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LITIIUSm WEEKLY NEWS

Jungtinės Tautos ir Tautų Sąjungą
LORD VANSITTART

Anglijos konservatorių 
„Daily Mail“ buvo at- 

lordo Vansittart’o 
aštriai kritikuojąs So- 

Paskutiniame «de- 
vaidino žymi) vaid- 
užsienių politikoje, 
iš viešojo politinio 

pasitraukęs-

Neseniai 
dienraštyje 
spausdintas 
straipsnis, 
vietų Sąjungą, 
šimtmetyje V. 
menį Anglijos 
šiuo metu jis 
gyvenimo yra

Šio straipsnio tikslas išvesti paralelę 
tarp Tautų Sąjungoj žlugimo ir Jung
tinių Tautų veiklos.

Tautų Sąjungą sugriovė dviejų dik
tatorių užgrobimo įgeidžiai. Ir JT or
ganizacijai gresia panašus likimas dėl 
panašios kito diktatoriaus manijos, nes 
visos diktatūros yra viena kitai lygios.

Tačiau T. S. sugriovimą pagreitino 
du faktoriai: atitinkamos 
ka ir drąsos trūkumas, 
būdavo retai pasakoma.

Nebuvo nė vieno, kuris 
pareiškęs: „Visa 
apgaudinėjimas“, 
trofos pagrindas.

Be viso šito yra dar vienas gero ne
žadantis panašumas su praeitimi. Vo
kiečiams pavyko nutildyti daugumą sa
vo kritikų. Buvo jau labai nemiela 
pasakyti apie juos tiesą.

Visai artimoje praeityje ir rusams 
pavyko visus panašiai išgązdinti, iš
skyrus keletą, kurie pažinojo kairiojo 
diktatoriaus pasalūnišką apgavystę, va
dinamą „darbininkų rojaus“ vardu.

Veto farsas
Kai kurie mūsų pačioje pradžioje 

sakė, kad iš Saugumo — •
viep- farsas, jeigu ten 
teisė. Kadangi Rusija 
dalyvauti, mes buvome 
gurno Taryboje leisti 
ji nepateisino dėtų vilčių.

Kremlius niekuomet nesidomėjo 
Saugumo Tarybos sėkme, lygiai kaip 
Stalinas niekada nenumatė patenkinti

Europą. Diktatoriai mėgsta chaosą: 
tada jie randa puikiausią progą plėsti 
savo mokslą ir kištis į svetimų kraštų 
vidaus reikalus.

Kremliaus diktatoriai, turėdami šį 
tikslą akyse, pabandė sugniuždyti 
Marshall’io planą ir savo aistroje nu
ėjo taip toli, kad tam turėjo pasiprie
šinti Vakarų demokratijos.

Mes taip pat lygiai turime pasiprie
šinti Sov. 
JT, kurią 
ruoja tol, 
platforma, 
tikslams.

Veto teisę Kremlius taip dažnai pik-- 
tam panaudojo, kad Saugumo Taryba 
jau seniai yra pasmerkta bejėgiškumui. 
Nėra reikalo dar kartą išdėstyti šio 
sabotažo liūdną skyrių. Pakanka, jei
gu mes prisiminsime 12^.7- 
aferą, kurios metu albanai nužudė 44 
mūsų jūreivius.

Visi 
įfcino. 
lenkų 
Rusai 
gali daryti neteisybės, nes ji yra ko
munistinė.
laikėsi

<jiems
Tai 

laikėsi 
tautai

kritikos sto- 
Nuoga tiesa

drąsiai būti} 
struktūra yra savęs 

Tai buvo ir katas-

Europos skilimas - Įvykęs faktas
LONDONAS REALIAI VERTINA PADĖTĮ. NEPAVYKO ANGLIJOS—SOV. S-GOS PREKYBOS DERYBOS. JAV 
KONGRESAS PRIĖMĖ PASKOLŲ ĮSTATYMĄ. SAUGUMO TARYBA NIEKO NEGALI NUTARTI. JUGOSLA- 
VIJA NEĮSILEIDŽIA ST KOMISUOS. KOMUNISTAI JUNGIA BULGARIJĄ SU JUGOSLAVIJAI INDONEZIJOS 

--------------- JT ORGANiZAcijOJE.

užsienių prekybos sekre- 
Wilson savo išvykimą iš 
atidėliodavo, tikėdamasis

ko- 
pasaulinę padėtį sakoma, 
sunku pasakyti, kokias 
prasidėję karo veiksmai 
Taip pat ir paskutinės 

Burmoje rodo, kad Azi-

PROBLEMA

laikysenos Taryba negali padaryti jo
kios pažangos. Kaip žinoma, ši komi
sija apkaltino Graikijos šiaurės kai
mynus rėmus Graikijos sukilėlius. 
Sov. S-ga teigia, kad dėl viso to kalta 
„fašistinė“ Graikijos vyriausybė.

Liepos 29 d. Gromyko vetavo JAV 
rezoliuciją pasiųsti pastovią komisiją 
tirti pasienio incidentus Balkanuose. 
Tai 9 Sov. S-gos veto Saugumo Tary
boje.

D* Britanijos 
torius Harold 
Maskvos vis 
susitarti. Liepos 25 d. jis grįžo į Lon
doną. Po jo pranešimo kabinetui, lie
pos 28 d. D. Britanijos prekybos mi
nistras Sir Stafford Crips parlamente 
pareiškė, kad D. Britanijos pastangos 
sudaryti .prekybinį susitarimą su Sov. 
S-ga nedavė lauktų vaisių. Sov. S-ga 
už savo kviečius paprašė tokių kainų, 
kurios žymiai aukštesnės, negu 
nadoje ir Amerikoje, 
čių biržoje už 
2,25—2,40 dol., 
čius 1,55 dol-). 
priežastis buvo 
pratęsti sovietų 
nijai iš 5 į 12

Liepos 27 d. BBC oficialiame 
mentare apie 
kad šiandien 
turės pasėkas 
Indonezijoje, 
žmogžudystės 
joje vyksta didelė vidujinė revoliucija, . 
kurios šaknys yra pasibaigusiame an- , 
trajame Pasauliniame kare. Nėra abe
jonės, kad naujai atneštosios japonų . 
idėjos rado ten dirvą, ir Azijos tautos 
nori nusikratyti europiečių vadovavi
mo. Tai yra didžiulis minčių pervers
mas, siekiąs naujos santvarkos įkūri
mo.

Taip pat ir Europoje įvyko tai, ko 
labiausiai bijota: Europos pasidalini
mas į du blokus šiandien jau yra įvy
kęs faktas. Tai rodo, Paryžiaus kon
ferencijos nepasisekimas, kurioje Sov. 
S-ga atsisakė bendradarbiauti su Va
karų pasauliu. Tą faktą patvirtina 
ir tarp Rytų Europos tautų paskubo
mis sudaromos prekybinės ir politinės 
sutartys, kurių tikslas atsiriboti 
Vakarų pasaulio. 
r»e kelia rimto 
nio.

Nors Londono 
dar toli, tačiau jau šiandien esama po
litikų, kurie drįsta tvirtinti, kad ir 
ši konferencija yra pasmerkta nepasi- 
sekimiĄk

Tai yra kelios ištraukos iš oficia
laus padėties apibūdinimo. Jos rodo, 
kad pasaulyje per paskutines savaites 
padėtis ne 
dar didesnį

nuo
Tai yra faktai, ku- 

perimo ir susirūpini-

Ka- 
(Čikagoje kvie- 

bušelį mokama nuo 
o už kanadiškus kvie- 

Antroji nesusitarimo 
sovietų reikalavimas 

skolų mokėjimą Brita- 
metų. Šios skolos — 

apie 100 mil. svarų — susidarė 1941 m., 
kai D. Britanija davė sovietams įvai
rių būtino naudojimo prekių. Sovie
tai taip pat reikalavę sumažinti moka
mus už skolą procentus iš 2 į 0,5%, su 
tuo britai sutikę. Tačiau D. Britani
ja jokiu būdu negalėjo sutikti su sko
los grąžinimo prailginimu* Tai būtų 
sudarę žymių finansinių sunkumų D- 
Britanijos ūkiui busimųjų 3—4 metų 
laikotarpyje.

Toks yra oficialus britų vyriausybės 
pareiškimas. Komentare apie derybų 
nepasisekimą pasakyta, kad dabar su
griuvo viltys, jog numatytoji prekybos 
sutartis būtų galėjusi būti tiltu įjungti 
Sov. S-gą į Marshallio ūkinės Europai 
pagelbos planą. Su ūkiniu nepasiseki
mu suduotas smūgis ir galimam politi
niam bendradarbiavimui.

Maskva, nurodydama prekybos dery
bų nepasisekimo priežastis, pareiškė, 
kad viena - svambiųjų esanti Anglijos 
nesutikimas užtikrinti mašinų ir kitų 
techninių įrengimų ^tiekimą Sov. S-gai 
už jos duodamas gėrybes. Taip pat 
pasirašyti sutartį sutrukdė ir Britani
jos nenoras mokėti atitinkamas kainas 
už kviečius.

Nors Londono radijas ir toliau reiš
kiu viltį, kad bus dedamos pastangos 
ūkinį bendradarbiavimą tarp šių kraš
tų atnaujinti, tačiau Maskvos užimtoji 
pozicija rodo, kad tai artimiausiu lai
ku tikrai negalės įvykti. .
Maskvos nepasisekimo priežasčių 
kinimu ir pažymi, jog 
linkusi šiame klausime

Balkanų komisija, kuri dar tebėra 
Graikijoje, ir toliau tiria paskutines 
kovas prie 
įvažiuoti į Jugoslaviją ir Albaniją, kad 
ištirtų Graikijos vyriausybės kaltini
mus, jog tarptautinės brigados nariai 
buvo atsiųsti 
kiją. Tačiau 
bės pranešė, 
yra grynas 
šiuos kraštus 
jos nariai pareiškė, kad toks Jugoslavi
jos elgesys visiškai suniekina Saugumo 
Tarybos autoritetų pasaulio akyse.

Konicos ir Janinos, norėjo

iš šių valstybių į Grai- 
minėtų kraštų vyriausy- 

kad Graikijos kaltinimai 
šmeižtas/ ir komisijos į 
nebus įsileistos. Komisi

Dabar mes turime pareikšti, kad 
šiuo atveju mes nedarysime apgavys
tės. Dvejus ilgus metus mes turėjome 
kantrybės lošti su žaidėju, kuris 
no galįs žaisti su penkiais tūzais, 
bar mums šito gana-

Mes turime ryžtingai pareikšti, 
mes nieko bendro neturėsime su
ryba, kuriai komunistiniais sukčiavi
mais bus trukdoma suteikti bet kokį 
saugumą. Šiame punkte 
būti naujai peržiūrėta, 
nas iš jo nieko nepaliks, 
kitomis pagalbinėmis JT 
kurios atliktų gerą darbą, nėra jokio 
reikalo.

Kadaise buvo protingų vokiečių, ku
rie sakė: „Atsiskirkime nuo Berlyno!“, 
nes jiems pakako prūsiškos diktatūros. 
Dabar mes turime pareikšti, kad mes 

Korfu kanalo- ilgiau nenorime, jog Maskva spręstų 
mūsų likimą. Mes vedėme šį antrąjį 
pasaulinį karą ne todėl, kad pasaulis Aukščiau minėtas Londono 
būtų

Jūs 
kilęs 
laiku 
atitinkamai pasipriešinę nacizmui.

,Die Welt“ Nr. 87

Rusijos bandymui sugriauti 
jie, galimas dalykas, tole- 
kol ši organizacija, kaip 
,tarnauja jų propagandos

Tarybos nariai šį faktą pripa- 
Vien Rusija su savo iškamša, 
atstovu, buvo kitos nuomonės, 

paprastai pareiškė: Albanija nc-

Tarybos išeis 
bus leista veto būtų visiškai 
kitaip nesutiko 
įpareigoti Sau- 

veto teisę, bet

Kitais žodžiais tariant, jie 
nuomonės, kad jų ideologija 
svarbesnė negu teisingumas, 
yra tas pat mentalitetas, kurio - 
naciai: teisinga, kas vokiečių 

yra gera.
Mums pakanka 

dabar stovime . prieš 
kurį 

incidentus 
kad vieną kartą 

sprendimas ir

galutinį 
atliko
tyrusi

Mes 
sprendimo patikrinimą, 
Graikijos pasienio 
komisija, ir norime, 

aiškus 
kad jis būtų galutinis.

Vėl yra aiškūs ir 
faktai. Savo iškamšų, 
Bulgarijos ir Albanijos, pagalba Krem
lius bando suskaldyti Graikiją, ją iš
draskyti ir prievarta įsijungti į Rytų 
bloką.

visiems žinomi
Jugoslavijos,

Rumun iį oj e likviduojama 
opozicija

at- 
kad

VII. 29. Šveicarų žinių agentūra iš 
Bukarešto praneša, kad Rumunijos vy
riausybė savo tos dienos posėdyje nu
tarė uždaryti tautinių ūkininkų partiją. 
Parlamentas pritarė vyriausybės žings
niui.

LENKIJA NUSTEBUSI 
z' Varšuva, VII. 25. Vyriausybės 

stovas pareiškė savo nusistebėjimą,
JAV vyriausybė nesuteikė Lenkijai jo
kios paskolos iš 332 milj. dolerių- su
mos, kurią Amerikos kongresas pasky
rė Europos nukentėjusiems kraštam^. 
Šis JAV žingsnis lenkų sluoksniuose 

1 sukėlė didelį įnirtį, nes buvo tikėtasi 
gauti bent 50 milj. dolerių. '

LENKIJOJE
SUIMAMI DVASININKAI

Varšuva, VII. 25. Varšuvoje ir pro
vincijoje saugumo policija suėmė la
bai daug kunigų. Suėmimai katalikų 
sluoksniuose sukėlė didelį susirūpi
nimą.
JAV KARIUOMENĖ MOKOMA VAR

TOTI ATOMINIUS GINKLUS 
Vašingtonas, VII. 25. Amerikos karo 

ir laivyno ministerijos praneša, kad 
amerikiečių daliniai mokomi naudoti 
atominius ginklus SANDIA (Naujoji 
Meksika) poligone. Ten pat esama ir 
ypatingojo Xštabo, kuris rūpinasi įvai
rių atominių ginklų ištobulinimu. Šio 
štabo šefas yra gen. Leslie Groves.

— BBC VII. 29. Amerikoje viename 
jaunimo suvažiavime vienas atominę 
energiją tiriąs profesorius pasakytoje 
kalboje nurodė, kad visas uranijaua at
sargas turi JAV, D. Britanija, Kanada, 
Belgijos Kongo ir Sov. S-ga. Norvegija 
turi tiek uranijaus, kad galėtų paga
minti 50 atominių bombų, tuo tarpu 
Švedija vos 5. Kitų valstybių turimi 
uranijaus kiekiai yra visai nežymūs.
KZ STOVYKLOS SOVIETŲ ZONOJE 

Berlynas, VII. 24. Šiuo metu sovietų 
okupuotoje Vokietijoje yra 13 žinomų 
KZ ir Priverstinųjų darbų stovyklų, 
NKVD administruojamų. Štai jos: 
Sachsenhausen, Berlin - Hohenschon- 
hausen, Frankfur a. O-, Jamlitz, Funf- 
eichen, Schwerin, Torgau, „Pistor“

* Roitsch-Bitterfeld, Muhlberg, Alten
burg, Bautzen, Altenhain ir Buchen
wald. Be šių didžiųjų KZ stovyklų yra 
dar daug mažesnių. Smulkesnių žinių 
esama apie šias stovyklas: Buchen- 
walde — 11.000 kalinių; Schwerino KZ 
stovykloje — 25.000; KZ Mūhlberg 
veikia nuo 1945 metų, pastoviai esama 
20.000 žmonių. Iš jos nuolat išvežami 
transportai į rytus. Stovyklą „papildo“ 
suimtieji iš kalėjimų, administruojamų 
sovietų prokuratūros (pav^n Leipcige, 
Moltkestr.). KZ — Neubrandenburg ir 
KZ Sachsenhausen veikia nuo 1945 
metų. F P Nr. 60)

FELDM. MONTGOMERY GRĮŽTA 
BBC, VII. 29. Dėl nepaprastai svar

bių reikalų imperinio štabo v-kas 
feldm. Montgomery, nepasiekęs užsi
brėžtų tikslų Tol. Rytuose, iš N. Ze-

landijos grįžta į Londoną. Manoma, 
kad jo kelionė turinti ryšio su Angli
jos ūkiniais sunkumais, dėl kurių gali 
būti stengiamasi apkarpyti karines pa
jėgas.
KITATAUČIŲ SPAUDA APIE KOVAS 

TĖVYNĖJE
Anglijos, Belgijos, Prancūzijos, Švei

carijos, Švedijoj, ypač Amerikos, taip, 
pat ir užsienio lenkų laikraščiai gana 
dažnai rašo apie Lietuvoje vykstantį 
partizaninį karą. Palankus lietuviams 
straipsnis įdėtas ir New Yorko žydų 
socialistų laikraštyje „Forverts“.

LATVIJOS EGZIL. PREZIDENTU 
KATAL. VYSKUPAS 
Vyr. ’ Taryba, remdamasi 

Latvijos konstitucija, tam tik- 
Latvijos prezidento pareigas

Latv. 
neprikl. 
ru aktu 
paveda latv. katalikų vyskupui Juoza
pui Rancans.

