, jau 
visai artimoje ateityje, ir tiksliai kalbant 1984 
metais, vadinasi, knygos rašymo laiku lygiai 
už 35 metų . . .

Ir kai tą skaitai ir kai sužinai, kas gi iš 
tikrųjų gali atsitikti po 35 metų, tai negali 
susilaikyti nesušukęs:

— Žmogau, ką kalbi? Ir ką čia dabar pos
tringauji? . . .

Aukštybių Viešpatiel Juk visa tai mes ži
nome, juk visa tai mes jau turime! . . . Ko
dėl visa tai dar nukelti už 35 metų? Orwel- 
lis dar nepajėgė, ir gal būt to niekas šiandien 
nepajėgtų pilnai ir išsamiai atvaizduoti, ką 
mes jau dabar turime. Jis neblogai pagauna 
kai kurių dabarties režimų esmę, bet dar 
šlubuoja su detalėmis ir tų režimų gyvąją at
mosferą perduoda tik gana paviršutiniškai. 
Jis yra atidžiau sekęs tik teoriją, bet aiškiai 
matyti, kad tų, režimų praktikos neišgyvenęs. 
Vienintelė naujiena — tai lytinės problemos 
pastūmėjimas į priekį, prie ko dar ne visai 
priėjom ir čia gal jis bus pranašas . . .

Tai, be abejo, labai neelegantiškas atsaky
mas į Orwellio pranašystes. Bet kad jau ne
galima susilaikyti nepasakius, kai tokie šių

dienų faktai perkeliami į „fantazijos" sritį ir 
visa tai šiaipjau kurčiai ir toliau savo kiemo 
nenorinčiai matyti Vakarų visuomenei per
statoma, kaip „ateities" galimumai ... Gi 
tai yra jokia fantazija, o pati apčiuopiamiau
sia dabartis, tik to Vakaruose nebuvo sten
giamasi ir nenorėta žinoti. Tai jokia fanta
zija, joks ateities gyvenimo romanas ir tam 
visai nereikia 1984 metų. Tai yra nuoga, šal
ta ir rūsti mūsų dabartis! Eilinis pranešimas 
iš okupuotos Lietuvos ar iš Sibiro šitokią 
„fantaziją" bematant nuvainikuos. Šitokią 
„fantaziją" rusų ir kitos Maskvos imperializ
mo pavergtos tautos jau išgyvena trečias de
šimtmetis. Baltijos kraštai ją pradėjo pažinti 
prieš dešimtmetį iš raudonosios ir iš rudo
sios pusės. Nuo 1945 metų atėjo eilė kitoms 
Europos tautoms, o dabar tuo bus duota pa
siskonėti pusei milijardo kiniečių.

Gal vertėtų tragiškai juokauti daugiau, o 
gal tam komitragiškam reiškiniui reikėtų pa
rodyti ir atlaidumo, o ypač pagerbti nuošir
dumą ir taurią valią tų, kurie išdrįsta bei 
mato reikalą dar laisvam pasauliui publicis
tikos ar meno žodžiu apie tai prašnekti, nors 
ir mandydami, kad jie vaizduoja dar tik fan
tazijas ... >

Jie tai daro pirmiausia iš nežinojimo ir dėl 
konkrečių patyrimų stokos. Antra, jie prisi
bijo rizikos būti apšaukti melagiais, lėkščiais 
propagandistais ir labai jau juodašimtiškais 
reakcionieriais. Trečia, kai jie skaito liudi
ninkų pranešimus ar tokių, kaip mes, pasa
kojimus, tai sielos gelmėje jiems dar netiki, 
spėja, kad mes tur būt suinteresuotai ir 
egoistiškai perdedame, o galiausiai neprilei
džia ir atsisako suprasti, kad dvidešimtojo 
amžiaus žmogus galėtų būti taip išsigimęs. 
Na, dar patikės, kad taip subarbarėti galėjo 
prūsas, bet tik ne rusas, tas „plačiosios dū
šios" žmogus, tas jautrusis dainininkas, 
triukšmingojo kazokėlio ir klasikinio baleto 
šokėjas . . .

Orwellio knyga — mūsų gyvenimo tikro
vės perstatymas, kaip ateities gyvenimo fan
tazija — man atrodo todėl, kaip pats bū
dingiausias vakarietiško žmogaus galvosenos 
dokumentas apie dalykus, nuo kurių kenčia 
ir kuriais kankinama jau trečdalis žmonijos. 
Iš to eina ir tas dar laisvo pasaulio aklumas, 
ir ta strauso politika, ir tas lengvumas jį mul
kinti, ir tas prieinamumas šlykščiai eksploa
tuoti jo demokratinius bei humanistinius sen
timentus ir galiausiai didysis pavojus jį, taip 
apnuodytą ir užmigdytą, nudobti . . .

Todėl negalima dėl to vien juokauti, nes tai 
yra perdaug ryški tragikos užuomazga.

Truputis prisiminimų
Bet ir mes perdaug nesididžiuokime.
Vakarų pasaulio aklumą, jo naivumą ir,

BALFo pirmininkas Kan. Končius 
atvyko tremtiniams padėti

Protesto rezoliucijos
Schw. Gmiind. Nežiūrint didelio gyventojų 

susirūpinimo dėl IRO vykdomo stovyklos 
perkėlimo, lietuvių stovyklos gyventojai gra
žiai paminėjo genocido dieną. Iš ryto pamal
das atlaikė ir pritaikytą pamokslą pasakė 
katalikų bažnyčioje kun. Karalius, evangelikų
— Kun. A. Irakis. Ant stovyklos pastatų iš
keltos vėliavos pusiau stiebo. Minėjimo metu 
išklausyta pora pranešimų ir priimtos griež
tos protesto rezoliucijo prieš sovietų vykdo
mą lietuvių tautos žudymą. Jos pasiųstos visai 
eilei pasaulio vadovaujančių vyrų bei orga
nizacijų. Lietuvių rūpesčiai dėl stovyklos per- 
kilnojimo ir jos gyventojų išmėtymo neleido 
suruošti šį minėjimą platesniu mastu, pak
viečiant vokiečius ir kitus užsieniečius.

Pabaltiečiai badauja
Lietuvių ir estų Vytauto Didžiojo vardo Sar
gybų Kuopa 4204, kuriai vadovauja lietuvis 
kapitonas Aleksandras Siliūnas, minėdama 
Baltijos valstybių bolševikinėm okupacijos de
šimties metų sukaktį, buvo paskelbusi bado 
dieną. Bamberge esą kuopos vyrai, 340 asme
nų, birželio 15 d. badavo. Tuo buvo pareikš
tas protestas prieš Baltijos valstybių bolše
vikinę okupaciją ir dabar vykdomą terorą. 
Bado dienos sutaupąs kuopos vyrai pasiuntė 
Berlyno vyr. Burmistrui Dr. Reuteriui, papra
šydami perduoti berlyniečiams, atkakliai be
sipriešinantiems bolševikinėms užmačioms.

Si graži pabaltiečių sargybų kuopų vyrų 
demonstracija buvo platesnėmis žiniomis pa
minėta vietos vokiečių spaudoje: „Franki- 
scher Tag" ir „Neues Volksblatt“. Ta proga 
minėtieji laikraščiai paminėjo 1940 m. birže
lio 15 d. Sovietų įvykdytą Baltijos valstybių
— Lietuvos, Latvijos ir Estijos-okupaciją ir 
toliau okupanto vykdomą terorą.

Prancūzijoje, Paryžiuje, gyveną lietuviai 
Lietuvos tragedijos dešimties metų sukaktį 
paminėjo gedulingomis pamaldomis birželio 
11 d. Tėvas Pečkys, atlaikęs pamaldas, pasa
kė momentui pritaikintą pamokslą. Pamaldų 
metu solo giedojo Slepetytė, smuiku grojo Už- 
polevičius.

Memmingeno stovykloje Lietuvos genocido 
diena buvo minima birželio 18 d. Minėjimo 
metu atitinkamas kalbas pasakė kun. Pau
lauskas, Minkeliūnas ir kt.

Lebenstedte gyveną išskryninguotieji lietu
viai taip pat paminėjo Lietuvos genocido de
šimties metų skaudžią sukaktį. Minėjimo me
tu pasakytos atitinkamos kalbos ir pagerbti 
bolševikų deportuoti ir nukalkinti lietuviai.

BALFo pirmininkas prof. kan. J. Končius 
šiuo metu lankosi Europoje, susipažindamas 
su tremtinių būkle ir stengdamasis jiems pa
dėti tiek emigracijos klausimuose, tiek pasi- 
liekančiųjų šalpos reikaluose. Pirmiausia 
BALFo pirmininkas, pasiekęs Europą, lankėsi 
Paryžiuje, susipažindamas su Prancūzijoje 
gyvenančių lietuvių buitimi ir bandydamas 
išspręsti eilę klausimų, susijusių su Prancū
zijoje esančių lietuvių emigracija. Ta proga, 
lydimas Dr. S. Bačkio, kan. Končius lankėsi 
pas IRO generalinį direktorių Prancūzijoje 
Grimaud.

— IRO direktoriui Prancūzijoje, — svetys 
pareiškė spaudos atstovams, - iškėliau klau
simą dėl galimumo sudaryti sąlygas iš Pran
cūzijos perkelti prancūzų zonon lietuvius, kad 
jie turėtų galimybę iš čia išemigruoti, nes, 
kaip žinoma, iki šiol iš Prancūzijos emigra
cijos reikalai neina taip sklandžiai, kaip kad 
iš Vakarų Vokietijos. Be to, BALFo žiniomis 
apie 60 lietuvių šeimų Prancūzijoje yra be 
darbo ir sunkiose sąlygose. Sudarius jiems 
galimybę persikelti prancūzų zonon, iš čia 
jie galėtų greičiau išemigruoti ir tuo pačiu 
susidaryti palankesnes įsikūrimo sąlygas. IRO 
vadovybė Prancūzijoje šiam sumanymui pa
sisakė pritarianti, tačiau galutinis sprendžia
masis žodis šiuo klausimu priklauso IRO va
dovybei Ženevoje,

Toliau su IRO direktoriumi Prancūzijoje 
buvo aiškintasi dėl šalpos organizacijų, tal
kinančių IRO. Pasirodo, kad Prancūzijoje 
stengiamasi bendradarbiauti su visomis orga
nizacijomis, kurios tik IRO organizacijai 
ateinančios talkon. Tačiau specialaus susita
rimo IRO Prancūzijoje neturi nė su viena šal
pos organizacija. Bet bendradarbiavimas kiek
vienu atveju įmanomas, nes skaitomasi su 
kiekvienos organizacijos IRO teikiama para
ma. Pažadėta ateityje, ypač sprendžiant lie
tuvių reikalus, remtis BALFo patariamąja pa
galba.

Pasitarimas dėl vizų lietuviams
Ilgėliau užtruko pasikalbėjimas su JAV am

basados Paryžiuje vizų skyriaus šefu Larquin 
dėl lietuvių Amerikon emigracijos galimybių 
iš Prancūzijos. Buvo nurodyta, jog lietuvių 
kvota yra maža, dėl to esą sunkumų ir vi
zas išduodant, kurių metinis skaičius yra ne
didelis.

Nurodant rimtus motyvus lietuvių kvotą 
Amerikon iš Prancūzijos galima padidinti, bet 
tai tegali padaryti JAV vyriausybė.

Kuo greičiau tremtinius išgabenti iš 
VokietijosI

BALFo pirmininkas J. Končius, dar apsi
lankęs CARE Paryžiaus skyriuje ir pasikal
bėjęs su eile asmenų, išvyko Zenevon, kur 
turėjo visą eilę pasitarimų su IRO aukštai
siais pareigūnais. Pirmiausia buvo aplanky
ta Miss M. Bradford, Voluntary Agencies De
partamento viršininkė. Jai paiškintas kelio
nės tikslas — lengvinti emigraciją ypač už-

svarbiausia, jo buką egoizmą mes daugiau 
suprasime, taigi turėsim ir kiek pateisinti, - 
jeigu bent truputį prisiminsime patys save. 
Savo šalies politiką, mūsų buvusias nuotai
kas, mūsų lyderių buvusią laikyseną.

Šiandien, kaip žinome, Tėvynėje ir ypač čia 
emigracijoje visi mes ir visi jie, aišku, tapo
me labai gudrūs, labai teisingi ir toli prama- 
tą . . . Bet ar taip buvo prieš dešimtį, prieš 
dvidešimtį, prieš trisdešimtį metų? Kaip tada 
mūsų šalies visuomenė galvojo ir ką darė? ■

Juk mūsų laisvan kraštan tada taip pat 
buvo atbėgę nemaža emigrantų iš Rytų. Ar 
daug mes klausėmės jų pasakojimų? Nors 
dažnas jiems labiau tikėjome, negu šiandien 
mumis Vakaruose tiki, bet paprastai numo- 
davom ranka: kas man darbo, ne mūsų kiau
lės, ne mūsų pupos, — jei prakišote, tai taip 
jums ir reikėjo . . . Kai sykį 1937 metais Pa
ryžiuje teko kalbėtis su bajoriškos kilmės 
apskurusiais rusų baltaisiais emigrantais ir 
jie nesivaržydami man pliaupė apie nedalina
mosios Rusijos atstatymą ir „nesutiko" duo
ti teisės Baltijos valstybėms nepriklauso
mai gyventi, tai ne tik pagalvojau, bet ir į 
akis pasakiau: — Na, ir gerai, kad bolševikai 
jūsų veislę Rusijoje iškorė, bent mažiau ma- 
nijakų beliko ... Aš tada dar nesupratau, 
kad caro ir kaukaziečio imperializmas gali 
būti ir bus toks pats.