Prezidentas Trumanas, kalbėdamas 
Princetono universiteto iškilmėse, pa
kartojo savo nusistatymą dėl visuotinio 
karinio mokymo prievolės įvedimo 

,Tai reikalinga padrąsinti ma- 
totali- 
prezi- 
19) 

K. Z. 
paver-

Charta turi 
kitaip Stali- 
Užsiimti su 

komisijomis,

konferencijos pradžia

tik nepagerėjo, bet sukėlė 
įtempimą.

išgelbėtas komunizmui.
galite man patikėti, kad nebūtų 

antrasis karas, jeigu kuriuo nors 
prieš 1936 metus mes būtume

nuotai
kas patvirtina ir ilgai vestų Anglijos 
prekybos derybų su J Sov. S-ga visiškas 
nepasisekimas. Jos tęsėsi beveik tris 
mėnesius. Jau deryboms įpusėjus, bu
vo reiškiama abejonių, ar galės būt* 
sudaryta prekybinė sutartis. Tačiau

Tuo tarpu Balkanų valstybių federa
cijos [kūrimo demonstracija tęsiama to
liau. Liepos 27 d. į Bielgradą atvyko 
Bulgarijos min. pirmininkas Dimitro
vas. Viename Jugoslavijos pasienio 
mieste pasakytoje kalboje jis pareiškė, 
kad Šis miestas yra tiltas tarp abiejų 
tautų. Reikia laukti, kad netrukus 
abi tautos susijungs į vieną valstybę. 
Jam atvykus į Bielgradą, Jugoslavų 
minios „džiaugsmingai“ demonstravo. 
Čia jis išbus apie savaitę ir tikima, 
kad tuo metu bus pasirašyta Bulgari
jos — Jugoslavijos draugiškumo ir ne
puolimo sutartis. Priėmime Tito ir 
Dimitrovas pasakė kalbas, pabrėždami, 
kad dabar prasidėjusi šių tautų tikro 
bendradarbiavimo era.
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BBC stebisi 
ąiš- 

Maskva nėra 
nusileisti.

liepos 26 d-
Paskuti-

Amerikos Kongresas 
baigė šių metų darbų sesiją. 
nis įstatymas, kurį jis priėmė, yra su
teikimas 1650 mil. dol. paskolų įvai
riems Europos kraštams. Į šią sumą 
įeina 400 mil. skirtų Graikijai ir Tur
kijai, per 600 mil. okupacinei kariuo
menei Europoje ir likusioji suma bu
vusių okupuotų kraštų atstatymui.

Jau antra savaitė Saugumo Taryba 
posėdžiauja aptardama Balkanų Komi-___ ___

Javoje ir Sumatroje toliau vyksta 
mūšiai. Olandijos kariuomenės komu
nikatuose tvirtinama, kad numatytieji 
veiksmai vyksta planingai ir minimos 
vis naujai užimamos vietovės. Tuo 
tarpu Indonezijos respublikom) vado
vybė tvirtina, kad olandai atmušami su 
dideliais nuostoliais. Dėl viena kitai 
prieštaraujančių žinių šiandien nega
lima turėti tikrojo padėties vaizdo.

Buvęs Indonezijos min. pirmininkas 
Šarir dabar yra atvykęs į New Dehli. 
Čia jis pareiškė, kad indonezai tol ko
vos, ligi bus pripažinta jiems nepri
klausomybė* Jis kvietė didžiąsias 
stybes paremti šias jų pastangas.

Naujos Indijos dominijos min. 
mininkas Pandit Nehru pareiškė, 
Indija įteiksianti skundų JT
ganizačjjai dėl Olandijos neleistino el
gesio Indonezijoj^. Taip pat ir Austrą- . 
lijos sostinėje Canberoje vyriausybės . 
sluogsniuose svarstomas klausimas per
duoti visą Indonezijos reikalą Sau-

‘ r —i a A. B.

val-

pir- 
kad
or

Seniausias pasaulyje monarčnas, &vecMjūs~~ktrrMxu8
švenčia savo 89-tąsias gimimo sukaktuves- Pradžios mokyklos mokiniai ka

raliui įteikia savo sveikinimus. (dpd-Keystone)

JAV.
žųjų tautų pasipriešinimui prieš 
nio režimo spaudimą“, pareiškė 
dentas. (NYKT, š. m. VI.

— Hannoveris, DPD. Buvęs 
Lageris Bergen, Belsen turi būti 
stas prisiminimų vietove. 4 m. aukščio 
ir 70 m. ilgio sienoje bus įmūryta len
ta, kurioje bus surašyti 120.000 Belsen 
žuvusių dešimties tautų žmonių vardai.

— BBC VII. 29. Liepos 28 d. Bresto 
uoste sprogo Norvegų laivas su salie
tra. Šis sprogimas buvo toks milžiniš
kas, kad sugriovė eilę namų ir išdaužė 
viso miesto langus. Gaisras grąsina su
naikinti visą Bresto miestą. 
NEPAPRASTI KARŠČIAI EUROPOJE 

Ziurichas, VII. 
tronomijos stotis 
liepos 28 d. 14 
37,6°C pavėsyje, 
temperatūra nuo 
vo įsteigta ši observatorija, 
ir Prancūzijoje liepos 27 d. 
tūra siekusi 40,8°C.

ŽMONIJA ŽUS NUO KĄRŠČIO
Bazelio universiteto prof. Huberis 

vienoje paskaitoje apie atominę fiziką 
pareiškė, kad žmonija žus ne nuo šal
čių, kaip kad anksčiau buvo manoma, 
bet nuo karščių, jeigu tam tikri dan
gaus kūnai nepasuks kita kryptimi- 
Savo klausytojams nuraminti, prof. 
Huberis nurodė, kad šis procesas tęsis 
daugelį milijonų metų. Profesorius 
nurodė, kad tariamoji saulės tempera
tūra, kuri siekia 20—28 mil. laipsnių, 
jos viduje iš vandenilio pasikeis į he- 
lijumą. Todėl saulė ne šala, kaip 
anksčiau buvo manoma, bet dar labiau 
kaista, nes atsirandantis helijumas ma
žiau praleidžia šilumą kaip vandenilis. 
Todėl saulės vidaus temperatūra pa- 
laispniui didėja ir vieną dieną jos 
karštis bus toks didelis, kad žemėje 
užmuš bet kokią gyvybę.

29. Šveicarijos as^ 
Ziuriche praneša, kad 

vai. termometras rodė 
Tai yra aukščiausia 

1846 metų, kada bu- 
Taip pat 
tempera-

Nepaisant santykių tarp JAV ir Vengrijos įtempimo, Vengrijos pašto valdy
ba JAV prezidentui Rooseveltui atminti išleido pašto ženklų seriją, turinčią 

simbolizuoti 4 Atlantos Chartos laisves.

Sovietai grobia pabaltiečius
Korės. Seymour Freidin VII. 21 monsinj. Montini priešaky.

NYHT rašo, kad Austrijos anglų-ame
rikiečių ir rusų įstaigos buvo susitaru
sios leisti DP iš Vienos išvažiuoti į 
Austrijos amerikiečių zoną. Važiuo
jantieji privalėjo turėti vietinės saugu
mo policijos leidimus.

Bet važiuojančius traukiniais DP ru
sų kareiviai pradėjo masiškai areštuoti.

Apie 400 DP rusų kareiviai prie 
Ennso tilto išvarė iš traukinių, einan
čių į Linz’ą ir amerikiečių zoną, ir 
privertė juos grįžti atgal į Vieną.

Rusų kareiviai, pastebėję, kad Ven
grijos politiniai pabėgėliai naudojasi 
Austrijos dokumentais, duodančiais 
teisę DP keliauti ir galiojančiais iki VI 
28, pagrindinai pradėjo tikrinti trau
kinius ir važiuojančius DP areštuoti.

Rusai reikalavo išlipti iš traukinių, 
jei dokumentuose nebuvo rusų ant
spaudo, nors susitarime tokio antspau
do reikalingumas ir nebuvo numatytas.

200 areštuotųjų baltų — lietuvių, es
tų ir latvių — buvo nugabenti į tris 
lagerius netoli Wiener Neusjadt. Juos 
saugojo rusų sargybiniai. Liepos 19 d. 
autoritetingos įstaigos sužinojo, kad 
tam tikras skaičius baltų iš.tų lagerių 
buvo paimtas ir išvežtas į rytus.

Anglų ir amerikiečių įstaigos, apie 
tai sužinojusios, griežtai protestavo 
ir apskundė rusus, kad jie sulaužė su
sitarimą, ir reikalavo, kad rusų karei
viai liautųsi vykdę masinius DP areš
tus. —(o)—
„VATIKANO EMIGRACIJOS CEN

TRAS“
Įkurtas „Vatikano Emigracijos Cen

tras“ Romoj su valstybės pasekretoriu

Gen. de Gaulle kaltina komunistus
Rennes, VII. 27. (dpd-Reuter). Sek

madienį, Rennes mieste, Bretanijoje, 
gen. de Gaulle pasakė kalbą, kuri yra 
aštriausia nuo šio karo pabaigos /pasa
kyta atsakingo Prancūzijos partijos 
vadovo. Ji buvo nukreipta prieš ko
munistų partiją ir Sov. S-gą.

Gen. de Gaulle kaltino komunistų 
partiją, kad ši siekianti diktatūros ir 
pastoviai didinanti šalies sunkumus, 
kurių' vienintelis tikslas pasitarnauti 
sovietiškai rusiškiems interesams. 
„Prancūzijos vienybei sudaro pavojų 
vienos grupės žmonės, kurių vadai tar
nauja vienai užsienio valstybei, tuos 
tikslus statydami aukščiau visko“, —- 
pareiškė de Gaulle.

„Tuo metu, kai Prancūzijos ateitis 
priklauso nuo pavojingo tarptautinių 
jėgų žaidimo ir Europoje priverstinu 
būdu kuriamas galingas rytų blokas, 
šie žmonės atsidėję remia Sovietų Ru
siją. Maskva šiandien valdo du treč
dalius mūsų kontinento“, — sušuko de 
Gaulle.

Generolas toliau pareiškė nenorįs 
smulkiau nagrinėti, kiek daug Jaltos 
politika turėjo nulemti Europos liki
mą, nepasiklaūsus nei Europos, o ypa-

tingai Prancūzijos. Yra tikra, kad 
dabartinė padėtis yra ypatingai alar- 
muojanti“.

Generolas savo kalbą baigė, raginda
mas visus prancūzus priešintis dabar 
vedamai politikai.

Reuterio korespondentas pabrėžė, 
kad de Gaulle , kalba buvusi trečias 
alarmo šauksmas buvusių 72 vai. laiko
tarpyje. Liepos 26 d. Bidault tarptau
tinę padėtį pavadino „rimta, bet ne be
viltiška“. Tuo tarpu liepos 25 d. buv. 
Prancūzijos min. pirm* Reynaud įspė
jamai sušuko, kad lieka pasirinkimas 
tarp „greito karo“ aiba susitaikinimo 
Maskvos su Vašingtonu.

Gen de Gaulle kalboje koresponden
tas įžiūri jo pastangas sujungti prancū
zus prieš paaštrėjant padėčiai Prancū
zijos viduje. Prancūzija turinti pasi
ruošti galimybei greito jėgų išbandy
mo tarp Rytų ir Vakarų šalininkų pa
čioje metropolijoje. Korespondentas 
bijo, kad Prancūzijoje vidaus padėtis 
dėl ūkinių sunkumų po dviejų mėne
sių paaštrėsianti, nes vyriausybė tik šį 
laikotarpį galinti mokėti už įvežamas 
gyvybiškai svarbias medžiagas.

io padė
jėjas, atstovas Vokietijoj ir Austrijoj 
ir atstovas prie IRO — tėvas Killiann, 
reziduosiąs Ženevoj, o Vokietijoj (JV 
zonoj) jį pavaduos Capt. McDavitt. 
Provizoriškai numatyta atidaryki (JV 
zonoj) keturias agentūras: Miunchene, 
Stuttgarte, Regensburge ir Frankfurte. 
Smulkesnė organizacijos schema 
neparengta; 
prie centro, 
KANADOS 
LIETUVOS

dar 
tautybių atstovai bus ne 
bet prie agentūrų. (E.)
LIETUVIAI RŪPINASI 

LAISVE IR TREMTINIŲ
ĮSILEIDIMU KANADON

Kanados lietuvių „Nepriklausoma 
Lietuva“, išeinąs Montrealy, š. m. bir
želio mėnesio n-ry rašo:

Šių metų gegužės 1 d. Kanados Lie
tuvių Tarybos delegacija, susidedanti 
iš kun. J. Bobino, A. Navicko, M- 
Aukštaitės, J. Leknicko, A. Norkeliū- 
no ir Įeit. Jokūbyno, lankėsi Ottawoje 
ir Kanados vyriausybei įteikė memo
randumą Lietuvos išlaisvinimo reikalu. 
Be to, prašė įsileisti Pabaltijo valsty
bių tremtinius Kanadon.

Delegacija buvusi labai palankiai 
priimta ir jai buvo pasakyta, kad kaip 
JAV, taip ir Kanada nepripažįsta Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Taipgi labai šviesių vilčių gauta dėl 
tremtinių įsileidimo.

Montrealio lietuviai valdžiai pasiun
tė tos pat rūšies rezoliuciją, į kurią 
gautas raštiškas atsakymas, kuriame 
konstatuotas Kanados lietuvių suprati
mas ir palankumas jų akcijai.

RAŠYTOJAS SI BODAVAS 
išvažini j į Jungtines Amerikos Vals

tybes- Apsistos Grtene, Maine.

SOVIETŲ 10 METŲ PLANAS RYTŲ EUROPAI
Neoficialiomis žiniomis įš Vienos, 

Sovietų Rusijos sutartys su Rytų Eu- 
jopos valstybėmis yra pirmatakas pla
taus plano, turinčio tikslą padaryti 
Rusijos sferą visai nepriklausomą nuo 
Vakarų pasaulio. Šios prekybos su
tartys jokiu būdu nėra atsakymas į 
Marshallio planą. Pasitarimai vyko 
jau prieš keletą mėnesių su visomis 
jos sferai priklausančiomis valstybėmis 
ir tik jų skubotumas gali būti laiko
mas atsakymu f Paryžiaus konferenci
ją. Grįžę iš Maskvos derybininkai 
teigia, kad Sovietai .projektuoja 10 
metų planą, kuris įgalintų Ęytų Euro
pą padaryti pranioningiausiu 
visame pasaulyje-

Sonetų užsienio prekybos 
ris Mikojanas esąs šio plano 
Sovietų politika turinti tikslą 
Balkanų kraštuose sunkiąją pramonę 
ir, neatstatant Vokietijos sunkiosios 
pramonės, atgaivinti Europos“ užjūrio 
prekybą. Nurodoma, kad Sovietai iš 
Balkanų yra paėmę tik labai nežy
mius sunk, pramonės įrengimų kiekius- 
Rusijos plano buvimą patvirtina ir jos 
reikalavimas reparacijų sąskaiton še
šių didžiausių Vokietijos plieno fabri
kų. (The Observer, July 20, 47)

SOVIETAI GRĄSINA ŠVEDIJAI
Londonas, VII. 27. (dpd-Reuter). 

Švedijai priėmus kvietimą dalyvauti 
Paryžiaus konferencijoje, Sovietų Są
junga pradėjo prieš ją aštrią propa
gandą, prilygstančią nervų karui — 
rašo Observer diplomatinis korespon
dentas. Pagal Tasso pranešimą iš

Stockholm©, JAV norinčios tris Skan
dinavijos kraštus įjungti į priešsovie- 
tinį politinį ir karinį bloką, vadovau
jamą JAV.

Sovietų puolimas savo aukščiausią 
tašką pasiekė gen. Purportino Pravdoje 
išspausdintame straipsnyje, kuriame 
generolas įrodinėja, kad Švedijos gy
nimosi išlaidos sudarančios grėsmę 
Sbvietų Sąjungai. Jis kaltina švedus, 
kuriant „karinę psichozę, vedančią į 
ginklavimąsi ir į karą“.

vienetu

mini De
Yadovas.

sukurti

— Kaip pranešė Amerikos rakietinių 
lėktuvų specialistas Robert Hagie, gal 
būt, dar šių metų rudėtų pradės skrai
dyti tarp New Yorko ir Londono 80 
vietų keleivinis rakietinis lėktuvas. 
Robert Hagie dirba Amerikos lėktuvų 
bendrovėje, kuri gamina virštvirtoves. 
Jis mano kad po 10 metų nuskristi iš 
New Yorko į Londoną reikės tik vie
nos valandos.

— Singapūro miesto savivaldybės 
įstaigos uždraudė iki šių dienų dar pla
čiai naudojamas rikšas, motyvuodamas 
savo draudimą tuo, kad žmogus nėra 
gyvulys sunkioms naštoms nešioti.

— Praeitais metais Amerikoje buvo 
suvartota 321 milijardas cigarečių; t. y. 
beveik dvigubai, kaip 1940 m.

— 60.000 dirbamųjų arklių, -kurie, 
mechanizavus Kanados žemės ūkį, pa
sidarė atliekami, bus perdirbta į kon
servus ir eksportuota į Europą.

— Viešose Budapešto įstaigose iškli
juoti visur plakatai su užrašais: „Atsi
sakykime rankų paspaudimo, kuris pla
tina ligas.“

/
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Prieš dvidešimt penkerius metus Amerika 
pripažino Lietuvą de jure

Tai svarbus ir didžia pagarba minė- Tuo metu tokį parašų kiekį surinkti 
tinas įvykis, kurio lietuvių t—— ----- — • ’ •
kados neužmirš.

Prieš dvidešimt penkis 
1922 metų liepos 27 dieną 
nių Amerikos Valstybių ■ 
Hardingas pripažino Lietuvą de jure-

Tuomet Lietuvai tai buvo nepapras
tos reikšmės ir milžiniško svarbumo 
faktas. Ligtol Lietuva gyveno tūlo 
netikrumo dienas. Lietuvos nedraugai 
platino apie ją įvairius šmeižtus ir 
prasimanymus. Vieni tvirtino, kad 
Lietuva esanti pirmąjį Pasaulinį karą 
pralaimėjusios Vokietijos satelitas ir 
paklusnus jos tarnas, nukreiptas prieš 
to karo laimėtojus Alijantus. Kiti 
arba ir tie patys apsisukdami platino 
gandus, kad Lietuva yra bolševizmo 
tramplynas į vidurio ir vakarų Europą. 
Pati gi Lietuva esanti jau visiškai su- 
bolševikėjusi ir nepajėgi bolševizmui 
atsispirti. Ypač tuos gandus platino ir 
palaikė Lietuvos magnatai, kuriuos 
pulietė moderniškosios demokratinė? 
Lietuvos reformos, siekusios sociali
nio- teisingumo ir suverenių tautos tei
sių atstovavimo. Visos tos nedraugin
gos akcijos tikslas buvo sutrukdyti 
Lietuvai atkurti savo nepriklausomybę.

Lietuva gyveno tikrai sunkias die
nas, ypač griaunama sąmokslaujančių- 
jų kaimynų, pakartotinai puolama 
prieši) bei piktų nedraugų, kurie nesi
varžydami priemonėmis stengėsi nu
slopinti tautos laisvės ir valstybės ne
priklausomybės atkūrimo pastangas.

Ir tokiu sunkiu momentu tarptauti
nė Lietuvos padėtis buvo milžiniškai 
sustiprinta didžiulio tarptautinio auto
riteto — Jungtinių Amerikos Valsty
bių pripažinimu de jure. Lietuva iš
kart pasijuto stovinsi ant tvirto pa
grindo savosiomis kojomis. Po šio 
pripažinimo jau neteko ilgai laukti, 
kad ir kitos valstybės ją pripažintų 
de jure. Todėl taip didelis ir taip 
brangus mums yra tas Jungtinių Ame
rikos Valstybių pripažinimas Demo
kratinės Lietuvos Respublikos de jure, 
už ką lietuvių tauta JAV amžinai bus 
dėkinga.

^Šia pačia proga mes negalime 
konstatuoti kilnios iniciatyvos ir 
džiausiu nuoširdumu nepareikšti 
kingumo už ją savo broliams toje, 
Įima sakyti, antrojoje mūsų tautos 
yynės pusėje — Amerikoje. Jųjų ini
ciatyva tame pripažinime suvaidino 
didžiulį vaidmenį. Jungtinių Ameri
kos Valstybių lietuviai prieš tai buvo 
surinkę milijoną parašų, kurie buvo 
įteikti JAV prezidentui ir kuriais pa
sirašiusieji prašė Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentą pripažinti Demo
kratinę Lietuvos Respubliką de jure-

tauta nie- nebuvo paprasta. Ir tai negalėjo ne
padaryti didelio įspūdžio. Amerikos 

metus — lietuviai ryžosi, sugebėjo vykdyti ir
— Jungti-
prezidentas

ne- 
di- 
dė- 
ga- 
tė-

Darbo pasiūla Olandijoje
Dvidešimt penkerių de jure pripa

žinimo metų sukaktuvių proga, trum
pai peržvelgdami Lietuvos santykius su 
Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis, 
mes turime'1 konstatuoti, kad tuos san
tykius nuolat lydėjo Amerikos val
džios ir jos žmonių gera valia, didžiu
lis palankumas mums, bet drauge ir 
laikymasis teisės ir teisėtumo principų, 
kurie tuos 
vadovaujasi 
tai mes jai 
skolingi.

Baigiant, 
brėžti milžiniško 
faktą, kad po 25 
kių bei siaučiant nepalankioms 
lioms, Jungtinės Amerikos Valstybės 
tebelieka^ ištikimos tam prieš 25 me
tus padarytam žygiui! Tai gaivina 
mūsų viltis, tikėjimą teisėtumu ir tei
sybe ir tai suteikia mums galių gy
venti, kovoti ir laukti, kad galų gale 
laimės tiesa ir gėris! J. Kardelis

tikslą pasiekė triumfališkai.
Šiandien, kai vyksta milžiniška ko

va už pagrindinius žmoniškumo prin
cipus, už asmens teises, už tautų tei
ses, ir šiandien tie patys mūsų užjū
rio broliai,' kurie niekuomet mūsų ir 
savo tėvynės nepamiršta, ir šiandien 
jie budi tautos ir valstybės reikalų 
sargyboje ir nuolat gaivina Jungtinių 
Amerikos Valstybių prezidento, ge
riausių valstybės vyrų ir visos ameri
kiečių tautos budrumą nenusileisti 
smurtui bei prievartai ir nuolat siekti 
didžiųjų principų įgyvendinimo bei 
įesminimo.

Taurieji Amerikos vyrai visuomet 
yra jautrūs žmoniškumo siekimams ir 
nuolat talkina gerosioms kitų tautų 
pastangoms. Todėl ir dabar, kai arti
nosi dvidešimt penkerių metų sukak
tuvės nuo tos datos, kada JAV pripa
žino Lietuvą de jure, Amerikos sena- ’ 
torius p. Brooks įteikė prezidentui H. 
Trumanui memorandumą, kuriuo siū
lė liepos 27 dieną paskelbti lietuvių 
diena Jungtinėse Amerikos Valstybėse- 
Gali būti, kad šis memorandumas ne
bus realizuotas visoje respublikoje, 
bet neabejotina, kad bus Amerikos 
valstybių ir taurių jų žmonių, kurie 
tikrai tą dieną gražiai paminės mums 
brangias sukaktuves ir dar kartą pri
mins visam pasauliui tuos didžius lais
vės siekimus, be kurių kultūringi žmo
nės negali gyventi.

Principai, kurių Jungtinės Amerikos 
Valstybės laikosi, yra nuosekliai veda
mi kiekviename gyvenimo sektoriuje 
ir kiekvienoje detalėje.

Didelę moralinę satisfakciją Lietu
va yra patyrusi visuose savo veiks
muose bei laikysenoje, kur tai buvo 
teisėta ir teisinfĮh. Ir taip malonu 
mums šiandien prisiminti, kad ne kas pirmajame Pasauliniame 
kitas, tiktai Jungtinių Amerikos Vals- tarnauja rotmistro laipsnį, 
tybių atstovas Lietuvai p. Ovenas No
rem as be svyravimų 
grąžinimo Lietuvai amžinosios jos sos
tinės — Vilniaus iškilmėse Vilniuje ir 
ten Gedimino kalno papėdėje pasakė 
viešą kalbą, kurioje pabrėžė padėties 
teisėtumo atstatymą.

Ne be to, žinoma, kad Amerika kar
tais mums nebūtų pasakiusi ir tokios 
tiesos, kuri mums esti karti. Bet dėl 
to jau mes patys turime save kaltinti 
ir dėl kiekvieno tokio pasakymo pa
tys gerai save pakontroliuoti. Mums 
reikia suprasti, kad ten, kur einama 
principų žymimais keliais, ten laiko
masi atviros tiesos, kuri ir pasakoma. 
Ji tam ir tiesa, kad ją žinotume ir pa
gal ją elgtumės.

santykius grindė- Amerika 
kilniais 

esame
principais, 

dėkingi dr daug
Už 
jai

reikia konstatuoti
svarbumo

metų ir didžių įvy-
ga-

ir pa- 
mums

Birž. 12—27 d. d. Olarfdijon buvo 
pakviesta DP aštuonių tautybių delega
cija. Lietuvių delegaciją sudarė 3 as
menys.'

Delegacija buvo vežiota po kraštą ir 
jai parodytos darbo sąlygos šiose įmo
nėse: 1) tekstilės, 2) ligoninės, 3) 
metalo pramonės, ypač laivų statybos, 
4) drabužių siuvyklos, 5) radio ir 
elektrotechnikos (Phillips) fabrikas, 
6) fanieros gamybos įmonės, 7) anglių 
kasyklos.

Šioms įmonėms reikia daug darbo 
jėgos — vyrų ir moterų. Ligi šiol 
Olandija iš DP yra numačiusi įsileisti 
5,000 moterų ir 3 500 vyrų. Mūsų de
legacijos patirtas darbo ir gyvenimo 
sąlygas Olandijoje patiekiame Lietu
vių Tremtinių Bendruomenei, kad no
rintieji Olandijos pramonėje dirbti 
galėtų iš anksto šiek tiek susipažinti 
ir susiorientuoti.

Uždarbiai. Olandijoje darbo atlygi
nimai yra normuoti. Valstybė'yra su
skirstyta j kelias sritis, o darbininkai 
į kelias klases kiekvienoje darbo ša-

Darbininko kvalifikacijas it at- 
nustato pati įmonės vado-

A. A. LEONARDAS VAITEKŪNAS

teko daug svarbių ir pai- 
pergyventi, bet jų sūku- 
visuomet likdavo tauriu

1947 m. gegužės mėn. 14 d. tragiš
kai išsiskyrė iš lietuvių išeivijos tar
po Nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės pirmūnas-majoras ir valst. kon
trolės vyresnysis revizorius Leonardas 
Vaitekūnas.

Velioniui 
nių įvykių 
riuose jis
žmogumi, lietuviu.

1905 m. Leonardas Vaitekūnas pra
deda savo karinę karjerą, įstodamas į 
Tveriaus kavalerijos mokyklą, kurią 
sėkmingai baigia 1908 m. ir pakelia
mas į korneto (kav. leitenanto) laips
nį. Gusarų 14 Mitavos pulke, kaip es
kadrono vadas, ir vėliau 14. kavaleri
jos divizijos intendantas, dalyvauja 

kare. Išsi-

Už pasižymėjimą mūšiuose buvo 
dalyvavo apdovanotas Šv. Onos 3 laipsnio su 

kardais ir Šv. Stanislavo 2 laipsnio su 
kardais ordenais. Be to, už pavyzdin
gą karišką tarnybą taikos metu ir pa- 
sižylnėjimuš karo metu buvo apdova
notas visa eile caristinės Rusijos ir 
Neprikl. Lietuvos ordenų bei medalių. 

Besisteigiant Rusijoj lietuvių karių

daliniams, Vaitekūnas pereina ' į juos 
tarnauti ir dalyvauja visoj eilėj suva
žiavimų. 1919 m. grįžta į Lietuvą, 
įstoja į Nep. Lietuvos kariuomenę ir 
paskiriamas Generalinio Štabo Rikiuo
tės Skyriaus Viršininko pareigoms.

1919 m. lapkričio mėnesį Vaitekū
nas, jam pačiam prašant, majoro 
laipsniu paleidžiamas į atsargą.

Vėliau 
valstybės 
zorium. 
mas su ! 
nepameta. 
Lietuvos teritori j alinių raitininkų, dra
gūnų,, būrių steigimo iniciatorius ir 
griežtai gynė mintį, kad Lietuvos ma
ža kariuomenė būtų daugiau partiza
ninio karo sąlygoms ruošiama. Vaite
kūnas nuvyksta į Grąžą, o vėliau gy
vena Dingolfinge (Bavarijoje).

Velionis palaidotas Landau kapinė
se. Atsisveikinimo žodį prie kapo pa
sakė Landsbuto lietuvių 
druomenių atstovai.

Ilsėkis ramiaį, Įginklo 
varijos žemėje, kurioje 
daug išvargtų įgyvenamo 
ną ramybę radai.

velionis ilgus metus tarnauja 
kontrolėje vyresniuoju revi- 
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A. A. PETRAS KREGŽDE
Lietuvoje, ypač Kaune ir Aukštai

čiuose plačiai buvo žinomas Petras 
Kregždė, agronomas — ekonomistas, 
kooperatininkas, pastaruoju metu ilga
metis Žemės banko direktorius. Su 
nedidele grupe kitų lietuvių jis, rusų 
bolševikų okupacijai antrą kartą ar
tinantis, leidosi mažu laiveliu iš šven
tosios ir pasiekė Švedijos krantus. Ten 
jis išgyveno ligi šių metų kovo pabai- 

tiesiogiaį užiuter sė-įjos, kada jrm paryko jsut? vicą - J

Ir Gedvilas teisinasi Maskvai
Maskvoje bnvo SSSR aukščiausios Nėra abejonės, kad SSSR gyvulininky- 

tarybos posėdžiai, Svarbiausias dienot- stėa ministerija, I’. ' ‘ ,12"______ _ „ 
varkės punktas — SSSR 1947 metų subta tų nuostatų įgyvėndiniihu, tu- Jungtines Valstybes. Atvyko čion ba- 
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rėjo greitai reaguoti. — Bet ii tikrųjų 
išėjo kitaip. Buvęs gyvulininkystės mi
nistras drg. Kozlov, nežiūrint pakarto
tinų respublikinių organizacijų prašy
mų, keletą mėnesių nesvarstė mūsų pa
siūlymų. Praėjo beveik metai, o klau
simas vis dar tebėra neišspręstas.“

Maskvos viešpačiams rūpi visai kas 
kita, o ne Lietuvos atstatymas ir jos

biudžeto priėmimas. Po SSSR 
si] ministro Zvierevo pranešimo 
dęįjo debatai. Kalbėjo, pagal 
tytą tvarką, visų vadinamųjų 
blikų atstovai. Lietuvos TSR 
žodį tarė. M. Gedvilas.

Pirmąją jo kalbos dalį sudarė lai
mėjimų išskaičiavimas. Jis tvirtino, 
kad respublikos pramonės produkcija 
1947 metų pradžioje yra pasiekusi be- darbo žmonių gerovė. Tačiau tai nėra 
veik du trečdalius prieškarinės, *kad 
durpių gamyba beveik pasiekė prieš
karinį lygį. Baigtas atstatyti, cukraus 
fabrikas Marijampolėje, fanieros fa

brikas Klaipėdoje ir superfosfato fa- ; 
brikas, baigta „Drobės“ fabriko pa
grindinių pastatų statyba Kaune, atsta
tytas konservų fabrikas „Baltija“ Vil
niuje ir popieriaus fabrikas Verkiuose. 
Tai buvo viskas, kuo Gedvilas galėjo 
pasigirti. i

„Drauge su laimėjimais, — toliau 
tęsė, — mes turime respublikos įstai
gų ir įmonių veikloje ir trūkumų. 
Pramonė daugelyje atvejų dirbo nepa
tenkinamai ir neįvykdė jai pavestų už- ’ 
davinių.“

Bene įdomiausia, kad dėl to neįvyk- • 
dymo Gedvilas viešai kaltino Maskvą. 
Jo kalbos didžiąją pusę sudarė prie- 

u kaištai. SSSR elektros stočių mini
sterijai jis prikišo, kad pernai metais 
nedavė srovės stambiausių respublikos 
miestų elektros stotims, kas smarkiai 
sudaro rimtų sunkumų.

„Lietuvos TSR stovi žymios 
lės pramonės įmonės, esančios 
ginės ministerijos sistemoje, — 
skaičiavo Gedvilas. — Kaune 
šilko audinių fabrikas su 230 staklių 
dėl elektros motorų trūkumo ir dėl 
blogo fabriko aprūpinimo šilko ver
palais. Dėl elektros įrengimų trūku
mo stovi eilė linų audinių įmonių; — 
Kaune pirm nustatyto laiko pastatyti 
vilnonių audinių fabriko „Drobė“ pa
grindiniai pastatai, bet ministerija 
neskiria įrengimų ir veltui žūva pa
stangos, padėtos greitesniam darbo už
baigimui. Blogas aprūpinimas kuru 
neleidžia panaudoti stambaus popie
riaus ir celiuliozės kombinato Klaipė
doje. Vyriausybės patvirtintas planas' 
muilo ir augalinių riebalų gamybai 
nebuvo' įvykdytas, nes nebuvo paskirta 
žaliavų. SSSR maisto pramonės mini
sterija taip pat neaprūpino savo įmo
nių Lietuvoje reikalingu kiekiu kuro. 
Kaune stovi galingas popier, fabrikas 
dėl kai kurių įrengimo dalių trūkumo- 
Mašinų ir įrankių gamybos ministerija, 
nepriėmė užsakymų tiems įrengimams 
pagaminti.“

„Visiems žinoma, — toliau tęsė Ge
dvilas, — kad Lietuvoje, kaip ir ki- , 
tose Baltijos respublikose, svarbiausia 
žemės ūkio šaka yra gyvulininkystė. 
Lietuvos TSR ministrų taryba paruošė- 
gyvulininkystės atstatymo ir išplėtimo- 
nuostatus ir patiekė juos SSSR ministrų 
tarybai patvirtinti. SSSR valstybės pla
nas, SSSR ministrų tarybos pavestas,. 

. peržiūrėjo tuos nuostatus ir patvirtino-

paprastas Maskvos apsileidimas, kaip 
galima .būtų pamanyti, o daroma tai 
viršūnių nurodymais. Štai rimtas ang-lų 
laikraštis „The Economist“ rašo,, kad 
Pabaltyje, kaip ir kai kur kitur pra
monės Įmonės demontuojamos ir po 
įvairiomis priedangomis siunčiamos į 
Rusijos gilumą. Taip pat esą išvežti 
dideli kiekiai gyvulių ir nemažos javų 
atsargos. ALB

teksti- 
sąjun- 
toliau 
stovi

Nepriklausomoje Lietuvoje a. a. Pe
tras Kregždė, kaip agronomas — visuo
menininkas ėmėsi aktyviai dalyvauti 
krašto ekonominiame ir kooperatinia
me gyvenime. Jj matome vieną iš ak
tyviausių iniciatorių steigiant visas 
didžiąsias kooperatines ir ekonomines 
organizacijas:*'„Lietūkį“, „Pieno Cen
trą“, Žemės ūkio rūmus, Žemės ban
ką, kurio direktorium jis išbuvo ilgus 
iietus, itgi par pitniosioš' okupacijos.