Mes juk, taip sakant, žinojome, kas yra 
bolševizmas. Mūsų lyderiai juk turėjo pas
kaityti bent Lenino ir Stalino raštus, kad 
nusivoktų, koks yra mūsų kaimynas Rytuo
se, su kuriuo turime reikalų. Ar tas kliudė 
mums su juo palaikyti „gerus draugiškumo 
santykius", varyti prekybą, tikėsis „atramos" 
prieš lenkišką ir vokišką imperializmą, suda
ryti draugiškumo ir galiausiai „tarpusavinės 
pagalbos“ paktus? Šiandien mes stebimės 
Amerikos kvakeriais ir jų beprotiškais pa
siūlymais pasiekti kompromiso su Rusija, ir 
stebimės, kad A. Hissas buvo jų patikėtinis 
ir kad tokių žymių kvakerių dar apsčiai esa
ma Valstybės Departamente .... O juk mū
sų daugelio dvidešimties metų politika su 
bolševikais buvo kvakerių politiką!

Tiesa, mes Baltijos valstybėse ir Lenkijoje 
buvome papildę labai šventagišką nuodėmę 
demokratijai, ką mums dar ir šiandien Vaka
ruose ne vienas prikiša. Mes buvome biauriai 
užsmaugę komunistų partijai laivę viešai 
veikti! . . . Vieną kitą tos partijos lyderį 
mes kartais net pasiųsdavom į geresnį pa
saulį. Nors mūsų tauta mažiausiai 95”/o aiš
kiai nenorėjo bolševizmo, nors žinojome, kad 
kompartijos nariai yra gryniausi svetimos ša
lies, Maskvos, agentai, — bet Vakarų demo
kratijos mus barė: kaip drįstate persekioti ar 
net žudyti žmogų už jo politinius įsitikini

kliuvusiems, klaipėdiškiams ir vadinamie
siems repatrijantams ir tuo pačiu susipažin
ti su pasiliekančių sąlygomis.

Miss M. Bradford pareiškė, jog dabar IRO 
vienu iš svarbiausių uždavinių yra — kuo 
daugiau ir kuo greičiau tremtinius išgabenti 
iš Vokietijos ir Austrijos. Darbą spartinti pri
sieina dar ir dėl to, kad IRO veikla baigiasi 
iki 1951 metų kovo mėn. Likvidavimo darbai 
jau dabar pradėti: mažinami etatai. Sį mėne
sį atleidžiama 600 tarnautojų (iš esamo 1800 
skaičiaus), gi gruodžio mėnesį numatoma vėl 
atleisti apie 600 tarnautojų. Iki šiol IRO pa
galbinės organizacijos į metus gavo apie 
850 000 dol. subsidijų (pagalbinės organiza
cijos yra BALF, NCWC ir kt). Dabar pagalbi
nėms organizacijoms subsidijos nutarta su
mažinti iki 500 000 dol. metams. Atsižvelgiant 
į tai pagalbinių organizacijų II kategorijos 
tarnautojų etatai atinkamai numatomi suma
žinti.

Miss Bradford ypač pasidžiaugė mūsų bun. 
įgaliotinio Dymšos veikla britų zonoje. Šioje 
zonoje jis buvęs žymiausias Voluntary Agen
cies veikėjas.

Palankiai buvo atsiliepta ir apie Rovaitę, 
buvusią mūsų įgaliotinę. Ji buvusi gera dar
bininkė, rūpestinga, bet per lengvai pasitikė
jusi apgavikams ir dėl to įsivėlusi į nelaimiu* 
gą aferą.

Emigracijos reikalai klek susitrukdys
Toliau Bradford pareiškė, jog pradėjus 

veikti naujajam biliui emigracijos reikalai ( 
JAV bent porai mėnesių kiek susitrukdys, 
nes reikės pertvarkyti visą aparatą, supažin
dinti tarnautojus ir prisitaikyti prie naujo įs
tatymo reikalavimų.

Jos manymu pagalbinės organizacijos tu
rinčios dėti pastangų, kad dabartinės į JAV 
emigracijos bylos, kurios jau yra eigoje, būtų 
paskubintos. Svarbu išnaudoti laiką, kol dar 
veikia senasis įstatymas, t. y. bent du pasku
tinius mėnesius.

Dėl klaipėdiškių lietuvių
Su Eligibility skyriaus virškiinku Mr. Tho

mas prof. J. Končiui teko išsikalbėti lietuvių 
klaipėdiečių emigracijos reikalu. BALFo pir
mininkas pareiškė, kad IRO emigracijos tr 
šalpos reikaluose klaipėdiškius lietuvius tu
rėtų traktuoti vienodai su kitų tautybių DP. 
Mr. Thomas priminė IRO taisykles klaipė
diečių reikalu, kur yra nurodyta, kad jų tar
pe (klaipėdiškių) May be (gali būti) ir Sėtu
vių. kan. Končius pareiškė, jog toks formu
lavimas nėra tikslus ir geriausia būtų suda
ryti atitinkamą komisiją prie IRO vadovybės, 

(Nukelta į 4 pusi.) 

mus? . . .
Tačiau uždraudę bolševikams įeiti į mūsų 

namus per paradines duris, mes primerkda- 
vom akį, kai jie ėjo per užpakalines duris ir 
čia įvairiais titulais bei formomis įsimaišy
davo net į geriausius mūsų, taip sakant, sa
lonus. Tokie Cvirkos ar Janušytės net gau
davo valdžios pašaipas kelionėms į užsienius 
. . . studijų tikslais. Jiems buvo atviri mūsų 
geriausi laikraščiai ir žurnalai. Juos pulti ar 
demaskuoti nebuvo lengva.

Esu toli nuo minties pretenduoti į Mal- 
raux, Koestlerių ar Orwelliu kategoriją. Kaip 
ir šis pastarasis, niekad nesu priklausęs ko
munistų ar net socialistų partijai. Bet čia man 
braunasi kai kurie asmeniški atsiminimai, ku
riuos laikyčiau charakteringais šiai nagrinė
jamai temai. Esu su įdomumu skaitęs ir 
Marksą, ir Leniną, ir Plechanovą, ir daugelį 
kitų. Savo amžiaus antrojo dešimtmečio bė
gyje esu galvojęs ir jautęs, kad jų materia
lizme ir kolektyvazme, imant tai filosofiš
kai, esama idealizmo ir kilnaus žmoniškumo, 
kuriuo jaunas, civilizacijos purvo dar nesu
teptas žmogus gali ir privalo žavėtis. Jutau 
daug simpatijos šiems „revoliucionieriams" ir 
iš dalies to įkvėpimo suimtas parašiau net 
keliasdešimt eilėraščių. Pagaliau, pradėjau 
matyti ir pirštais apčiuopti užkulisinį mas
kviečių žaidimą Lietuvoje . . . Pamačiau jų 
„Minties policijos" ir ypač „Teisybės minis
terijos" pareigūnų veikimą . . . Ir vos pilie
čio amžiaus pradžios ribą pasiekęs, įsitiki
nau, kad taip toliau negalima, kad tai melo ir 
absurdo kelias, kad tai būtų lietuvio ir ap
lamai žmogaus išsigiminimas, ir ryžausi eiti 
atgal, tiksliau — ieškoti naujo ir nuosavo 
kelio. '

Ir tik tada, ne anksčiau, prasidėjo tikra
sis skausmas . . .