Petras Kregždė buvo pažangus, libe
ralinis žmogus, politiškai valstiečių 
liaudininkų bendramintis, Antrajame 
Seime jis buvo valstiečių liaudininkų 
frakcijos narys. Tačiau jį interesavo 
daugiau ekonominė politika, ūkis. 
Būdamas švelnaus, taikaus būdo žmo
gus, jis vengdavo tiesiogiai kištis į po
litines kovas ir intrygas, bet kukliai,

landžio pradžioje su žmona ir vaikais 
(duktė 17 metų, sūnus 6 metų). Ir štai, 
dar nepradėjęs tinkamai įsikurti, stai
ga nuo širdies priepuolio mirė balan
džio 22 dieną East Hampton, Long 
Island, New Yorko valstybėje, kur bu
vo laikinai apsistojęs, Ten pat ir jo 
palaikai atiduoti ugniai.

Petras Kregždė buvo dar nesenas o giliai varė ekonominio, finansinio, 
žmogus: gimęs 1892 m. sausio mėnesio ūkinio 
2 d. Lyglaukiu kaime, Biržų ’ 
ūkininkų reformatų šeimoje, 
masis karas žiauriai jį blaškė: 
sidūręs, Sibire ir vėliau, 
Lietuvos valstybei, jis buvo
Lietuvių įgaliotiniu Sibire. Jo pastan- kimas, nuoširdus demoleratas, savo pa- 
gomis beveik visi ten buvusieji lietu- žiūrų dėl karjeros nekeitė- Nuo siu- 
viai tremtiniai grįžo į Lietuvą: jis lomos savo metu jam Žemės 
pats, vienas paskutiniųjų, grįžo ar
kliais.

Lippės krašto paroda
Detmolde, Leopoldstr. senose karei

vinėse, liepos 
krašto paroda, 
dienos.

Lippe buvo 
ji pretenduoja 
tonomiškumą. 
ti, kiek šis kraštas savaimingas ir tur
tingas, kiek būdingas ir originalus is
torinis, ūkinis ir kultūrinis jo veidas-

Įeinant į parodą, tenka visų pirma 
ptaeiti tuos jos skyrius, kurie, kad ir 
negausiai, tačiau konstatuoja Lippės 
praeitį, ypač kultūristorinę. Čia ir 
muziejiniai eksponatai, ir jos mokyk
los, ir kurortai, ir kt. ’

Parodos svorio centrą sudaro vis 
dėlto medis ir jo pramonė, nes Lippė 
turtinga gražiais miškais, kurių dėka 
ir išaugo čia medžio pramonė.' Šioje 
srity tikrai pasiekta gražių rezultatų, 
ypač namų įrengimo bei butų apsta
tymo srityje. Baldai senoviškų stilių 
ir dabartinių modernių stilių daro 
gražaus įspūdžio. Grožis čia puikiai 
sujungtas su patogumu ir komfortu. 
Šia pačia kryptimi daug gražių darbų 
yra patiekę ir taikomojo meno bei 
gražaus amato meisteriai. Meniškai 
inkrustuotos spintos, stalai, skrynios, 
indai ir t. t., daro itin gražaus įspū
džio, nors mūsų, lietuvių, dvasiai jie 
„peršausi“, kad ir 
Bet tai jau mūsų 
struktūros savybės

Medžio pramonė 
dant miško sodinimu, auginimu 
kirtimu, pereinant per 
sieu^liavų paruošimą 
aukščiausios rūšies išdirbiniais

. Paroda apima visas krašto gyvenimo 
ir pramonės sritis- Javai, daržovės, 
vaisiai, uogos ir jų panaudojimas bei 
konservavimas; tabako auginimas; mi
tybos dalykai; chemine pramonė; teks- 
tilinė pramonė (staklės ir audimo 
pavyzdžiai — fabrikiniai ir namų); 
spaudos darbai; odos dirbiniai; staty
binės medžiagos; keramika; mėsos

13 d. atidaryta Lippės 
kuri tęsis ligi rugpj. 3

kunigaikžtija> ir dabar 
į savaimingumų, į au
gi paroda turi parody-

meistriškai atlikti, 
būdų bei dvasinės 
ir skirtingumai.
apima sritis prade- 

i.r 
pirmųjų pu- 
ir baigiant

organizacinio darbo vagą, 
apskrity, Reklamos nemėgo, ir dėlto jo nu
jau pir- dirbto darbo didžiulius vaisius gali 
buvo at- įvertinti tik artimieji jo bendradar- 
kuriantis biai. Nors ir laikydamasis nuošaliau 
paskirtas nuo politikos, jis pasiliko visados išti-

ko j e. 
lyginimą 
vybė-

Moterų 
A grupė 
8,60—18,72 gul. per savaitę,

B grupė 14—22 mt. amžiaus 
10,32—25,92 gul. per savaitę,

C grupė 15—22 mt.
14.40— 27,60 gul. per

D grupę 17—22 mt.
20.40— 29,28 gul. per

Tyrų uždarbis 
mt. — 7,60 guld. 
8.16—8,64 gul., 16 
17 mt. 12—13,92 
17,80 gul., 19 mt. 
mt. 20,08—22.56 gul., 2, uu. 44-ju— 
25,92 gul., 22 mt. 26,40^29 28 gul„ 
23 mt- 29,28—32.16 gul., 24 mt. 32,16
— 35,04 gul, 25 mt. 35,04—37,44 gul., 
26 mt. 36—38,89 gul.

Po 26 mt. amžiaus vyrai darbininkai 
atlyginami, jau atsižiūrint ne jų am
žiaus. bet kvalifikacijos. Aukštos kva
lifikacijos liejikai, geležies tekintojai, 
akordu dirbdami, sako, uždirbą ligi 
65—69 gul. per savaitę.

Moterų uždarbiai drabužių siuvy
kloje. Mokinės nuo 15 mt. amžiaus 
iki 10 guld. per savaitę, darbininkės 
ligi 20 mt. amžiaus — 27 guld.; siuvė
jos per 20 mt. amžiaus 27.5 guld., 
aukštos kvalifikacijos specialistės 30— 
60 guld. per savaitę; prosintoja, išdir
busi 16 metų gauna 53 guld. per sa
vaitę, modelių paišytojai — 40 guld., 
sukirpėjai vyrai — ligi 55 guld. per 
savaitę Mokama už akordinius darbus. 
Už gerus, švarius darbus duodama 
premijos. Jei dirba antnorminj laiką, 
už tai moka už 5 vai. per savaitę 10%, 
jei daugiau, kaip 5 vai. — ligi 25%.

Tekstilės fabrike vidutinis vyrų už
darbis 33—41,50 gul. per savaitę. Spe
cialistai dažytojai iki 57.50 guld.

Elektrotechnikos fabrike nekvalifi
kuoti darbininkai vyrai vidutiniai už
dirba 34,66 gul., o kvalifikuoti — 42,72 
gul. per savaitę. Daugeliui jų moka
mos extra premijos iki 20%.

Uždarbiai anglių kasyklose. Per 21 
mt amžiaus darbininkas, dirbąs švie
soje (viršuje) apmokymo metu (3—4 
mėn) uždirba 46,50 gul. pe savaitę. 
Praėjęs apmokymą, kasėjas gali vidu
tiniai uždirbti ligi 60,75 gul. per sa
vaitę.

Be to, naujai priimtiems kasyklų 
darbininkams duodami priedai dra
bužiais: nusileidus į kasyklas 25 kar
tus, duodama apatiniai marškiniai, 
apat. kelnės, 1 porą kojinių; nusilei
dus 50 kartų — gauna vėl tą patį ir 
dar 1 virš, marškinius; nusileidus 100 
kartų — gauna geros rūšies kostiumą.

Darbo sąlygos. Visose įmonėse dir
bama 48 vai. per savaitę. Dirbama kas
dien 7,50 vai.
— 16.45 vai. 
Šeštadieniais 
7,50 vai. -r 
Įmonėse, kiek 
Savo maistą, 
patiekalo pietus,, paimdamas už tai 0,57 
gul. per savaitę. Konfekcionas „Ben- 
dian“ ima 10 centų; už pietus. Anglių 
kasyklose įeinančiam duodama 4 riekių 
du užkandžiai, aptepti sviestu ar mar
garinu ir pridengti sūriu bei dešra, 
tai reikia mokėti 0,20 gul.

Darbininkai ašmenių sutarčių 
darbdaviais nepasirašo-. Susitaria žo
džiu. Visiems taikomos kolektyvinės 
sutartys. Darbininkas turi atidirbti su
tartą laiką. Bet, susitaręs su darbdaviu, 

nori. Darb- 
sutikimo ne- 
anksčiau su-

ir net me- 
ir visa vaiz-

gal būt,

gamyba; cukraus pramonė 
nas, — paroda apima visa 
duoja.

Parodoje yra didžiulių pieštų pa- 
dairų/reljefinių padairų; sienose iš
pieštų vaizdų bei schemų.

Lietuviškam lankytojui,
įdomiausia būtų: inteligentui — butų 
apstatymas, ūkininkui — pigus pa
prastų statybinių medžiagų paruoši
mas ' ir panaudojimas, moksleiviui — 
gamtos dalykai: mineralai, augmeni
jos ir gyvūnijos pavyzdžiai.

Paroda sutvarkyta gražiai, (jk)

DĖL IŠVYKIMO Į AUSTRALIJĄ
Visi DP, turintieji dokumentus iš

vykti j Australiją, privalo rašyti Emigr. 
Transit Sektion 2714 DEPACS 
Buchholt bei Hannover, suteikdami 
sekančias žinias: pavardė, amžius, tau
tybė, įvažiavimo leid. num-, išd. data.

Visi prašytojai turi pasilikti dabar
tinėse vietose, ligi bus pakviesti Em. 
Tr. Sekc- ir ligi jiems bus duota ga
limybė asmeniškai pasikalbėti.

PAMINKLŲ UŽRAŠŲ REIKALU
Ligi šiol mirusiųjų tremtinių kapų 

paminklų užrašai buvo daromi vien 
lietuviškai ir labai retais atvejais dar 
ir vokiškai.

Atsižvelgiant į tai, kad tremtinių bu
vimas Vokietijoje ilgiau nebeužtruks, 
ir didelė jų dauguma išvyks, būtų 
pravartu kapų paminklų užrašus dary
ti dar ir vietos kalba, taip pat pažy
mint ir tautybę. Tai reikalinga tam, 
kad juos apsaugojus nuo eventualaus 
išnaikinimo, kai .jau nebebus savo glo
bėjų. Tokių atsitikimų jau yra bu
vę. (LTBI)

— Paskutinė rusų caro šeimos pali- 
kuonė didžioji ' kunigaikštienė Marija 
Pavlovna atidarė Rio de Janeiro par
fumerijos krautuvę. Jos pačios išrastus 
kvepalus kunigaikštienė pavadino „Oub- 
lions le passe“ — „Užmirškime praeitį.“

nisterio vietos atsisakė.
Protestantų gyvenime

ūkio tni-

Petras 
Kregždė taip pat turėjo didelio svo
rio: jis buvo paskutinis Laisvojo Si
nodo pirmininkas.

Į Ameriką atvyko iš pažiūros visai 
sveikas ir stiprus žmogus, pilnas vil
čių susilaukti grįžimo mielon tėvy

nėn, vėl naujan atstatymo darban- Bet 
— giltinė vaikščioja nežinomais ke
liais. Su didžia širdgėla susirinkęs ar
timųjų būrelis išlydėjo a. a. Patrą į 
amžino poilsio vietą vakarų pusrutu
lyje.

Du Petro broliai — ūkininkas Jonas 
ir teisėjas Jurgis deportuoti į Sibirą ir 
ten, greičiausiai, paliks savo kaulus. 
Taip ir barstosi mūsų brolių palaikai 
po visą žemės rutulį ... —

Šalia sudėtų prie kapo kuklių vai
nikų, Amerikos Lietuvių protestantų 
sąjunga paaukojo 40 dolerių pažan
giam lietuvių tremtinių jaunmiut 
šelpti. J. P).

— Danija apdėjo naujais mokesčiais 
šokoladą ir nevedusius vyrus.

kraus 500 gr — kaina 0,70 gul., mar
melado 167 gr — kaina 0,10 gul., — 
sūrio 200 gr — kaina 2,00 gul., pieno 
4 litr. — kaina 0,18 gul., miltų 100 
gr — kaina 0,50 gul., kiaušinių 2 št.
— kaina 0,15 gul., mėsos 300 gr — 
kaina 180 gul., šokolado 200 gr — 
kaina 2,00 gul., cigarečių 50 st. — kai
na 1,50 gul.

Šešiom savaitėm: kavos 125 gr — 
kaina 3,20 gul., arbatos 50 gr. — kai
na 6,00 gul, muilo 0,24 gul. Viso vie
nos savaitės maisto normos vertė _
3,63 gul- —

Papildomos maisto normos dirban
tiesiems per savaitę: duonos, cukraus, 
pieno, sūrio, sviesto, margarino, mė
sos pagal darbo sunkumą.

Kalorijos: Ilgai ir naktį dirbantiems
— 2053 kai., sunkiai dirbantiems _
2.531 kai., labai sunkiai dirbantiems
— 3.448 kai. Agnliakasiai gauna labai 
sunkiai dirbančiųjų normas. Kitur 
įvairiai, žiūrint darbo. —

Nenormuoto mdisto kainos: unguu 
rig 1 kg — 6—9 gul., plekšnių — 1,40 
gul., viena silkė — 0.10 gul., bulvių
1 kg — 0,10 gul., pamidorų 1 kg —
2 40 gul., alaus stiklas — 0,50 gul. Be 
to, laisvai perkamos visos daržovės, 
žirnir), pupos, avižiniai dribsniai, 
kruopos, makaronai. Valgyklose ir 
restoranuose valggpia laisvai be nor
mų ir kortelių. Tik dvi dienas savai
tėje neduoda mėsos. Kava su cukrumi 
ir pienu irgi valgyklose nesuvaržyta. 
Pietūs kaštuoja 1,5—3 guld.

šiaip kainos: kaklaraištis 1,80—7 
guld., vyriškos kojinės — 0,98—3 gul. 
vyr. kostiumas 65—120 gul,., vyr. mar
škiniai 12—16 gul., moter marškiniai 
10—12 gul, skrybėlė 18—36 gul., liet
paltis 16—30 gul., moter. geras vilno
nis kostiumas 90—100 gul., moter ge
ras vilnoms paltas 90—120 'gul., 
nelė 50—60 gul., dviratis 110—130 gul.

Drabužiai ir apavas, vietiniai dvi
račiai, laikrodžiai, radio aparatai par
duodami pagal leidimus. Drabužiams 
įsigyti per metus vienam žmogui duo
dama 80 taškų. Taškai skirstomi*: vyr. 
kostiumas — 40, apsiaustas — 40, ko
jinės — 2.4, moter. suknelė — 15, pal
tas — 40, kostiumas — 40. Batams įsi
gyti per . metus duodamas tik vienai 
porai leidimas. Naujakuriams drabu
žiams ir namų apyvokos daiktams įsi- ' 
gyti duodami kreditai ligi 400 gul. 
Juos kas savaitę darbdavio išlaiko per 
dvejus metus.

Bendrosios gyvenimo sąlygos^ Nuo ' 
uždarbių atskaitomi valstybiniai moi- 
kesčiai, socialinio draudimo įnašai, 
profesinių organizacijų nario mokes
čiai.

Dalyvavimas profesinėse darbininkų 
sąjungose nėra privalomas. Bet retas 
darbininkas jose nedalyvauja. Dalyva- 

— 12 vai. ir 12,50 vai- vimas profesinėse sąjungose -yra laiko
mas susipratusio darbininko pažymiu, 

šių visų mokesčių ir atskaitymų len
telės labai sudėtingos, todėl pa«ite»----
kinsime keletu pavyzdžių. Pavyzdžiai 
paimti viengungio žmogaus, nes turin
tieji šeimas moka mažesnius mokes
čius.

Savaitinis uždarbis 50 gul., valst. 
mokesčiai 6,84 gul., prof, sąjungos ir 
soc. draud., 5 gul., pensijonas 15 guL; 
darbininkui liktų 23,16 gul. —

Sav. uždarbis — 35 gul., valst. mo
kesčiai — 3,40 gul., soc. draud. ir prof, 
sąj. — 3,50 gul., pensijonas — 15 gul.; 
darbininkui liktų — 13,40 gul. —

Pensijonui imama 15 gul. per savaitę. . 
Nors maisto normai išpirkti per sa
vaitę užtenka 3,63 gul. Olandijoj esą 
neįprasta, kad viengungis žmogus, bū
damas šeimoje, nesinaudotų pilnu pen- 
sijonu. Jam pačiam gamintis valgį 
virtuvėje, vargu bau, būsią kur lei
džiama- Be to, tų normų niekam neuž
tenka. Tenka pripirkti ir nenormuotų 
maisto produktų. Maitintis svetimose 
valgyklose išeitų dar brangiau.

Žymiai skirtingose sąlygose gyventų 
angliakasiai, apsigyvenę bendrabutyjė. 
Jų uždarbis siekia ligi 60—75 gul.

Gyvendami bendrabutyje, angliaka
siai per savaitę uždirbtų 60 gul., valst. 
mokesčiai — 9.83 gul., soc. draud. ir 
prof. sąj. — 6 gul., pensijonas — 9,80 '
gul.; darbininkui liktų — 34,37 gul. 
(Bendrabutyje per parą vienam išlai
kymui mokama tik 1,40 gul.).

Socialiniam draudimui' ir profesi
nėms sąjungoms imta, bendrai, 10% 
nuo uždarbio. Būnant Olandijoje, gul 
deno kursas buvo: 1 dol. — 2,60 guld.