Ir tik tada geriau už UNRROS komisijas 
turėjau progos išskryninguoti kiekvienos mū
sų visuomenės idėjinės ir politinės grupė.' 
vidų ir jų dalyvių mentalitetą. Keistą ko> 
pleksą turėjo mūsų visuomenė, ir jį turi I. 
kraštų visuomenės. Revoliucionierių jos k. 
liną, kartais žudo, bet slaptomis Jį gerbia. Jei. 
marksistinis materialistas pergims, pvz„ į 
platoninį idealistą ir kolektyvistas į indivi
dualistą, tai visur jis pajus jo atžvilgiu šaltį, 
ironiją, nepasitikėjimą ir kaž kokį kretiniš
ką pasitenkinimą. „Kas kas, tik tu jau nekal
bėk . . . Meldžiamasis, tik mūsų jau tu ne
mokyk . . . Mes žinome!" Ir tokių išminčių 
bei tiesos monopolių tiek daug, kad naujam 
„įsibrovėliui", nepageidaujamam pakeleiviui 
dažnai nieko kito nelieka, kaip pačiam vie
nam dalintis su savo fantazijomis.

Sakysime, kadaise mūsų valdžia draudė
(Nukelta į 4 pusi.)
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„Lietuvių
prašomi

mūsų įgaliotiems LKV platintojams, Jūsų V. Meškauskas

BALFo pirmininkas Kan. Končius 
atvyko tremtiniams padėti

- (atkelte iš 3 psl.) 
kurion būtinai turėtų įeiti ir BALFo atstovas. 
Si komisija parinktų lietuvius klaipėdiškius 
emigracijai Amerikon. Lietuviai neturi noro, 
buvo Končiaus pareikšta, daryti pasitarnavi- 
mus vokiečiams, bet jie tenori padėti savie
siems.

Končiui buvo patarta šiuo reikalu susirišti 
su Amerikos pareigūnais besirūpinančiais rei
kalais į JAV britų zonoje.

Lietuvių „repatrijantų“ reikalu
Išsikalbėjus lietuvių repatrijantų reikalu, 

J. Končiaus buvo pažymėta, jog visa eilė lie
tuvių, gelbėdami savo ir savo artimųjų gy
vybes, pasinaudojo paskutine galimybe ir re- 
patriavo Vokietijon. Tačiau tasai jų repatri
javimas negalima skaityti kokiomis nors sim
patijomis vokiečiams. Mr. Thomas sutiko pri
pažinti DP teises tiems, kurie galės įrodyti, 
kad jie repatrijavo dėl susidariusių gyvybei 
pavojaus. Gi tie, kurie Vokietijoje gavo pi
lietybę, turės įrodyti, kad buvo pavartota prie, 
varta. Tokių bylos galės būti dar kartą per
žiūrėtos.

Dėl išvykusių į Belgiją darbams
Kalbantis su Resettlement viršininku Mr. 

Fuller buvo paliestas Belgijon išvykusių klau
simas. Buvo nurodyta, jog tie žmonės, vykda
mi darbams Belgijon, dažnas iš jų stovyklose 
paliko šeimas, tikėdamiesi atlikę darbo su
tarti grįžti ir kur nors kitur emigruoti. Gi kai 
dabar kuris jų grįžta, net daroma kliūčių at
gauti DP statusą. Mr. Fuller pareiškė, jog 
IRO rūpinasi šiuo klausimu. Tačiau yra svar
biausia gauti patikinimų iš US DP komisijos, 
kad tokiems, kurie grįš iš Prancūzijos ar Bel
guos, tikrai bus sudarytos sąlygos įvažiuoti 
į JAV. Kai tokie patikinimai bus gauti, tada 
lengviau spręsis iš Belgijos ar Prancūzijos

Pranešimas Lietuviu Kalbos Vadovo reikalu
Lietuvių visuomenė savo laiku buvo infor

muota. kad prof. Pr. Skardžiaus ir jo kolegų 
paruoštą spaudai „Lietuvių Kalbos Vadovą" 
Kleisti (atspausdinti) buvo sudaryta iš įta
kingų asmenų komisija, kuri L. K. V-vo iš
leidimu pradžioje ir rūpinosi: tarėsi su įvai
riomis vokiečių spaustuvėmis, kol susitarė su 
Bfetuviška „Ventos" leidykla, nustatė provizo
rinę L. K. V-vo kainą, rinko prenumeratą ir 
t t.

Lietuvių emigracijai spartėjant, atėjo laikas 
išvykti ir „Lietuvių Kalbos Vadovo" leidimo 
komisijos nariams. Komisija įsitikino,'- kad šio 
didelio veikalo, kuris turi būti spausdinamas 
net 5 atskirais šriftais ir keleriopais kirčiais, 
taip greit užbaigti spausdinti negalės, todėl 
drauge su prof. Pr. Skardžiumi kreipėsi į LTB 
Centro Komitetą ir prašė „Lietuvių Kalbos 
Vadovo" išleidimą perimti savo žinion, reiš
kiant baimę; kad- r’eigiamo^atsūkymo atveju 
Jo spausdinimas iš viso gali susitrukdyti.

LTB Centro Komitetas, susipažinęs su „Lie
tuvių Kalbos Vadovo" spausdinimo padėtimi 
ir ąu komisijos atliktais derbais, konstatavo, 
kad:

a) perėmus veikalo spausdinimo reikalus, 
jam teks turėti sunkių rūpesčių ir susidurti 
su įvairiomis kliūtimis,

b) materialinės Bendruomenei naudos iš to 
laukti netenka, ir

c) norint, kad veikalo spausdinimas vyktų 
be didesnių pertraukų iki galo, gali prireikti 
ir Bendruomenės lėšų.

Tačiau LTB Centro Komitetas, atsižvelgda
mas į tai, kad „Lietuvių Kalbos Vadovas",

(atkelta iš 3 psl.)
skievsft komunistinę propagandą, bet ji drau
dė ir at*ką, konkrečią antikomunistinę pro
pagandą, — nes tai galėjo pakenkti geriems 
santykiams su mūsų didžiuoju Rytų kaimy
nu, keras palaikė mūsų tezę Vilniaus bylo
je ir L L Mes lefcšau norėjome būti neutra
lūs. Prieš keturiolika metų man teko pia- 
&ae rašyti kttkūrboiševizmo pavojaus klau
simais, to maskuoto „dvasinio bolševizmo", 
kerį Cvirkas et tutsi ąuanti su savo galin
gais globėjais iš vidaus pompavo į mūsų kul
tūrinės orbitos malūną. Niekad taip nebuvau 
nesuprastas ir niekad taip nekalbėjau į tuštu
mą, niekad tiek įžymybių protesto, paniekos, 
šmeižto ir pasipiktinimo nebuvau sulaukęs, 
kaip per tą labai kuklią, beveik anoniminę 
kovelę, besipriešinant subtiliam ir gerai mas
kuotam bolševizmo agentūros planui mūsų 
dvasinio gyvenimo laukuose. Aiškus antibol- 
ševikas pas mus buvo laikomas juodašimčiu, 
fašistu, bukapročiu ar karjeristu batlaižiu, 
— bet kultūrbolševikas dažniausiai persona 
grata, na, o jei kiek privengiamas, tai visuo
met gerbiamas. Su juo buvo bendradarbiauta 
ligi tol, kčl okupavus šalį tautiečiams ėmė 
ristis galvos nuo pečių. Tada ir protektoriai 
įsitikino, kad Didysis Maskvos Brolis neturi 
pasigailėjimo, niekam, net ir simpatikams, jei 
jie nesutinka tapti enkavedistais. .

Aš padariau klaidą, kad prieš kultūrbol- 
yizmą rašiau tiesiogiai ir nuogai, — bur- 

-azinės ir „liberalinės" visuomenės to ne
mėgsta ir nepakenčia nei pas mus, nei užsie
niuos!. Gal būčiau daugiau pasiekęs, jei vie
toj daiktus tikrais vardais pavadinus, būčiau 
sūkomponavęs kokią švelnią satyrą iš kur
mių gyvenimo ...

Taip, — mes nebūtume išsigelbėję nuo ru
sų okupacijos ir bolševistinio mūsų tautos 
genocido, jei net būtume buvę budriausi ir 
blaiviausi. Nes kituose, daugiau lemiančiuo
se kraštuose vyravo ir tebevyrauja: toks 
pat, — ką sakau? — žymiai gilesnis užsi- 
chloroformavimas ir tas netiesioginis, o kar
tais stačiai tiesioginis talkininkavimas O* 
Brieno tipo dvasininkams 
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204.

205.

Atsiųsta paminėti
Kun. Kazys Mažutis DIDŽIOSIOS GRUM

TYNES, 1950 . Šventieji Metai, Išleido „Nau
jojo Žmogaus“ bičiuliai. Tiražas: 1000 egz. 
Kaina 1 dol.

grįžtančiųjų klausimas.
Ieško naujų globėjų kietabranduolininkams
Hard Core viršininkas Mr. Citroen ypač yra 

susirūpinęs negalinčiųjų išemigruoti likimu. 
Ligoniai, seniai bei invalidai neturėtų būti 
palikti Vokietijoje bei Austrijoje. Reikia ras
ti kraštus, kurie šiuos nelaimingus žmones 
priimtų pas save ir jiems suteiktų tolimesnę 
globą. Vokiečiai per daug turi rūpesčių su 
savais pabėgėliais. Tad reikia dėti visas gali
mas pastangas pasirūpinti tų žmonių ateitimi. 
Jau dabar kreipiamasi j įvairių kraštų vy
riausybes ir labdaros organizacijas, prašant 
priimti po tam tikrą skaičių kietojo branduo
lio asmenų — senelių ligonių bei nedarbingų 
invalidų.

Tolimesni kelionės tikslai
Kan. Končius paklaustas apie tolimesnius 

savo kelionės tikslus ir užmanymus pareiš
kė, jog yra numatęs aplankyti Romą. Jeru
zalę. Be to, lankydamasis vakarinėse Vokieti
jos zonose stengsis susipažinti su vokiečių 
ūkin įjungtų būtimi ir pagal tai bus patvar
komas BALFo tolimesnis šalpos darbas. 
(Ziūr. Kan. Končiaus pranešimą y/ąrner Ka" 
reivinėse barželio 14 d. minėjimuose.) R. M.

Lietuvės pasaulio Motinp Kongrese
Birželio 6—10 Paryžiuje įvyko pirmasis Pa

saulinio Motinų Sąjūdžio Kongresas, kuriame 
dalyvavo 28 tautų atstovės. Lietuves atstova
vo Bačkienė, Galdikienė ir Karvelienė.

Šio kongreso metu keliomis progomis buvo 
primintas Sovietų Sąjungos užimtuose kraš
tuose vykdomas teroras, kur paneigiama mo
tinos teisė į vaikų auklėjimą. Lietuvių, len
kių ir ukrainiečių atstovės padarė praneši
mus apie motinų deportacijas ir persekiojimą 
sovietizuojamuose kraštuose.

kaipo vienintelis musų gimtosios kalbos gry
numo išlaikymo kelrodis, lietuviškajai visuo
menei, ypač atsidūrusiajai tremtyje ir išsis- 
klaidžiusiajai po plačiuosius pasaulio kraš
tus. o drauge ir išlaisvintai Lietuvai, neabe
jotinai bus naudingas, ir kad jo išleidimo esa
moje padėtyje tegali imtis pastovi, pelno ne
siekianti, lietuvių organizacija, kokia yra 
LTB-nė, 1949 metų liepos 7 d. nutarė „Lietu
vių Kalbos Vadovo" išleidimą perimti, ir nuo 
tos pat dienos pradėjo rūpintis visais LKV 
reikalais.

„Lietuvių Kalbos Vadovo“ leidimo komisi-| 
ja, nustatydama prenumeratos kainą, nenu
matė visų būsimų aplinkybių bei sąlygų, ku
rios kainą turės pakelti. Ūkinio Vakarų Vo
kietijos gyvenimo raida ir bendros sąlygos 
sparčiai keitėsi „Lietuvių Kalbos Vadovo" 
spausdinimo nenaudai. Svarbiausios LKV-vo 
pabranginimo sąlygos yra šibš:

1. spausdinimo darbą pradedant valiutų 
kurso santykis buvo žymiai palankesnis. Kiek 
vėliau tas santykis pasikeitė, sudarydamas 
žymių nuostolių,

2. komisijos nariams išvykus, po kelių sa
vaičių išvažiavo į JAV ir pats veikalo auto
rius. Pradėtą spausdinti LKV-vą teko atski
rais lankais siuntinėti oro paštu j užjūrį prof. 
Skardžiui, kuris taisė ne vien korektūrą, bet 
rado būtina įrašyti nemaža pataisų ir papil
dymų,

3. darbą pradedant veikalas turėjo apie 
1000 pusi, rankraščių, naujų papildymų dėka 
jis padidėjo iki 1600 puslp., ir tas žymiai 
LKV-vą pabrengino,

Apie tai būtų galima papasakoti šimtus stul
binančių faktų ir paradoksų, ypač iš pačios 
naujausios „antikomunizmo tvirtovės", Ame
rikos, gyvenimo. Tačiau tat, kaip pasakytų 
Dostojevskis, yra jau kita istorija . . .