Butai, yra pats opitusias klausimas. 
Per karą buvę sunaikinta 92.065 butai. 
Nieko naujo dar nepastatyta., Šiuo me
tu Amsterdamui trūksta 20.000 butų- 
Kitose vietose negeriau. Dėl butų sto
kos į Olandiją galės būti priimti tik 
pavieniai žmonės, vyrai ir moterys- 
Šeimos nebus įleistos nei dabar nei vė
liau. Pavieniai žmonės būsią galima 
apgyvendinti olandų šeimose.

uždarbis tekstilės 
14—18 mt. amžiaus

fabrike. 
uždirba

uždirba

uždirba

uždirba

amžiaus 
savaitę, 
amžiaus 

savaitę.
mašinų fabrike. 14 
per savaitę, 15 mt. 
mt. 9,12—10.04 gul., 
gul, 18 mt. 15,40— 
17,80—20 08 gul., 20 

21 mt- 22,56—

Pietų pertrauka 30 min. 
be pertraukos dirbama 
11,50 vai- Kai kuriose 
kitaip. Pietums atsineša 
„Philipps“ duoda vieno

Už

su

gali darbą apleisti, kada 
davis be . Darbo įstaigos 
gali atleisti darbininko 
tarto laiko,

Socialiniai reikalai.
draudžiami ligos, ihvalidumo ir pen
sijos reikalais. Į šiuos fondus, o ly
giai ir vaikų fondą, moka ir darbda
viai ir darbininkai. Susirgęs darbinin
kas ligonių kasos gydomas 6 mėn- Li
gos metu mokama jam' 80% gautojo 
uždarbio. Pasibaigus šiam gydymo lai
kui ir ligoniui dar negalint dirbti, nu
statomas jo nedarbingumo procentas ir 
jam mokama invalidumo pensija, pro
porcingai jo nustotam darbingumui 
ir gautam atlyginimui.
sukakęs 65 mt, amžiaus, iš darbo at
leidžiamas ir jam mokama pensija, 
maždaug 60% jo gauto uždarbio. Dar
bininkams, turintiems vaikų, mokami 
priedai po 0,40 guL per dieną už vaiką.

Prie kasyklų yra įsteigtos prieglau
dos. Nebegalintieji dirbti kasyklose, o 
lygiai ir jaunamečiai šeimos nariai gali 
dirbti šių prieglaudų dirbtuvėse, pav. 
vaikų žaislų, klijų, dailės dirb. dirb
tuvėse, konfekcionuose ir kt.

Maisto normos ik kainos. Pagrin
dinis maistas yra normuotas. Dviem 
savaitėm duodamos šios normos: duo
nos 4.400 gr — kaina 0,25 gul., — 
sviesto 125 gr — kaina 2,64 gul., mar
garino 375 gr — kaina 1,36 gul., cu

Darbininkai

Darbininkas^

Olandija prancūzų žurnalisto akimis
Hagon, Olandijos sostinėn, atvažiuo

jama greituoju elektriniu traukiniu: 
Pro langus lekia lauikai su malūnais ir 
karvėmis. Traukinys kerta kanalus, 
kuriuose šviesiaplaukiai vyrai, kaip 
arkliai, velka plokščius laivus.

Hagos gyventojai tvirtina, kad jų 
miestas nesąs joks miestas, o tik di
džiausias ir gražiausias pasaulyje kai
mas. Tikrai prekybinių gatvių č>a la
bai nedaug, užtat daugybė parkų, alė
jų, medžiais nusodintų gatvių, ramiai 
tekančių kanalų, mažų gatvelių.

Tačiau ir Hagos mieste tramvajus 
atveža prie sudaužyto kvartalo, 
V? savo veiklą rodė ir čia.

Kiekvienas žino, kad Olandijoj dau
giau dviratininkų kaip pėsčiųjų. Ha
goje net ministerial į savo įstaigas va
žinėja dviračiais, o ir karalienė nesi
varžo dviračiu pasivažinėti po Hagos 
mišką. Nėra pasitaikę, kad Olandijo
je pavogtų kas dviratį, nes šiame kraš
te kiekvienas pilietis turi savo dviratį, munistų partija tėra labai silpnos ma-

nes

suk-

Pieno pardavėjas važinėja „triračiu“ ir 
pieno bonkas pastato prie langų, ant 
suolų, kievienam namui, nes šiame 
laimingame krašte ir kiemsargių nėra.

Labai maža kavinių, bet labai daug 
krautuvių, kur parduodami sumušti
niai su dešra, rostbifu arba rolmof- 
sais- Juos parduoda jaunos mergaitės, 
pasirėdžiusios kaip gailestingosios se
serys.

Juokas 
tis. Tai 
Neapolio
išdaigiškumas ir ne Vienos nerūpestin
gumas. Čia rengiamasi korektiškai. 
Vyrai daugiausiai skrybėlėti. Mote
rys nepasižymi žavumu, Bet visi rim
tai malonūs, svetingi, o esant progai, 
moka if pasilinksminti.

Olandijos politinės problemos labai 
paprastos. Kraštutinė dešinioji kalvi
nų partija ir kraštutinė kairioji ko-

ir šypsena Hagoje reta iširn- 
ne Paryžiaus atmosfera, ne 
spalvingumas, ne Briuselio

žumos. Dvi didžiosios partijos — ka
talikų (stipriausioji) ir socialistų — 
valdo be jokių sunkumų.

Svarbiausioji Olandijos prcįlema— 
atsistatymas. Šioje srityje jų laimėji
mai nuostabūs: visos per karą paskan
dintosios žemės sritys vėl nusausintos, 
iš 320.000 apgriautų namų 270.000 vėl 
atstatyti, galvijų kiekis vėl pasiekė sa
vo normalaus skaičiaus, uostų pajėgu
mas pasiekė 80% būtojo, užsienio pre
kyba padidėjo šešis kart, vidaus — 
tris.

Vienintelis iš visų Europos kraštų 
yra Olandija, stabilizavusi altyginimus 
ir kainas. Palyginus su 1939 m„ did- 
menų prekybos, kainos 1946 m. padvi
gubėjo, bet ir atlyginimai padidėjo 
50%.

Žinoma, Olandijoje šiandieną dar 
nėra visiškai pilnas 1939 m. pragyve
nimo Standartas, bet skurdo pas juos 
jokiu būdu nėra.

(Nouvalles da Franca)
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B. Gražulio Brydė rugiuose
Tai Balio Gražulio novelių knyga, 

neseniai „Patrios“ išleista, 192 psl., 15 
novelių. Viršelis dail. P. Osmolskio.

Bal„ Gražulis yra ramus žmonių 
gyvenimo ^vaizduotojas, objektyvus 
įvykių pasakotojas. Jis niekur nesku
ba, nesikarščiuoja, nereiškia savo nuo
taikų ir emocijų, bet leidžia ramiai 
gyvenimo . srovei plaukti pro šalį- Tą 
srovę stebėdamas, dažnai pats joje da
lyvaudamas, vis dėlto išlieka nuošaly
je ir leidžia savo vaizduojamiesiems 
veikėjams išsišnekėti, veikti, kovoti, 
laimėti ar pralaimėti. Gyvoji gyvenimo 
medžiaga dar net nevisada lengvai au
toriaus sudorojama ir meniškai apipa
vidalinama. Dažnai juntame tik grakš
čius meniškus kontūrus, besiveržian
čias skulpūriškas, menininko jėga nu
brėžtas, linijas, bet prie šių gracingų 
apmatų ir užsimojimų pilna nereika
lingų granito ar marmuro skeveldrų, 
kartais su savim besinešančių net me
džių kelmus su visomis šaknimis ir 
žemėmis. Tai toks, vaizdingai kalbant, 
yra pirmas įspūdis perskaičius B. Gra
žulio novelių rinkinį. Tačiau novelės 
yra nevienodos nuotaikos, nevienddos 
apimties ir nevienodo meninio lygio. 
Dėl to vienu apibendrinimu jų charak
terizuoti neįmanoma. Tenka kiek de
talizuoti.

Daugumos kūrinių siužetai nukelia, 
mus į ramų ir konservatyvų, pilną se
noviškų papročių ir gyvų prietarų, 
Dzūkijos kaimą. Prieš skaitytojo akis 
lyg iš naujo atgyja ryškūs V. Krėvės 
„Šiaudinės pastogės“ personažai. Į jų 
psichikos bruožus ir yra sutelktas auto
riaus kūrybinis dėmesys. Pats autorius 
vasaros atostogas praleidžia savo gim
tojoje sodyboje ant srauniojo Merkio 
krantų, ir dabarties kaimo gyvenimas 
susipina su nuo pat kūdikystės pažį
stamais veidais; vardais ir įvykiais į 
vieną spalvingą anų ramiųjų laisvės 
laikų įpaveikslą. Tiesa, jis nedidin- 
gas, taip pat kančiomis paženklintas, 
bet toks simpatiškas, savas. Šį paveiks
lą sukuria visa eilė gražių kūrinėlių;

Gražių kompozicinių duomenų, vis 
dėlto dar nepilnai išnaudojančių ro
mantišką liaudies pasakojimą, turi 
„Pabarukas“) Naivi, surealistinta už
baiga susilpnina meninį įspūdį. Bet už
tat iš tikrųjų grakštus yra „Pirmasis 
nusivylimas“. Ypač pagaunantis — 
Indulio ir Vytelės pokalbis, Vytelės 
savotiška moralė. Puikus psichologinis 
momentas atskleidžiamas ir novelėje 
„Žvaigždės vasayos naktį“. Prikišti ga
lime tik kūrinio pradžios neryškumą, 
kai kuriuos prieštaravimus realistinei 
tikrovei (pav., kad ir tų vestuvinių 
varpelių skambėjimas). Skaitytoją au
torius įtikina ir „Adomienės“ novelėje, 
nors panaudodamas ir pigų anekdotinį 
triuką apie katiną pavirtusį -velniu. 
Švelnus humoras čia saikingas, ir kū
rinys išlaikytas meninėje plotmėje- 
Anekdotinio pobūdžio yra ir „Lenk
tynės į kapus“, tačiau ir čia šaržo prie
monė panaudota gana santūriai ir me- 

“Tniil.I--------
Jau daug daugiau priekaištų turime 

padaryti kitiems iš kaimo sietuvos iš
griebtiems siužetams. Kompozicijos 
priemonėmis visai neapvaldyta žalia 
gyvenimo medžiaga „Veidrodžio“ no
velėje. Iš esmės puikus ir prasmingas 
siužetas duotoje formoje neteikia este
tinio pasigėrėjimo. Taip pat neišnau
dotas siužetas ir „Šluotose“. Senio pa
likimas miške ir iš viso kūrinio pa
baiga neturi meniškos formos. „Pyp
kės galas“ be reikalo ištęstas, sugrotes- 
kintas bausmės vykdymas, nepakanka
mai motyvuotas ir senelio pasielgimas 
kūrinio pabaigoje. Melodraminėmis 
priemonėmis pagrįsta visa novelė „Pa
vasaris pirtelėje“; 1 abai neskoningas 
arklio šėrimas ir gydymas, kiek per-

silpnai psichologiškai motyvuotas Pe
trošiaus persilaužimas. Nepavykęs au
toriui ir „Pakaruoklis“ —» nesuderinta 
romantinė padavimo forma su reali
stine plotme, kurioje autorius visai be 
reikalo norėjo išlaikyki visą pasako
jimą. Tik pasakos plotmė būtų šio kū
rinio išgelbėjimas.

Kaimo buities vaizdus apvainikuoja 
du kūriniai — „Brydė rugiuose“ ir 
„Vingiai“ Abiejų siužetai imti iš pir
mojo bolševikmečio. Jei pirmasis kū
rinys kreipia daugiau dėmesio tik į tam 
tikrus psichologinius momentus, į Ka- 
relio žmoniškų jausmų atsiskleidimą, 
tai antrajame jau paliečiamos ir sudė
tingesnės problelnos: išsilaikymas sa
voje žemėje svetimųjų siautėjimo me
tu. Parodyta daug sveikos kaimo iš
minties ir tikrai žmoniškų bruožų. 
Pirmojoje novelėje yra kai kurių be
reikalingų ištęsimų, naivių, neįtikinan
čių momentų: kokia, pav., Virbalui 
slėptuvė 'Karelio rugiai, per kuriuos 
išminta tokia brydė, kad atkreips kiek
vieno dėmesį ir ieškantį vilios pažiū
rėti, kas ten taip dažnai vaikščioja- 
Antrasis kūrinys gana kondensuotas, 
Veikėjai apmesti ryškiai, jų poelgiai 
pakankamai motyvuoti, tik gal kiek 
perstaigus yra Martyno ir Pašukyno at
sivertimas ir kiek paidealizuoti senis 
Ešerys ir Levutė. Ryškesnis galėtų 
būti Stepas. Tai yra viena geriausių 
šio rinkinio ‘novelių, rodanti autoriaus
pajėgumą ir susikaupti, ir aprėpti jau 
sudėtingesnę gyvenimo medžiagą.

Lyg nuošaliau nuo aukščiau minėtų 
stovi likusieji trys kūriniai: Vienas 
iš daugelio, Pirmoji premija, Gyvybės 
siuita.

„Vienas iš daugelio“ vaizduoja apie 
puskapį metų turintį, aukštąjį mokslą 
baigusį, iš kaimo kilusį inteli gen^į. 
Zigmą, kurs vokiečių okupacijos metu 
nusivilia pusbadžiu miesto, gyvenimu, 
ir leidžiasi į kaimą, bet ir kaime ne-

(Tęsinys iš 30 nr.)
Tačiau, turint galvoj įvykius, komi

teto sprępdimas buvo perdaug opti
mistiškas.

1942 m. spalio 6 d. Rose pasirašė 
pasižadėjimą nedalyvauti Kanados ko
munistų partijos ir jokios kitos kon
troliuojamos organizacijos veikloje. 
Jis prisiekė, kad susilaikysiąs nuo bet 
kurių informacijų apie karą teikimo. 
Be to, jis pažadėjo, kad nedarys nie
ko, „kas galėtų būti žalinga Kanadai 
ar jos sąjungininkams.“

Vos tik jo parašui nudžiūvus, jis 
jau nusižengė ne tik savo pažado rai
dei, bet ir dvasiai. Jia vaidino ne tik 
pagrindinį vaidmenį ' organizuodamas 
B grupės agentus Tautinėje tyrimų 
taryboje, bet dar buvo susirišęs su 14 

“kitų grupių, kurias jis instruktavo ir 
kurioms duodavo patarimus.

Nebuvo padaryta jokio ženklo, ku
ris parodytų, kad parlamento nario 
Fred Rose dvigubas vaidmuo jau ne
bėra paslaptis. Jis atvykdavo į parla
mentą, diibdavo savo įstaigoje Parla
mento rūmuose ir gyveno ištaigingame 
bute su žmona ir dukterimi. Bet jo 
santykiai buvo stebimi: kažin ar galė
jo būti bent vienas dienos ar nakties 
momentas, kada policija nebūtų žino
jusi, kur jis. yra ir ką jis veikia.

Tuo pačiu metu buvo išaiškinti ir 
trys kiti Rosės Montrealio grupės pa
grindiniai nariai. Reikia pripažinti, 
kad tuo metu Guzenko, su pažymėtinu 
įgudimu ir patyrimu parinkęs doku
mentus, niekada nebuvo matęs nei vie
no Kanados agento. Jis niekada ne
galėtų parodyti asmens ir pasakyti: 
„Jis yra vadinamas taip ir taip, pami
nėtas tame ir tame pranešime.“ Tardy
tojai turėjo pasitikėti tik dokumentų 
daviniais.

Vienas šaltinių, parodžiusių jiems 
Montrealio agentų pėdsakus, buvo iš
trauka iš pulk. Zabotino užrašų kny
gutės: •

„Montrealio grupė (aktyvistų).
Gray: karo medžiagų sąjunginin

kams apsaugos direktorijos sekcijos 
vadovas. Jis dirba gerai. Teikia da
vinių apie sviedinius ir pabūklus.“

A. Škėmos Nuodėguliai ir kibirkštys
dėtų. Kad B. Gražulis sugeba susi
kaupti ir išsilaikyti meninėje aukštu
moje, rodo gerosios rinkinio novelės- 
Tikėkime, kad iš po jo plunksnos su
lauksime dar visos eilės tikrai vertin
gų kūrinių. Pr. Naujokaitis

Šiuo vardu neseniai „Patrios“ leidy
kla išleido Antano Škėmos novelių rin
kinį. Viršelis dail. P. Osmolskio, 128 
psl. Rinkinyje 9 novelės ir vieno veiks
mo pjesė „Vieną vakarą“.

Niekados pasaulis neišgyveno tokio

Kauno geležinkelio stotis

Mirė spaudos platinimo organi
zatorius

pritampa^ dar labiau nusivilia įsigalė
jusiomis kaimo gyvenime negerovėmis. 
Ir nežinia ant ko pykti skaitytojui: 
ar ant nevykėlio Zigmo, ar ant išti
žusio kaimo, ar ant autoriaus nuotai
kos, kufl jam padiktavo tokią banalią
medžiagą ir jai nedavė meniško pavi- gininku. 
dalo.

„Pirmoj: premija“ yra savotiškas 
eksperimentas. Čia į pirmą planą iš
kelta kūrėjo talento ugdymo proble
ma, o užmiršti gyvi žmonės ir jų cha- 
radVeriai. Kūrėjo asmenybės bruožų 
visai nematome Vėtros vaizbūniškuose 
triukuose. Jeigu dar kiek gyvybės turi 
koketiškoji ponia profesorienė (nors 
ir jos pokalbiams daug ką galėtume 
prikišti), tai profesorius yra visai be
gyvybės, be individualių žmogaus 
bruožų. Dėl to šį eksperimentą reikia 
laikyti kūrybiškai nepavykusiu.

Panašaus pobūdžio yra ir „Gyvybės 
siuita“. Blankūs gyvenimo vaizdai vi
sai neįstengia atskleisti to didingo gy
vybės ir mirties kovos įtempimo ir gy
vybės triumfo, apie kurį taip iškilmin. 
gai kalbama kondensuotoje ekspozici
nėje įžangoje.