Bet jei mes nuoširdžiai ir sutramdę savo 
demonišką išdidumą išdrįsime pažiūrėti pa
tys į save, į mūsų praeitį, mūsų visuomenės 
ir mūsų lyderių buvusią galvoseną, tai per 
dabartinio blaivaus ir krištolinio stiklo siene
lę lengvai pamatysime anųjų vandenų drumz
les. Ir tada pradėsime suprasti, kodėl Vaka
rų pasaulis, jų visuomenės, jų lyderiai, jų de
mokratai ir humanistai šiandien yra tokie, 
jog jų ausys vis tebėra tokios kurčios pasi
baisėtinai milijonų žmonių tragedijai, jų akys 
nors mato, bet smagenų centrams neperduo
da visos įvykių prasmės, o jų smagenys taip 
padūmavę, kad vis dar nesuvokia tų įvykių 
logikos ir nepramato katastrofos, kuri Han- 
nibalo kardu taip aiškiai skardena už vartų, 
— tam „way of life" ir toms civilizacijos ver
tybėms, už kurias per tūkstančius metų bu
vo taip sunkiai, bet vis dar pergalinčiai ko
vota . . .

Ir tada suprasime, kodėl tokio tipo ir inte
lektualinio gilumo žmonės, kaip Orwellis, 1946 
metais išdrįso ne tiesiai nupiešti bolševizmą, 
bet perdirbti jį į satyrą (taigi, padaryt iš to 
hollywoodišką pasismaginimą . . .) ir patal
pinti jį tik į nekaltų gyvulėlių fanną. Taip 
pat suprasime, kodėl pasibiaurėjęs ir maskvi- 
niu ir visais kitokiais totalitarizmais, jis ais
tringai, jau sunkiai sirgdamas, dar prieš savo 
mirtį skubėjo atkurti šių biaurybių menišką 
esenciją, nors jam ir atrodė, kad tai yra dar 
tik fantazija, kuri virsianti realybe tik už 35 
metų . . .

Ir tas metodas pasirodė beveik geresnis. 
Vakarų pasaulis, mat, noriau ir lengviai su
virškina satyrą, nes tai teikia pasismaginimo. 
Vakarų pasaulis lengviau ir greičiau patiki ne 
dabarties tikrove, bet ateities fantazija, nes 
tai derinasi su jo egoizmu, su jo hipokrizijos 
religija ir teikia jam pilną sąžinės nuramini
mą.

Los A-ncetes, W50. M. 10.

BALFas iikininkams
Šiuo metu labai aktualus lietuvių tremtinių 

ūkininkų įkurdinimas pagal BALF-o parū
pintas nevardines garantijas ūkiuose Michi- ■ 
gano valstijoj. Ūkininkai į ten jau vyksta. Už 
jų įkurdinimą yra atsakingas T. Dambraus
kas. Tačiau pasitaiko, kaip jis informuoja 
BALF Centrą, kad kai kurie tremtiniai, gavę 
tokias garantijas, nesiteikia apie save suteikti 
reikalingų žinių arba sakosi negavę tuo rei
kalu jokių pranešimų, ir todėl negalima jų 
įkurdinti. Norint laiku ir tinkamai įkurdini
mo reikalus sutvarkyti ir šeimą pas atitinka
mą ūkininką apgyvendinti, kandidatai pra
šomi ko skubiausiai oro paštu prisiųsti 
žinias (Adr. Mr. Thomas Dambrauskas, 
Wildwood Ave., Detroit. Mich., USA):

I. Visų šeimos narių vardai ir gimimo 
tos, 2. kokį mokslą šeimos galva ir šeimos 
nariai yra išėję, 3. koks buvo šeimos galvos 
ir šeimos narių Lietuvoje užsiėmimas, 4. ko
kias kalbas šeimos galva ir šeimos nariai mo
ka, 5. kokioje ūkio šakoje turi didesnį paty
rimą, kokioje ūkio srity pageidautų dirbti, 6. 
ar moka valdyti traktorių, ar susipažinę su 
kitomis ž. ū. mašinomis ir dar kokius darbus 
bei amatus moka, išskyrus žemė sūkį ir 7. ka
da maždaug galės iš Vokietijos išvykti į JAV?

Kai tik kandidatai gaus žinią kada turės iš 
Vokietijos išvykti, prašomi prieš išvykdami 
ko greičiausiai oro paštu pranešti aukščiau 
minėtuoju adresu, kada, kokiu laivu, į kurį 
Amerikos uostą vyksta, taip pat adresą as
mens, kuris galėtų tokį kandidatą priimti, jei 
jį paskutiniu momentu atsisakytų priimti 
ūkininkas. Į šią valstybę vykstantieji, pagal 
nevardines sutartis, pirmoj eilėj turės vykti 
į žemės ūkius atidirbti bent vienerius metus 
laiko ir tiktai tuo atveju, jei jų ūkininkai ne
priimtų, galės vykti T. Dambrausko 
tuoju adresu. Ūkininkų įkurdinimo 
gumas priklauso nuo to, kaip greit 
teiktos reikalaujamosios žinios.

BALF Europoje, 20. Rauchstr., Mūnchen.

visai dar neuž- 
. siprenumera- 

vusiems.
20.— DM 
4,50 dol. 
4,50 dol.

2 sv.
2/5/— 

4,50 dol.
Kalbos Vadovo" prenume- 
galimai greitesniu laiku

4. LTB Centro Komitetas, siekdamas, kad 
tasai didžiai vertingas kūrinys skaitytojus 
pasiektų kiek galint tobulesnis ir dailesnis, 
parinko žymiai geresnį popietį, o komisijos 
parinktą paprastą knygos viršelį nutarė pa
keisti stiresniu ir gražesniu drobės viršeliu 
Tuo būdu „Lietuvių Kalbos Vadovas" išeis 
ne tik padidintas puslapių skaičiumi, bet ir 
jam spausdinti bei įrišti medžiaga yra page
rinta. Visa tai, be abejo, rišasi su didesnėmis 
išlaidomis.

5. dauguma prenumeratorių yra jau išvy
kę į užjūrius ir jiems knygos persiuntimas 
pareikalaus papildomų išlaidų.