Taigi šitas rinkinys rodo, kad B- 
Gražulio kūrybos stichija yra Lietuvos 
kaimas, jo buitis, paprastų žmonių psi
chologija. Mokėjimas pasirinkti siu
žetus, sukurti gyvus dialogus, įžvelgti 
į žmogaus sielą ir kompozicinėmis 
priemonėmis motyvuoti įvykių prieža
stingumą rodo B. Gražulio įgimtą ra
šytojo talentą. Tačiau stiliaus kultūra 
dar reikalauja iš autoriaus kruopštaus, 
rūpestingo darbo. Dar pilna nereika
lingų ištęstų pokalbių ir vaizdų, be
reikalingo detalių aiškinimo, trukdan
čio vaizdo gyvumui. Drąsiai galime 
teigti, kad trečdalį balasto iš šios kny
gos išmetus, rinkinio vertė tik padi-

Kitos žinios apie Gray rodė jį esant 
yp&tingai patikimu ir gausiu žinių 
apie pabūklus, sviedinius ir sprogsta
mąsias medžiagas tiekėju. Jo pėdsa
kus inspektorius Leopoldas užtiko 
dvejuose dokumentuose: telegramoje, 
kurioje pulk. Zabotin tarėsi dėl gali
mumų užverbuoti Gray pokariniam 
laikotarpiui. Čia buvo paminėta, kad 
Gray yra geologijos inžinierius ir sa
vo dabartiniame poste uždirba per 
metus 4.200 dolerių.

Inspektorius Leopąldas savo užrašų 
lape pasižymėjo: „geologijos Inžinie
rius, uždirbąs 4200 dolerių, gal būt, 
šaudmenų ir tiekimo departamento 
skyriaus vedėjas“, ir tą lapą prisegė 
prie kito lapo, užvardinto „Sunkiųjų 
pabūklų skyriaus byla“.

Vienas Karališkosios Kanados raito
sios policijos pareigūnas buvo pasiųs
tas į Šaudmenų ir tiekimo departa
mento šaudmenų skyrių bylų ♦ patik
rinti. Sunkiųjų pabūklų skyriaus by
loje jis rado dokumento Nr. 31.719 
originalą. Pastabos rodė, kad šitą 
dokumentą tam tikru laiku buvo ga
vęs vieno skyriaus viršininkas Harold 
S. Gerson. Gersono parašas buvo vi
sai panašus į Guzenko įteiktų lapų ra
šyseną.

Gersonas buvo gimęs Kanadoje iš 
rusų tėvų. Jis buvo geologijos inži
nierius, prieš karą dalyvavęs daugely
je kasyklų. Šiuo metu jis buvo šaud
menų ir tiekimo departamento sky
riaus viršininkas ir gavo 4-200 dolerių 
atlyginimo.

Tai buvo aukštas, rūkąs pypkę, gar
banotas rudaplaukis, dėvįs metaliniais 
rėmeliais akinius vyras. Iš išvaizdos 
jis priminė geraširdį universiteto pro
fesorių. Buvo sunku susieti šitą ma
lonų, inteligentišką, savimi pasitikintį 
Gersono asmenį su Gray, kurio kons
piracinis darbas buvo nurodytas iš 
ambasados gautuose dokumentuose. 
Jis, kaip ir kiti, buvo dabar sekamas 
iki to laiko, kai bus duotas ženklas 
pulti iš karto.

Tardytojai pik. Zabotino užrašų 
knygoj atrado:

Vyresniosios kartos žmonės vienas po 
kito apleidžia šį pasaulį, ir jų eilės 
sparčiai retėja. Ar taip greit kyla jau
nosios mūsų tautos jėgos? Jos bent 
turėtų žinoti, kaip kūrėsi nepriklauso
masis Lietuvos gyvenimas, kuri* jau- 
nimui jau bebus žinomas tiktai iš pa
sakojimų, dokumentų, aprašymų.

• Sį kartą mums vėl tenka pranešti 
liūdna žinia, kad tremtyje, gegužės 6 
dieną, vienoje Hamburgo ligoninėje 
mirė nepriklausomosios Lietuvos spau
dos platinimo organizacijos pionierius 
Kipras Galvydis.

K. Galvydis-Dusetiškis (Zarasų ap.). 
Kurį laiką jis buvo Kauno pašto vir- 

Tačiau tuo pačiu metu jie
drauge su žmona —• p.' Z. Galvydiene 
pirmieji nepriklausomoje Lietuvoje 
ėmėsi tvarkyti spaudos platinimą, ypač 
periodinės, laikraščių- Jų buvo suda
ryta Spaudos platinimo bendrovė, kuri 
visoje valstybėje platino spaudą. Tą 
uždavinį jie atliko labai sėkmingai.

Tiktai vieni spaudos darbuotojai 
žino, ką reiškia geras spaudos platini
mas -ir kokia neapsakoma bėda, kai 
nėra tvarkingo ir sąžiningo platinimo. 
Be tvarkingo platinimo neįmanomas 
normalus ir kalkuliacijai pasiduodąs 
spaudos darbas. Todėl Galvydžių ini
ciatyvą, kurį buvo visiškai sėkminga, 
reikia, vertinti labai aukštai teigiamai. 
Ligi nebuvo pasireiškusi jų iniciatyva, 
spaudos platinimo klausimas buvo ne
sureguliuotas, ir jauna nepriklausomo
sios Lietuvos spauda daug nuo to kentė 
ir turėjo bėdų ir nemalonumų.

Spaudos platinimo pionierius Kipras 
Galvydis, sulaukęs 72 m. amžiaus, 
mirė, palikęs spaudai gerą atminimą- 
Sirgo jis apie 10 mėnesių skleroze ir 
gangrena, ir labai kentėjo, o ypač 
kentė daug nuo to, kad jam teks likti 
svetimoje žemėje, toli nuo tėvynės ir 
savųjų. Žmona ir sūnus todėl užtikrino, 
kad jo kūnas, kai tiktai bus sąlygos, 
bus pervežtas į tėvynę, kurios tvu-Vai 
ir gerovei velionis dirbo ir išvarė vieną 
svarbių Marbo vagų. J. K.

Iš kultūros pasaulio
— Garsusis prancūzų filmų režisie

rius Renė Clair tarptautinėje filmų 
savaitėje Briuselyje gavo pirmąją pre
miją už savo filmą „Tylėjimas — auk
sas“. Apie Renė Clair sakoma, kad 
tai vienintelis režisierius, kuris iš ma
žų žmonių gyvenimo daro dideles fil
mas. Lietuvoje žavėjomės Renė 
Clair'o filmą „Šiaudinė skrybėlaitė 
Italijos“, pastatyta pagal garsią to pa
ties vardo komediją.

—' Berlyne steigiama didžiojo vo- 
kiečių poeto Rilkes draugų sąjunga. 
Tokie didžiųjų rašytojų gerbėjų rate
liai ar sąjungos labai populiarios Pa
ryžiuje. Ten tokie rateliai buvo Hu
go, Stendalio, dar labai neseniai Dosto
jevskio ir kt.

— Prancūzijoje pragarsėjo ir išsimu
šė į pačias pirmaujančias eiles akto
rius Jean Louis Bdrault, savo talentą 
ypatingai išreiškęs filmoj „Rojaus vai
kai“ ir Ritose. Mums, lietuviams, ypa
tingai įdomus tas faktas, kad populia
riausias šių dienų Paryžiaus aktorius iš 
jaunųjų kalbamasis Jean Louis Barault

yra artimas draugas mūsų aktoriaus ir 
režisieriaus Juozo Miltinio. Jiedu abu, 
savo laiku viename kambarėlyje gy
vendami ir bestudijuodami teatro me
ną pas garsųjį aktorių ir režisierių 
Diuleną, buvo neišskiriami prieteliai.

— Studijų tikslais Europon, pirmiau
siai Paryžiun atvyksta vienas pačių 
garsiausiųjų Amerikos rašytojų John 
Steinbeck. Jo - romanai, kaip „Naktys 
be mėnulio“, „Pelės ir žmonės“ arba 
„Pykčio vynuogės“ susilaukė pasaulinio 
garso. „Pelės ir žmonės“ yra suscenin- 
ti ir pastatyti Paryžiuje ir kritikos la
bai teigiamai įvertinti.

— Šių metų Nobelio premijos litera
tūros laureatui Hermanui Hesse sukako 
70 metų amžiaus. Berlyne, Šarloten- 
burge, „Naujosios knygos“ parodos 
proga buvo suruošta laureatui pagerbti 
speciali akademija. Hermann Hesse 
gyvena Šveicarijoje ir yra Šveicarijos 
pilietis, bet kaip rašytojas — vokiečių.

— Garsusis žydiškos kilmės austrų 
rašytojas Stefanos Zweigas, pabėgęs 
nuo Hitlerio režimo ir gyvenęs netoli

visuotinio sukrėtimo kaip šio karo 
metu. Miestų griuvėsiai, pralietas 
kraujas ir žuvusios gyvybės yra tik ne
tobula dalis daug gilesnės žmonijos 
tragedijos. Tikėsis civilizacijos tra
gizmas glūdi pačiuose kultūros ir dva
sinio gyvenimo pagrinduose bei šalti
niuose. Gyvenimo pelenuose ir nuodė
guliuose labai sunku kalbėti apie pa
prastą gyvenimą, apie natūralioje ap- 
lihkoje esančius žmones ir daiktus. 
Rašytojo plunksna fatališkai priraki
nama prie gyvenamojo momento žaiz
dų, dar prie žalios, garuojančios gyve
nimo medžiagos. O A, Škėma be to 
dar rašytojas tremtinys, pats išgyvenąs 
tai, ką tūkstančiai žmonių, netekę Tė
vynės, išgyveno karo audroje ir po 
karo neatsigaunančiame griuvėsių pa
saulyje. Taigi tragiška gaida skamba 
visoje A. Škėmos kūryboje. Jo poetinė 
pasaulėžiūra kondensuotai yra išreik
šta „Nakties, tylos“ novelėje.

Nakties tyloje gyvais šešėliais slan
kioja gyvenimo tragizmas, iš mirties 
prieglobsčio iškyla netolima, dar krau
ju garuojanti, praeitis ir, kaž kokia 
fatališko prakeikimo žyme paženklin
ta, stebi dabarties nuodėmes: „Dabar 
gyvena tie, juos palaidojo Tas, o Jo so
stas virš žvaigždžių. Jie neramūs ir 
po mirties. Jie prakeikti ir patys ne
žino už ką“ . . . Antai, t begarsiais 
žingsniais vaikšto liepsnosvaidžio Iš
degintomis akimis miręs kareivis. Jis 
nori paglostyti savo vaiko švelnučius 
plaukelius, bet juodu niekad nesusi
riks, nes vaikutį vienais marškinėliais 
išneštą užgriovė slėptuvėje, ir jis per 
naktis ieško savo motinos .* . . Žvaigž
džių šviesa pasiekia ištisus kapinynus 
badu mirusių, o berankis kareivis be
jėgiškai žiūri į savo neištikimos žmo
nos nuodėmes . . . Šiaurės rytuose, 
tavo gimtojoje Žemėje, po egle mir
ties agonijoje raičiojasi svetimųjų pa
šautas brolis,’ o kraujuose pasruvusi 
moteris kartoja vis tą patį: mus už
miršo, mus užmiršo . : . Ir taip eina 
vaizdas po vaizdo iki pačios beproty
bės. To tragizmo šaknys metafizinės* 
senuose padavimuose ir šventose kny
gose visada du besikaujautieji vardai: 
Oziris ir Setas, Ormuzdas ir Arimanas, 
Dievas ir Šėtonas ... Ir tas, kurs 
prakeikia, t nugalėjo. Jis patenkintas 
šypsosi virš blankiųjų žvaigždžių ir 
nepermaldaujamas baudžia žmones', nes 
jie slepia savy nugalėtojo* Dievo ki
birkštis . . . Gal tos kibirkštys už
degsiančios kada dangų, gal sulieps
nosiąs sostas virš blankiųjų žvaigždžių, 
gal prisikelsiąs šviesusis Dievas.

šitokia filosofija pagrįstas visas A. 
Škėmos vaizduojamasis pasaulis. Aiš
ku, jis tragiškas, bet tame tragizme 
vis dėlto jaučiama gyvoji žmogaus 
siela, kovojanti dėl šviesos ir laimės. 
Iš pelenų ir nuodėgulių kyla kibirkš-

Rio de Janeiro, Brazilijoje, kur 1942 m. 
drauge su savo žmona nusižudė, kaip 
sako biografai, ne dėl skurdo, o dėl 
Europos ilgesio, paliko savo prisimini
mų knygą, vardu „Vakarykštis pasau
lis“, kurioje ypatingai ryškiai, jo nuo
stabiu stiliumi, aprašomi 1924—1933 m. 
laimingo Europos gyvenimo metai. 
Knyga 1944 m. išėjo Stockholme.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
— Lietuva. Kraštas ir tauta. Turi

nyje: Kraštas ir žmonės, Istorinė ap
žvalga, Kultūriniai bruožai, Ekonomi
niai santykiai. Leidinys iliustruotas, 
64 puslapiai. Kaina 3 RM. (Išleistas 
Augsburge. 1946 m.

— Aukai. Biuletenis kunigams* 
Kirchheim-Teck, 1947 m. Nr. 1. Šv. 
Sosto delegatūros lietuviams leidinys 
Nr. 4. Pusi. 64.

tys, kurios rodo ne rezignavusį ir pa- 
lūžusį, bet norintį gyventi ir prisikel
ti žmogų. „Mane skaldo dvilypumas, 
tik šitas dvilypumas padės pasidaryti 
žmogum“ (123 psl.). „Yra stebuklin
gos kibirkštys, rūsenančios širdyje Ir 
smegenyse iki mirties. Jeigu aš užjū
riuose rinksiu kavą, arba stovėsiu iš
tisas valandas prie mašinų, jos neiš
blės* Man užteks jų, kad galėčiau va
dintis žmogumi“ (124 psl.). Taigi ši
tame tragiškame gyvenimo paveiksle, 
kurį lyg atskiri mozaikos akmenėliai 
sudaro A. Škėmos novelės, yra vilties 
ir tikėjimo savo kovos prasmingumu.

Nesigilindami į atskirus siužetus, 
pastebėsime tik, kad medžiaga imama 
daugiausia iš labai artimos praeities— 
vokiečių okupacia Lietuvoje, bėgi
mas į Vakarus, karo siaubas ir jo pa
dariniai. Veikėjai — lietuviai ir ki
tataučiai. Veiksmo vieta įvairi: Kau
nas, Vilnius, Lietuvos laukai karo au
droje, Vokietijos sugriauti miestai,” 
niūrios tremtinių stovyklos, net Ame
rika ir Lt*

Tačiau ne vietovės, ne gamta, ne 
kasdieninio gyvenimo apyvoka ir bui
tis rūpi A. Škėmai. Jis įsiveržia į sa
vo herojų vidų, pažįsta jų skaudamas 
vietas, kovoja ir siekia kartu su jais, 
kartu kenčia ir viliasi. Taigi žmogus 
ir gyvenimo tragiką stovi jo kūrybos 
centre.

Kuriomis priemonėmis A. Škėma 
savo pasaulėvaizdį atskleidžia|? Ar 
tas atskleidimas visada gauna meniš
kas formas?

A. Škėma turi savo vaizdavimo bū
dą, savo stilių. Jis trumpasakis, lau
žytas, bet ritmingas ir dinamiškas. 
Dinamizme ir yra visa A. Škėmos jė
ga ir draminė įtampa. Formoje jun
tama impresionizmo bruožų, bet gar
sų ir spalvų įspūdžiai nėra gausūs nei 

. turtingi'. Novelių kompozicijai galė-. 
tume prikišti kai kurį ištęsimą, tam 
tikrą įtampos neišlalikymą, atoslūgi* 
Autoriaus jėga yra mokėjimas fiksuo
ti prasmingus gyvenimo momentui, 
juos sukondensuoti į kulminacinius 
įtampos taškus, panaudoti psichikoje 
susitelkusias gaivalines jėgas. O jo 
silpnybė — ištęsdamas kasdieninės 
buities scenas, kartais aiškindamas 
skaitytojui lengvai suvokiamus daly
kus, pameta jam būdingą dinamizmą 
ir dramatinę įtampą (pav., tokių be
reikalingų ištęsimų pastebime „Pagau
tas“, „Ligoninėje“, „Šypsena“). Siek
damas netikėtumų,, autorius nevisada 
įtikina skaitytoją (pav., pabėgimas iš
šokus pro antro aukšto langą „Kalen
doriuje“) . A. Škėma mėgina narplio
ti psichologinius klausimus. Bet čia 
taip pat yra pavojaus pasidaryti siau
ru, kaip pavyzdžiui, atsitiko „Egoisto“ 
novelėje. Pavojingas kelias yra ir tie 
gausūs atsitiktiniai sutapimai, ku
riais dažnai yra grindžiama intryga, o 
ypač atomazga. Tokiu pavyzdžiu ga- " 
Ii būti „Ligoninėje“.

Suglaustai galime pasakyti, kad A. 
Škėma debiutuoja ryškiu, savaimingu 
veidu, kad jo pasirinktasis dinaminio 
stiliaus ir draminės įtampos, dažnliau- 
siai kylančios iš vidinio veikėjų pri
gimties dvilypumo, kelias yra vaisingai 
ir daug žadantis. Ypač teikia vilčių 
faktas, kad jo žmogaus siekimų ir Iš
gyvenimų diapozonas gana platus ir 
sudėtingas, kad jo tragizmas neveda į 
rezignaciją .ir beviltį pesimizmą). Ta
čiau šio rinkinio novelėms dar galime 
prikišti kai kurį nelygumą, situacijų 
ir charakterių neisbaigimą, kai kurį 
bereikalingą susmulkėjimą. Puikiai 
sukuriami apibendrinančio pobūdžio 
vaizdai, bet subtilumo momentais dar 
pajuntamas rašytojo silpnumas.

Pr. Naujokaitis

Sovietų žvalgyba
„Foster: anglas, šaudmenų ir tie

kimo miniterijos karo medžiagų pa
skirstymo skyriaus viršininko padėjė
jas. Jis teikia davinius apie karo tiek- 
menis. (Mūsiškis).“

Guzenko paaiškino, kad „mūsiškis“ 
reiškia, jog. Fosteris yra komunistas.

Buvo nustatyta, kad Fosteris yra 
James Scotland Benning’as, Gersono 
svainis ir jo šiam darbui rekomen
duotas.

Kaip ir kiti, Benning’as buvo nuo
lat sekamas. Truputį vėliau buvo dar 
šis tas atrasta. Vieną naktį raitosios 
policijos vyrai patikrino jo stalą ir 
viename alfabetiniame sąraše rado įra
šą: „Fred 3-8605 4394.“ Šie skaičiai 
buvo Fred Roze’s telefono numeriai— 
pirmasis buto ir antrasis — jo įstaigos 
parlamente. /Benning’as turėtų gailė
tis tokį įrašą padaręs. .

Tęsdami savo darbą, tardytojai bu
vo nustebinti atradę tiek daug žymių 
žmonių, įveltų į šią aferą. Laibiausiai 
pavojingas šito darbo' aspektas buvo 
tas, kad sovietų agentai sugebėjo rasti 
tokius inteligentiškus ir talentingus 
asmenis, išduodančius savo kraštą.

Šita dalykų padėtis buvo tokia jau
dinanti, kad Winston Churchillis buvo 
paragintas Žemuosiuose rūmuose ■ pa
reikšti: „Daugelis kraštų trokšta gauti 
informacijų apie kitus kraštus, ir tai 
nėra nieko bloga, bet skirtumas tarp 
sovietų ir kitų kraštų sistemos yra tas, 
kad komunistų sekta yra lyg tam tik
ra religija, aukojanti savo1 gimtojo 
krašto reikalus komunistinei utopijai.“

Iki tol tardytojai, palyginti, puikiai 
įrėši. Jie pajėgė nustatyti ir sekti 
kiekvieną į sąrašą įtrauktą pavadini
mą, bet dabar jie turėjo leistis į gi
lesnius ir audringesnius vandenis.

Pav„ Fred Rose’s Montrealio grupė
je buvo agentų, kurių slaptavardžiai 
prasidėjo raide „G“. Vienas jų dirbo 
taukų fabrike, antras — vaistinės sa
vininkas ir trečias — namų šeiminin
kė, ištekėjusi už krautuvininko. Ir

iki šios dienos jie nebuvo išaiškinti.
Per tris mėnesius raitoji policija iš

tyrė visą šnipų tinklo labilrintą ir su
sekė neįtikėtiną įrodymų kiekį. Byla 
augo tomais, ir ministeris pirmininkas 
Mackenzie King, žiūrėdamas atviro
mis akimis į. besiartinančią tarptautinę 
audrą, galvojo, kaip ilgai jis galės ati
dėlioti akciją.

Pirmas - susirūpinimo ženklas pasi
rodė 1945 m. gruodžio m. pirmą sa
vaitę, kada pulk. Zabotinas staiga iš* 
vyko iš Kanados. Jis net nepranešė 
apie tai ir toms įstaigoms, prie kurių 
jis buvo akredituotas. Sovietų garlai
vis Aleksandras Suvorovas New York© 
uoste laukė tol, kol pulk. Zabotinas 
įlipo. JAV muitininkai buvo pasku
tinieji žmonės, kurie jį dar matė gy
vą. Vėliau pasklido gandas, kad jis 
ką tik atvykęs į Maskvą mirė „nuo 
širdies priepuolio“.

Po kelių dienų Sovietų ambasado
rius G. N. Zarubinas padarė atitinka
moms Kanados įstaigoms vizitus ir 
pasisakė grįžtąs į Maskvą įprastiems 
pasitarimams. Nors, tai buvo tik lai
kinis atsisveikinimas, tačiau jisĮ nie
kada negrįžo.

Atrodė, kad Sovietų pareigūnai bu
vo jau supratę Guzenko paimtų doku
mentų vertę, ir, artėjant 1946 m., da
rėsi vis aiškiau, kad viso šito pasek
mės kopia į savo viršūnę. Užsienių 
reikalų ministerių konferencija Mas
kvoje pasibaigė. 1946 m. vasario 5 d. 
Tarybos įstatymu Nr. 411 šnipų me
džioklė buvo pavesta Karališkajai Tar
dymo Komisijai, kuriai vadovavo du 
Kanados aukščiausiojo teismo teisėjai: 
Robert Tascherau ir R. L. Kellock.

Karališkoji komisija savo veiklos 
metu yra visai nepriklausoma. Jos 
nutarimai nei peržiūrimi nei apeliuo
jami. Jos funkcijos yra vadovauti ty
rinėjimams ir pranešti tarybos guber
natoriui. Ji gali gauti bet kokią įro
domąją medžiagą, todėl jos padėtis 
faktams nustatyti yra kartais geresnė

May, netrūksta 
apie atominę

iš-

žo-

Ji
girdžiu* 
mes ži- 
Londo-

Leonard Burt’as nusprendė pasikalbėti 
su Alek — dr. Alan Nunn May, kuris 
sovietams tiekdavo uranijaus pavyz
džius ir atominės bombos davinius.

— Ar Tamstai, dr. 
tam tikrų informacijų 
energiją Kanadoje?

Dr. May pažvelgė į
----Aš pirmą kartą apie tai
— Ar Tamsta supranti, kad 

nome, jog Tamsta tuo reikalu 
ne turėjai tam tikrų uždavinių, kurių 
Tamsta neįvykdei?

Dr. May nieko neatsakė.
Pulk Burt ir Scotland Yardas ne

skubėjo vykdyti areštų, nes buvo tikė
tasi susekti kitą šnipų tinklą.

Puikus raitosios policijos sugebėji
mas užtušavo jos gyvą veiklą Ottawoje. 
Dar daug liko nuveikti, 
komisija padarė 
„Špionažo organizacijos 
dydis ir visų jos agentų 
mas vasario 14 dar nebuvo žinomas. 
Buvo dar nemažas skaičius ambasados 
dokumentuose tik slaptavardžiais nu
rodytų agentų, kurių Guzenko negalėjo 
išaiškinti. Buvo ypatingai svarbu iš
aiškinti ko didesnį agentų skaičių ir 
nustatyti kiekvieno jų veiklos metodus.“

Svarbiausia apklausinėjimo fazė, ku
ri vyko dieną ir naktį Rockeliffo ka-

Karališkoji 
tokį pareiškimą: 

išsišakojimo 
identifikavi-

kaip teismo, kuris yra suvaržytas 
griežtomis įrodymų leistinumo taisy
klėmis. Bet komisija negali skelbti 
savo sprendimų. Jei pagal jos tyrimus 
yra reikalinga bausmė, tai jąc gali skir
ti tik teismas.

Iki šiol visa veikla buvo visiškai 
slapta, nes ir mažiausias neatsargumas 
galėjo blogąi paveikti visą operaciją- 
Vasario 14 d. Karališkosios komisijos 
taryba pasiuntė pas Teisingumo minis- 
terį kurjerį, prašydama sulaikyti tuos 
asmenis, kurių veikla buvo įrodyta po
licijos tardytojų. Nors pats areštavi
mo faktas ir areštuosimųjų pavardės 
turėjo būti laikoma griežtoje paslapty
je, ministeris pirmininkas Mackenzie 
Kingas nusprendė, kad plataus masto 
areštai negalės praeiti nepastebėti.

Kad nenusidėtų protokolo taisyk
lėms, ministeris pirmininkas nutarė 
pasikalbėti su Sovietų Charge de .Af
faires Nikolaj Belochvostikovu Ottawo- 
je, kuris, ambasadoriui Zarubinui 
vykus, vadovavo ambasadai.

Kingas apie tai pranešė šiais
džiais: „Aš pasakiau, jog aš turiu , pra
nešti parlamentui, kad viena svetima 
valstybė yra gavusi informacijų, bet aš 
norėjau duoti jam suprasti, kad tai, 
ką aš turėjau galvoje, buvo Sovietų Są
junga. Dėl manęs, aš buvau pasiruo
šęs priimti asmeninį Stalino kvietimą, reivinėse, turėjo tikslą nustatyti agen- 
kad gaučiau paaiškinimų dėl šitų ne
įprastų įvykių.“

Tuo tarpu, kai jie konferavo, raito
ji policija pradėjo veikti. Vasario 
15 d. ankstyvą rytą jie atsirado Mc 
Gili universitete, Montrealio universi
tete, Toronto universitete, Užsienio 
mainų kontrolės valdyboje ir Tautinė
je tyrimų taryboje. Nei vienas tą 
dieną areštuotųjų nebuvo nujautęs, 
kad ištisus mėnesius jis yra sekamas.

Prieš atvykdamas į parlamentą mi- kad 
nisteris pirmininkas tik trumpai prane- buvo neatsiejamai susijęs su psicholo- 
šė apie tai, kas vyksta: „Vyriausybė ginio ugdymo kursais, kuriems vado- 
turi neabejotino autentiškumo žinių, vavo slaptoji sekcija, 
kad neįgaliotiems asmenims, jų tarpe 
keliems vienos užsienio misijos Kana
doje nariams pateko 
cijų.“

Kitoj pusėj Atlanto 
lando Yardo skyriaus

tų veiklos motyvus. Daugumas įtaria
mųjų buvo neįprastai aukšto išsilavini
mo ir pažymėtinų, gabumų ir inteli
gencijos. Jų tardymo metu pateikti 
motyvai yra svarbūs ne tik Kanadai, 
bet ir visam pasauliui.

Nebuvo jokių įrodymų, kad svar
biausią vaidmenį būtų vaidinę pinigai, 
bet buvo daugybė įrodymų, kad Jų 
veikimo motyvai rėmėsi politine ideo
logija. Karališkoji komisija atrado, 

.daugeliu atvejų ageptų veikimas

slaptų informa-

apecialaus Scot-
Londone pulk*

kurios viešoji 
forma yra Progresyvinė darbo partija 
(Labour Progressive Party) arba Ka
nados komunistų partija. Šitie slapti 
„ugdymo“ kursai yra daug labiau pa- • 
plitę, kaip pats špionažo tinklas.

(B. d.)
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Metinis LSS vadu ir vadovių šuva
Liepos 6 ir 7 dienomis Kasselio— 

Mattenbergo stovykloje įvyko gausus 
skautų vadų ir vadovių suvažiavimas. 
Atidarydamas suvažiavimą, Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas vyr. sktn. Pal- 
čiauskas padarė platų apyskaitinį prane
šimą, pažymėdamas, kad, jeigu 1945 m. 
Detmolde įvykusį LSS suvažiavimą 
tenka laikyti atkuriamuoju, o metais 
vėliau Augsburge susirinkusį ?— for
muojamuoju, tai šiam suvažiavimui 
tektų paruošiamojo vardas. Suvažiavę 
vadovai turėtų išdirbti planą LSS tvar- 
kymuisi decentralizuotos eir|i gracijos 
atveju. •

Tylos minute pagerbus iš šio pasau
lio atsiskyrusius LSS šefus — A. Stul
ginskį ir A. Smetoną — ir okupacijų 
bei žiauraus karo Sąjungai išplėštus 
vadus, suvažiavimas ėmėsi dvi dienas 
trukusio darbo.

Sporadiškai atgijusiam skautų judė
jimui buvo suteikta statutinė forma. 
LSS Tarybos išdirbtas S-gos statutas 
jau yra priimtas ir paskelbtas. Jis be
veik prilygsta Lietuvoj veikusiam sta
tutui su dviem naujovėm: dvasios va
dovų institucija ir visiškai atsisakyta 
nuo vadizmo principų.

Emigracijos akyvaizdoj, suvažiavi- 
mas suteikė ypatingų įgaliojimų Są
jungos Tarybai, kuri jau yra pasky
rusi LSS įgaliotinius Anglijoj, JAV, 
Argentinoje ir Brazilijoj.

Skaučių Skyrius yra susiorganizavęs tykiai su YMCA ir YWCA daugiausia 
į savarankišką Seseriją. Naujų vado
vių parengimo klausimas labai opus, o 
ypač amerikiečių zonoj. Anglų zonoj 
šis klausimas žymiai lengviau spren
džiamas. Jau antri metai vieši čia ang
lių instruktorių būrelis, kuris nuolatai 
šiuo klausimu rūpinasi. Bet ir mūsų 
pačių vadovės tiek amerikiečių, tiek 
anglų zonos stengiasi paruošti trūk
stamų vadovių.

Suvažiavimas atskirose Seserijos 
Brolijos sueigose perrinko vadais 
sktn. Augustaityte-Vaičiūnienę ir 
skirt. Čepą. Naujai išrinkta taip pat 
Tarybos narių ir kiti organai. Suorga
nizuoti skautų tėvai, kurie aktyviai

ziavimas
remia LSS veiklą. Savitarpinis nepasi
tikėjimas buvo davęs pagrindą atsirasti 
tam tikriems nesklandumams tarp 
skautų ir mokyklos. Tačiau bendra
darbiaujant su Švietimo Valdyba, ne
susipratimus pasisekė pašalinti.

Su džiaugsmu tenka pastebėti, kad 
Bažnytinė Vyresnybė skautų religinio 
ugdymo darbo tvarkymo ėmėsi aktin
gai ir su meile: jau turime paskirtus 
dvasios vadovus. Vadinas, tremtyje už- 
megstas ryšys su Katalikų Bažnyčia, 
kuri 10 metų LSS gyvenime nedaly
vavo. Iš skautų pusės būtų pageidau
jama, kad skautų dvasios vadovais būtų 
skiriami kunigai, susipažinę su skautų 
ideologija ir kad jie būtų atpalaiduoti 
nuo kitų organizacijų.

Sąjungos dvasios vadovas kun. Vaiš
nora pareiškė, kad visi skautų viene
tai jau yra aprūpinti dvasios vadovais-

Principinis LSS nusistatymas kitų 
jaunimo organizacijų atžvilgiu yra pa
grįstas ideologiniais principais, riteriš
kumu, tolerancija ir asmens laisve. 
Skauto dalyvavimas kitose nepriešingos 
ideologijos jaunuomenės organizacijose 
principiškai išspręstas asmens laisvės 
pagrindu. Sugyvenimas ir bendradar
biavimus su ateitininkais užgirtas. San-

Dar buvo iškelti skautiškos spaudos 
tobulinimas, dalyvavimas tarptautiniam 
sąskrydy Prancūzijoj ir visa eilė kitų 
klausimų. Suvažiavimas nutarė pasvei
kinti Tarptautinius Skautų ir Skaučių 
biurus, vadovaujančias tremtinių ir 
Amerikos organizacijas, šv. Sosto De
legatą ir kt. Suvažiavimą baigė įspū
dingas skautų laužas.

VADOVŲ STOVYKLA
Liepos 21—31 dienomis prie 

bacho vyksta amerikiečių zonos 
vadų stovykla. Ją organizuoja LSS va
dų paruošimo mokykla.

SKAUTĖS BAIGIA STOVYKLAUTI
Hamelne, Tarptautinio Skaučių Biuro 

instruktorių vadovaujamos, baigia mū
sų skautės savo stovyklavimą liepos 
mėn. 31 dieną ir grįžta į mokyklas tę
sti mokslą atsilsėjusios ir sustiprėju- 
.sios. Toje stovykloje dalyvavo iš visos 
anglų zonos skautės.

ir
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pareina nuo vietos sąlygų. LSS yra už" 
mezgasi santykius su Tarptautiniu 
Skaučių ir Skautų Biuru, o taip pat ir 
su kitomis skautų organizacijomis.

Gyvai svarstyta programų klausimas. 
Naujenybė skautų gyvenime yra įvedi
mas religinio auklėjimo programos, 
kuri, kun. Vaišnoros žodžiais, yra kaip 
galima geriau pritaikinta LSS. Seseri
jos Vadė atkreipė dėmesį į nutautimo 
bei dvasinio susmukimo pavojų. Su
važiavimas ypatingą dėmesį atkreipė į . 
jaunimo išsaugojimą tautai ir į skie
pijimą tėvynės meilės. Nusistatyta 
greitu laiku išdirbti na/ująi skautams 
vyčiams programą.

Padėka gynusiems Lietuvos 
reikalus

VLIKAS ir Vykd. Taryba liepos 
mėn. pradžioje pasiuntė padėkos raš
tą prof. Savory, Britų Žem. Rūmuose 
gynusiam Lietuvos 
nuoširdžiai dėkojama 
duomenimis plačiai 
giška mūsų tautos _ 
naikinimo „procesas netrunkant nebus 
sustabdytas, Lietuvos žodžiu tebus pa
žymima geografinė erdvė, kurioje ka
daise gyveno lietuvių tauta“.

STOVYKLŲ WELFARE KAPITALAI
Tarptautinės pabėgėlių organizacijos 

paruošiamoji komisija (amerikiečių zo
na, Heidelberge) išleido administraci
nį įsakymą Nr. 3 apie „stovyklų Wel
fare kapitalus“. Jame sakoma: „Reichs
markių kapitalai susirinko DP ben
druomenių centruose kaip išdavos .vi
suomeninio veikimo. PCIRO nereiš
kia pretenzijų į tuos fondus, bet yra 
pageidaujama, kad jie būtų tvarkomi 
DP atstovų iš tų žmonių tarpo, kurie 
prisidėjo prie jų sudarymo. Tą kapi
talą naudoja'nt turi būti atsižvelgiama 
į bendradarbių pageidavimus ir tai da
rytina visos bendruomenės naudai. Iš
mokėjimai turi būti derinami su ka
rinės valdžios naudojamais nuostatais

reikalus. Rašte 
ir konkrečiais 

nušviečiama tra- 
padėtis. Jei šis

ir teisėmis“. Lydimajame rašte pa
aiškinama dar, kad tais kapitalais su
prantami ne tik kapitalai, valdomi sto
vyklų Welfare valdininkų, bet ir sto
vyklos komitetų. Toliau nurodoma, 
kad tokių kapitalų suvartojimo apy
skaitos turi būti siunčiamos Area Team 
Direktoriui..