Dabar, kai „Lietuvių Kalbos Vadovas“ jau 
baigiamas spausdinti ir š. m. liepos mėn. pra
džioje pradės prenumeratorius lankyti, jo lei
dėjas, LTB Centro Komitetas, apskaičiavęs vi
sas pagerinto LKV-vo išleidimo, drauge ir 
persiuntimo išlaidas, ir-nesiekdamas-jokio iš 
to pelno, nustatė šią 
kainą: 
užsiprenumeravusiems 
iki š. m. liepos 
mėn 1 d.
Vokietijoje 
Amerikoje 
Kanadoje 
Anglijoje 
Australijoje 
Kituose

Gerb. 
ratoriai 
įmokėti . .
arba netarpiškai LTB Centro Komitetui, pa
pildomą prenumeratą, kartu nurodant tikslų 
dabartinį savo adresą, kuriuo galėtume vei
kalą negaištant išsiųsti. Tie prenumeratoriai 
kurie reikiamo primokėjimo atlikti nepano
rės, galės atgauti iš LTB Centro Komiteto, 
dabar vadinamos Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Valdybos (Mūnchen 27, Rauchstr. 
20, US-Zone, Germany), pinigus atgal.

Centro Komitetas supranta, kad prenume
ratos kainos pakėlimas visiems nėra malo
nus, ypač mums, vykdant savanoriškai ir be 
jokios materialinės naudos patarnavimą mū
sų lietuviškajai visuomenei. Tačiau tikimės, 
kad mieli LKV prenumeratoriai mūsų pastan
gas ir pastaruoju metu pakitėjusias sąlygas 
teisingai supras ir mūsų veiksmus pilnai pa
teisins.

PLB - Vokietijos Lietuvių Bendruomenės.
Valdyba

Skelbimas Nr. 22
Iš JAV ir kitur paieškomi šiame skelbime 

išvardinti asmenys. Ieškomieji ar apie juos 
žinantieji, malonėkite atsiliepti C. Kartotekai, 
kartu nurodant eilės Nr. ir įdedant reikiamą 
kiekį pašto ženklų, atsakymui apmokėti.

Siusti šiuo adresu: Mūnchen 27, Rauchstr. 
20. C. Kartotekai.
199. Juozas Kutra — ieško Felikso Kras- 

■ nausko.
200. Emilie Fehlauer — ieško Jono Stepo

naičio apie 46 m. amžiaus savo laiku 
gyvenusio prie Dancigo.

20-1. Povilas Petrikas, — ieško sesers Onos 
Petrikaitės - Ūsonienes, Miko Ūsionio 
žmonos.
Ona Baretienė — Matusevičiūtė ieško 
brolio Jurgio Matusevičiaus iš Trakiš
kių kaimo Marijampolės apskr. Ir Pe
tronėlės Matusevičiutės-Maznienės.
Anglijoj gyvenąs lietuvis ieško lietuvai
tės, kilusios iš Šiaulių miesto ar valš- 
čiaus. Nori suteikti materialę paramą į 
skurdą patekusiai, - jei tokia atsirastų. 
Rapolas Paciunas ieško pažįstamų ar 
giminių iš Atkočių km. Deltuvos vals
čiaus. Ukmergės apskr.
Gauti adresai: Boleslovui Lintykui.

LTB OKartotekos Vedėjas

Mieli skaitytojai!
Pagaliau su ketvirtu birželio mėnesio numeriu atėjo ir man laikas atsisveikinti 

Sakau „pagaliau“, nes tikėjausi tai padaryti daug anksčiau. Prieš šešiolika mėne
sių J. Vasaitis perleisdamas MINTĮ, savo atsisveikinime man palinkėjo leisti lietuvis- -
ką laikrašti ... iki paskutinis tremtinių transportas paliks Vokietiją. Aš nesitikėjau • 
taip ilgai galėsiąs leisti laikraštį — todėl tą linkėjimą išbraukiau. Galvojau apie ke- j 
lėtą mėnesių. -

Kai po kelių mėnesių MINTIS susijungė su MŪSŲ KELIU ir gimė LIETUVIS, at- r 
sargiai planavome išsilaikyti iki pereitų metų galo. Juk pereitų metų rudenį smar- ■ 
kiai pakilusios emigracinės bangos iš Vokietijos išplovė visus tuos, kurių pavardės f 
ar slapyvardės puošė gausių tremties laikraščių puslapius. Jau rudeniop mudviem su ! 
J. P. Palukaičiu teko ne redaguoti, bet vietoje „padirbti" laikraštį. Bet ir mes turėjo- t 
mc savų asmeninių ir net emigracinių rūpesčių. Daug laiko teko sugaišti važinėjant * 
j Memmingeną, nes ne čia gyvenome. Prieš porą mėnesių LIETUVĮ paliko, išvažiuo- • 
damas emigracinėn stovyklon ir J. P. Palukaitis. Išvažinėjo kiti redakcijos bei admi- > 
nistracijos bendradarbiai. Net visą laiką buvęs LIETUVIUI ištikimas ekspeditorius ga- i 
vo šaukimą. *

Išvažinėjo bendradarbiai, išvažinėjo skaitytojai, skaudžiai juntam vieno kito pla- * 
tintojo nesąžiningumą ar nerangumą, bet visdėlto dar ir šiandien, nepaisant visų emi- ’ 
gracinių bėdų, stovyklų pertvarkymų ir kilnojimų, galima leisti nors ir kuklų keturių 
puslapių lietuvišką laikraštį laisvoje Europoje. LIETUVIS galėjo egzistuoti todėl, kad 
jo skaitytojai ir išemigravę liko jam ištikimi. Nors įsikūrimo bėdų spaudžiami ir 
turėdami po ranką vietinius lietuviškus laikraščius, jie prenumeravosi LIETUVĮ, kuris 
juos pasiekia po kelių savaičių, net mėnesio ar kelių mėnesių (N. Zelandijoje). Šian
dien, kada užsienio prenumeratorių skaičius jau pralenkė vietinių, jie įgalina išlaikyti 
Vokietijos lietuvius savo laikraštį. LIETUVIS tikrai ir toliau būtų pasinaudojęs jų 
palankumu, jei Simas Miglinas, kuris dar negalvoja apie jokią emigraciją, nebūtų pa
siryžęs leisti naują laikraštį, netykodamas, kaip mes, geros progos numirti.

*
LIETUVIS buvo informacinis laikraštis, neturėjęs jokių politinių tikslų, išskyrus 

bendrus lietuviškus. Mums atrodė, kad tiksliai ir greitai informuodami, mes dau
giausiai pasitarnausime savo skaitytojams. Mes vengėme per daug komentarų, žinoda
mi, kad patys skaitytojai yra pakankamai subrendę padaryti reikiamas išvadas iš mū
sų informacijų. Mums atrodė, kad svarbiausias žurnalisto tikslas yra skelbti tiesą. 
Jis turi būti visados pasiryžęs jos siekti ir pakeisti savo pirmykštę nuomonę, jei bus 
įrodyta, kad ji klaidinga.

Ir štai nepaisant tokios pažiūros, aš šių metų pradžioje kelių veikėjų buvau pa
vadintas „tautos ir valstybės priešų talkininku“ už tai, kad LIETUVIO Pavergto
sios Tėvynės skyrelyje buvo trumpai pranešta, kad buv. įsižeidusių asmenų bendra- g 
darbe, repatrijavusi Lietuvon, juos puola. Buvau, „rezervuojant visus kitus gyvenamųjų ■ 
aplinkybių diktuojamus ir leidžiamus reagavimo būdus“ (kokius? skundus?), pašauk- j 
tas garbės teisman. ■

Gavęs tokį titulą, aš tą laišką tuojau paskelbiau, norėdamas painformuoti skaity- ■ 
tojus, su kokiu baisiu asmeniu jie turi reikalo ir kam jie moka pinigus. Ir šaukimą r 
teisman priėmiau, nors man nebuvo aišku, kokiems teisės ar teisėtumo nuostatams * 
aš nusikaltau. ;

Rezultate-normalus dėl emigracijos prenumeratorių mažėjimas apstojo..(Vos prieš f 
keletą dienų gavau iš vieno Indokinijoje kovojančio legionieriaus laišką, prašančio ‘ 
pranešti, kaip gi ta byla pasibaigė, nes jis turbūt numerio su sprendimu negavęs.)

Deja, aš turiu nuvilti savo smalsiuosius skaitytojaus. Byla iki šiol nebuvo spren
džiama. Negalima buvo susitarti dėl sudarytino teismo pirmininko. Įsižeidusieji pa
siūlė superarbitru vieną politiką, kuris priklausė tai pačiai partijai, kaip ir vienas 
iš jų ir kitiems dviems jis yra labai artimas. Aš negalėjau sutikti su jo kandidatū
ra. Mano buvo pasiūlyti du teisininkai, vienas iš jų LTB garbės teismo pirmininkas, 
kitas žinomas Vyr. Tribunolo teisėjas. Jie buvo atmesti, nes jie esą vienos partijos 
su manim, nors aš jokiai partijai iki šiol neturėjau garbės priklausyti ir nemanau ar
timiausioje ateityje priklausyti. Toks iš p irsto išlaužtas teigimas tik parodo kai 
kurių mūsų politikų vartojamus metodus. Iš mano „priešų“ pusės buvo pasiūlyta su
perarbitro skyrimą pavesti vienos mūsų institucijos pirmininkui, kuris priklauso tai 
pačiai srovei, kaip ir du iš „priešų", pabrėžiant, kad byla turi netiek teisinį, kiek 
„moralinį“ pagrindą. Ir kokia logika mane verčia sutikti su tuo jų pasiūlymu? Ne
galint susitarti dėl superarbtro, p. Kaminskas atsisakė būti teisėju iš mano „priešų“ 
pusės. Toks tat yra šiandien tos bylos stovis.

Aš suprantu, kad kai kurios laikraščio informacijas kai kada būna nemalonios, 
bet jei jos nepažeidžia teisingumo ir teisės reikalavimų, nieko nepadarysi. Anksčiau 
įsižeidusieji galėjo savo įtūžimą atvėsinti dvikovose, pvz. prieš 50 metų Prancūzijoje. 
Deja, šiandien toks metodas mums sunkiai būtų suprantamas. Prieš kurį laiką Kana
dos parlamento diskusijose įsižeidęs mi nisteris pirmininkas iššaukė iš tribūnos * 
vieną atstovą dvikovom Tas šaltai atsakė: „sutinku ... iš dvidešimties žingsnių grie- f 
tinėlės plakikliais“. Incidentas pasibaigė visuotinu juoku. Humoras padeda pergyventi * 
daug nemalonių incidentų. {

♦
Užleisdamas LIETUVIO vietą kitam laikraščiui, noriu nuoširdžiai padėkoti vi

siems bendradarbiams, atstovams užsienyje, platintojams, o svarbiausiai, Jums, mieli 
skaitytojai. Jūs ne tik suteikėt man galimybę leisti laisvą ir tikrai nepriklausomą lai
kraštį, bet taip pat parodėt kokio laikraščio pageidaujate, nepaisant jo pavadinimo 
ar redaktorių pavardžių.

LIETUVIO SKAITYTOJAMS IR PLATINTOJAMS «
Sis LIETUVIO numeris yra paskutinis. Visus skaitytojus ir platintojus prašome 

nedelsiant atsiskaityti. Visi LIETUVIO skaitytojai, sumokėję prenumeratą už laiką po 
liepos m. 1 d., gaus naują savaitraštį TREMTIS. Visas pretenzijas LIETUVIUI prašome 
pareikšti iki liepos m. 1 d.

Užsienio skaitytojai skolas sumoka LIETUVIO atstovams užsienyje arba pri
siunčia LIETUVIUI po 7 tarptautinius pašto kuponus mėnesiui. LIETUVIO administracija

Savaitraščio TREMTIS pirmasis Nr. išeina 
liepos 3 d.

Prenumeratos sąlygos:
Vokietijoje 1 mėn. 3 DM, užsisakant ir su

mokant prenumeratą dviem mėn. iš anksto: 
5 DM.

Platintojai stovyklose praneša, po kiek 
jiems TREMTIES siųsti. Atsiskaitoma kiek
vieno mėn. 15 ir 30 d.

Būsimiems TREMTIES bičiuliams Anglijoje:
Tuo tarpu Anglijoje TREMTIS savo atsto

vybės neturės. Prenumerata 1 mėn. 5 šil. ar
ba 8 tarptautiniai pašto kuponai. Prenumera
toriai atsiskaitymą siunčia Tremties adminis
tracijai žemiau nurodytu adresu.

Būsimiems TREMTIES bičiuliams Ameriko
je ir Kanadoje.

Buv. Lietuvos Prezidentui, vienam tautinio 
varpininkų sąjūdžio steigėjui,

Dr. Kaziui Griniui 
mirus, liūdėdami reiškiame velionio arti
miesiems gilią užuojautą. Studentai var- 

Studentai varpininkai.

2. Mr. Walter Stuogis 
1114 Florence Ave 
Evanston, III.

Per šiuodu atstovus TREMTĮ prenumeruoįasi 
jos busimieji bičiuliai. Kanadiškiai prenume
ratoriai TREMTĮ prenumeruoja ir prenume
ratą siunčia į JAV Mr. W. Stuogiui nurodytu 
adresu. Prenumeratos kaina JAV ir Kanadoje 
1 mėn. 0.5 dol.

Australijoje TREMTIS prenumeruojamasi 
per:

Mr. Glušauskas 
35 Cator Street, 
West Hindmarsh, 
Adelaide, S. A.

gyveną tautiečiai TREMTĮ prenume- 
tiesioginiai, šiuo adresu: TREMTIS,

Kitur
ruojasi
(13b) Memmingen, Postfach 2, Germany.

Tėvynės Prezidentui, Dr. Vinco 
tautinės kovos draugui

Dr. Kaziui Griniui 
mirus tremtyje, liūdime ir prašome jo ar
timuosius priimti skausmo supratimą.

Moksleiviai kudirkiečiai.
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