Šiais raštais IRO uždeda kontrolę 
viešajam DP kapitalui ir turtui, admi
nistruojamam stovyklų 
tie patvarkymai negali 
kapitalo nei BALF’o. 
stovyklų komitetai, o pastarasis 
jokia DP organizacija, o tik lietuvių 
JV piliečių organizacija. Šia prasme 
atitinkamos įstaigos ir duoda paaiški
nimus. (E.)

Steigiama D. Britanijos Lietuvių
„Išeivių Draugo“ 28 nr. yra iš

spausdintas iniciatorių atsišauki
mas į Anglijoje gyvenančius lietu
vius ir laikinieji Sąjungos įstatai, 
Šios organizacijos įsikūrimą laiky
dami labai svaibiu įvykiu mūsų 
tremtinių ir užsienyje gyvępančių 
lietuvių bendruomenėje, ištisai at
sišaukimą ir įstatus persispausdi
name, o naujai besikuriančią or- 
ganizacijąš nuoširdžiai sveikiname.

Redakcija
KREIPIMASIS Į DIDŽ. BRITANIJOS 

LIETUVIUS
Didėjant lietuvių skaičiui D. Brita

nijoj, susidaro daugybė naujų proble
mų, naujų rūpesčių , ir reikalų, kurių, 
egzistuojančios Britanijos lietuvių or
ganizacijos negali patenkinti.' Todėl 
atsirado gyvas reikalas sudaryti naują 
organizaciją^ kurios pagrindinis, tiks
las būtų sujungti visus lietuvius, tiek 

K. / seniau įsikūrusius, tiek naujai atvyks-

Sąjungą

K.

Offen- 
skautų

tančius, į vieningą bendruomenę 
bendromis jėgomis rūpintis ir ginti 
sų lietuvių reikalus.

Tokių samprotavimų vedami, būre
lis Londono lietuvių, jausdami parei
gą imtis iniciatyvos, nutarė suorgani
zuoti Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungų (Lithuanian Association 
Great Britain) ir kviečia 
vius prie jos prisidėti.

Steigiamajame S-gos 
įvykusiame Londone š. m. 
2 d., buvo priimti laikini 
jos Lietuvių Sąjungos įstatai, kuritiose 
S-gos tikslai apibudinami taip:

1. S-gos tikslas sujungti visus D. 
Britanijoje gyvenančius lietuvius ir 
bendromis jėgomis rūpintis savo narių 
kultūrine, socialine ir ekonomine 
būkle.

2. S-ga yra nepartinė- Savo tikslui 
pasiekti S-ga*.

a) jungia vieningam darbui visus 
lietuvius, gyvenančius D. Britanijoje.

b) leidžia perijodinius ir neperijo- 
dinius leidinius, organizuoja kursus, 
parodas, darbo biurus, renka ir tei
kia nariams įvairias informacijas etc.

c) atstovauja savo narių reikalu* 
įvairiose įstaigose ir visais prieinamais 
būdais gina jų teises.

d) sudaro fondus iš nario mokesčių 
ir kitokių pajamų ir panaudoja S-gos 
ir jos narių reikalams.’

c) organizuoja visokią pagalbą sa
vo narių socialinei ir materialinei būk
lei pagerinti.

f) palaiko tamprų ryšį ir derina sa
vo darbą su kituose kraštuose gyve
nančiais lietuviais. Bendradarbiauja 
su kitų tautų panašiomis organizacijo
mis. •

in
visus lietu-

susirinkime^ 
liepos mėn. 
D. Britani-

3- S-gos darbo sritis — visa D. Bri
tanija. Buveinė — Londonas.

4. S-ga gali: steigti vietos skyrius, 
. jungti skyrius apygardomis, daryti 
. sekcijas atskiriems daibaffis atlikti ar- 

V1” ba atsižvelgiant į narių sudėtį bei kva- 
’ lifikacijas. v

Sąjungos laikinasis Vyriausias Komi
tetas kviečia įvairiose vietose didesnė
mis grupėmis gyvenančius lietuvius 
imtis iniciatyvos steigti S-gos skyrius 
ir neatidėliojant pranešti Vyr. Komi
tetui. Ne vėliau kai po trijų mėne
sių bus sušauktas atstovų’-suvažiavimas, 
kuriame bus galutinai priimti S-gos 
įstatai, išrinktas Vyr. S-gos Komitetas 
ir nustatytos S-gos veikimo gairės.

Sąjungos steigėjai kreipiasi į seniau 
įsikūrusius D. Britanijos lietuvius pra
šydami suteikti šiai naujai organizaci
jai materialinės ir moralinės paramos. 
Taip pat suprasdami įvairių reikalų 
skubotumą, nutarė sudaryti Generalinį 
S-gos Sekretorijatą su nuolatiniu sek
retorium, kuris jau tuojau imtųsi or
ganizacinio darbo, teiktų nariams re
guliarias informacijas ir kitokią gali
mą paramą. Sekretorium pakviestas 
p. M. Šilkaitis, kurio laikinas adre
sas: 12, Sutherland Str., London, SW1. 
Visi suinteresuotieji S-gos reikalais 
prašomi kreiptis aukščiau paduotu ad
resu.

Tik vieningai organizuotai veikdami 
galime daug ką pasiekti- Kiekvienas 
lietuvis raginamas prisidėti prie ben
dro darbo ir stoti nariu į - D. Britani
jos Lietuvių Sąjungą.

STEIGĖJAI
P. B. Varkala, P. Bulaitis, Kun. J.} 

Sakevičius, Inž. A. Jemenas, Z. Mac
kevičius, Zamžickas, M. Šilkaitis, A. 
Drasutienė, B. A. Nemeikienė- 
Londonas, 1947 m, liepos mėn. 2 d.

komitetų, 
liesti nei 
Jie nėra

Ši- 
LRK 
jokie 
nėra

Glūckstadte Baltų Dienos proga šių m etų pavasarį buvo surengta paroda. 
Viršuje lietuvių spaudos skyrius parodoje; apačioje bendras stovyklos pa

statų vaizdas.

IRO tikslas - DP apgyvendinimas
„Lietuvių Informacijos“ red. J. Sen

kui išvykus į Angliją, nauju redakto
riumi. yra A. Vaitkus, leidinio „Die-

PRANEŠIMAI
T. D. INSTITUTO FREIBURGE PRA

NEŠIMAS
Taikomosios Dailės Instituto Ftei- 

hurge grafikos studijai yra reikalingas 
kvalilfikuotas knygų rišėjas-lektorius- 
Pageidautina asmuo dirbęs mokytojo 
darbą šioje specialybėje Lietuvoje.

Norintieji šią vietą užimti praneša 
raštu savo gyvenamą vietą, kartu pri
dėdami gyvenimo aprašymą, kuriame 
būtų pažymėta, kur, kada ir kokį 
mokslą išėjo ir kur bei kiek laiko 
vertėsi 
darbu.

Prie 
sudėtis 
gjventi 
riui mokės nustatytą atlyginimą mar
kėmis ir duos visas Instituto lekto
riams teikiamas pirmenybes.

Pareiškimus siųsti šiuo adresu — 
Ecole des Arts et Metiers, Wonnhal- 
destr. 1 
(17 b).

Asmuo, 
gaus per 
ir jo šeimai persikelti dokumentus, 
nežiūrint kurioje zonoje jis gyventų.

V. K. Jonynas, T. D- Instituto 
DirektoĄus

TAIKOMOSIOS DAILĖS INSTITUTO 
FREIBURGE PRANEŠIMAS

T. D. Institutas Freibugre liepos 
mėn. 12 d. užbaigė pirmuosius mokslo 
metus ir surengė studentų bei klausy
tojų darbų parodą. Paroda 
užėmusi 7 kambarius-sales, 
buvo išstatyta .grafikos, 
audinių, skulptūros ir tapybos 
darbai.

Čia išvardintose specialybėse 
ji mokslo metai pradedami 
mėn.

Į Institutą studentais priimami bai
gę gimnazijas, arba išėję tolygų moks
lą specialinėse mokyklose. Klausyto
jais priimami turį gabumų paišybai ir 
amatams. Kandidatai 16—40 metų 
amžiaus, gyvenantieji Prancūzų oku
pacinėje zonoje, paduoda prašymus 
direktoriaus vardu ligi rugpjūčio mėn. 
15 d. šiuo adresu — Ecole des Arts et 
Me tie re s, Freiburg i. Br. (17b), Wonn.

kada ir 
kiek 

savarankišku ar mokytojo

Tiesa apie tarybinę Lietuvą
„Tiesa“ rašo apie gyvenimą ir darbą tykių užmezgimą su kitų tarybinių 

dabartinėje Lietuvoje. Nėra nė vieno 
numerio be nusiskundimų, !• konsta
tavimo netvarkos, apsileidimo faktų-

112 nr. konstatuojami kultūros-švie
timo darbo trūkumai. Skaičiuojami 
klubų-skaityklų apsileidimai ir ne
tvarka. Pav., „Sangrūdos miestelio klu- 
bas-skaitykla, nesant vadovavimo iš 
skyriaus pusės, visiškai buvo nutraukęs 
savo darbą. Klubo-skaityklos patalpos 
nešvarios, laikraščiai išmėtyti, o dau
guma knygų visiškai dingusios. Buvo 
priėję net prie to, kad klubo-skaityklos 
patalpose valsčiaus partinis organizato
rius drg. Mikšys įsikūrė sau jaukų ka
binetą, motyvuodamas tuo, kad klubo- 
skaityklos niekas nelanko.“

Kelių mokyklų mokytojai kolekty
višku raštu skundžia Viduklės koope
ratyvą, iš kurio: „Tarnautojai ir dar
bininkai negauna pačių būtiniausių 
prekių, kaip duonos, cukraus ir kt.

Kooperatyvo krautuvėje miltai būna 
(tik dvi dienas per mėnesį. Dėl tokios 
tvarkos ypač nukenčia mokytojai, kurie 
įgyvena kaime ir negali spėti tomis die
nomis atvykti į kooperatyvą. Esant to
kiai padėčiai, nebuvo gauti miltai už 
gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėne
sius;“

Literatūros ir meno klausimais ra
šoma* „Gegužės mėn. 12 d. mūsų rašy
tojai jau antrą kartą iš eilės svarstė 
„Literatūros ir Meno“ laikraščio dar
bą. Laikraščio ats. red. drg. J. Šim
kus, konstatavęs eilę teigiamų laikraš
čio pasiekimų, pažymėjo ir jo trūku
mus, kuriij iki šiol dar pepavyko pa
šalinu- Laikraštis ir toliau neturi dar 
susidaręs neredakcinio aktyvo, dažnai 
spausdinama atsitiktinė medžiaga, silp
nai atrodo literatūrinė kritika, iki šiol 
vyrauja laikraštyje paviršutiniškumas. 
Laikraštis per maža rašo ideologiiRais 
klausimais, susijusiais su konkrečiais 
literatūros ir meno įvykiais, neprisideda 
prie jaunųjų rašytojų ugdymo, o taip 
pat neįstengia užmegzti ryšių su peri
ferijų. jaunaisiais rašytojais, jo pusla
piuose nėra novelių, apybraižų apie 
penkmečio statybas.

Diskusijose dalyvavusieji draugai pri- 
pripažino drg. Šimkaus savikritišką 
pranešimą teisingu ir įnešė kai kurių 
savo pasiūlymų. Drg. A. Venclova pa
siūlė laikraščiui daugiau rašyti apie opų 
knygų platinimo reikalą, o drg. J. Bal
tušis kėlė mintį dėl glaudesnio redak
cijos bendradarbiavimo su aktyvu. 
Drg. J. Miliulis pastebėjo, kad laikraš
tis pamiršęs yra radijo • meninių pro
gramų įvertinimo klausimą. Apie san-

respublikų kultūros ir meno atstovais 
kalbėjo drg. J. Būtėnas. Teatrų recen
zijų nepakankamą lygį prikišo laikraš
čiui drg. B. Dauguvietis. Jis pažymėjo, 
kad teatrams reikia tokių recenzijų, 
kurios padėtų jiems augti. Drg. F. 
Žilionis siūlė organizuoti literatūros 
kritikos pasitarimus, kad tuo būdu ga
lima būtų pakelti literatūros kritikos 
lygį. Drg. Skinkys pageidavo, kad re- s 
dakcija atkreiptų didesnį dėmesį į jau
nųjų rašytojų ugdymą ir bendradarbia
vimą su jais.

Kalbėjo dar drg. drg. R. Šarmaitis, 
A. Vengrys, J. Marcinkevičius ir kiti.“

Filharmonija % ruošianti ciklus kon
certų, skirtų atskiriems autoriams. 
Praėjęs Beethoveno koncertų ciklas ir 
ruošiamas Čaikovskio, kurio vyk
dytojai: „Respublikinio radijo komi
teto simfoninis orkestras, valstybiniai _ _ 
trio ir kvartetas, filharmonijos solistai*. 
Iš Kauno pakviesti dirigentai A. Kali
nauskas ir B. Dvarionas, operos solistai
— nusipelnęs artistas A. Kučingis, K. 
Gutauskas, .V. Dagelytė, Kauno konser
vatorijos prof. P. Berkavičius.“

Greta to ir teismo sprendimas: „Ne
seniai Lietuvos TSR Aukščiausiojo 
Teismo sesija svarstė bylą banditų gau
jos, siautusios Kauno mieste ir už
siminėjusios ginkluotais plėšimais. 
Gaujos dalyviai neapsiribodavo jVjen 
tik grobimu — jie kankindavo pate
kusius jiems į rankas taikius gyvento
jus, o moteris prievartaudavo.

Gaujai vadovavo Jonas Kupčinskas, 
Sigitas Čižauskas ir Antanas Bložys. 
Banditai mieste ir jo pakraščiuose už
puldinėdavo grįžtančius į namus gyven
tojus, atiminėdavo iš jų pinigus, dra
bužius.

Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo . 
sesija griežtai nubaudė banditus. Gau
jos vadeivos — Kupčinskas, Čižauskas 
ir Bložys nuteisti aukščiausia bausme
— sušaudymu. Urbanavičius -— 10 netų 
laisvės atėmimu.“

Kažin, ar tame sprendime išvardytos 
tikros dalykų kvalifikacijos, ar, gal, 
pridengtos ir patiektos viešumai kito
kiame pavidale. Sunku pasakyti, nes 
labai gali būti, kad tam tikroje bet
varkėje siaučia tikri banditai, bet gali 
būti ir tai, kad jų titulu pridengiami 
visai kitos rūšies veiksmai.

JAV kariuomenės -Vokietijoje vyr. 
štabo tremtinių skyriaus viršininko 
Alex E- Squadrilli pareiškimu, IRO . .
tikslas,, išplaukiąs iš pagrindinių pro- nos be Tėvynės“ redaktorius, 
graminių uždavinių, esąs sugrąžinti į ' Br- D.
nojmalias gyvenimo vėžes tuos žmo
nes, kurie dėl kokių nors priežasčių 
negali sugrįžti į savo kraštus. Stovyk
linis globojimas būsiąs siaurinamas, o 
sustiprinama įkurdinimo akcija. Nu
matoma sutvarkyti ir tremtinių tapa
tybės dokumentus, nes DP kortelė iš 
tikrųjų neatliekanti paso vaidmens. 
Įjungimas į darbą pačioje Vokietijoje 
esąs gana 
sulis yra išvykę 60.000 tremtinių. Tu
rėtų būti sudarytos 
teisėtai įsigytą turtą išsivežti, be abe
jonės, kiek tai leidžia veikią teisiniai 
prekių išvežimo nuostatai* „T. G-“

PAKEISTAS IRO GEN. SEKRETO
RIUS.

Vietoj pasitraukusio IRO gen. sek
retoriaus’ A. J. Altmeyer liepos 18 
dieną išrinktas amerikietis William 
Hallam Tuck, buvęs Hooverio Pagal
bos Komisijos Belgijai narys (1915 m.) 
ir JAV ambasadoriaus Egipte brolis.

IGCR zoninis direktorius Mr. Shirk 
išvyko iš Europos į Ameriką. Laiki
nai IRO zoniniu direktorium paskirtas 
buvęs UNRRA-os /vyr., zon. direkto
rius Mr Edwards.

NAUJAS SCREENINGAS
riimu zuuus u uiuuis ««iųsu, nu- ’ IRO pradėjus veikti, po liepos 21 d. 
rioje apylinkėje yra asmenų, turinčių •tremtiniai dar kartą bus tikrinami jų 
affidavitus į J A. Valstybes, Kanadą, 
P. Afriką ir Pietų Amerikos kraštus. 
Nereikalingi jokie sąrašai, prašome 
pranešti trumpai, skaičiais: Kasselis 
LTB Vyr. Kom.

Jurgio Žvaliausko reikalu. Pr. metų 
lapkričio mėn. auto katastrofoje žuvo 
Jurgis-Blažiejus Žvaliauskas, Blažie- 
jaus s., gim. 12. 4. 1915 Karklynuose, 
Alytaus apskit, paskutinių metu bu- 
yęs Dillingeno stovyklos gyventojas. 
Yra likusio jo turto •* drabužių, avaly
nės, 2 laikrodžiai, kiek pinigų ir kt. 
Turto perdavimo reikalu prašomi at
siliepti šeimos nariai ar artimi 
nės. Kreiptis į dabartinį turto 
ją P- J- Valiukonį, Dillingeno 
klos komiteto pirmininką. —

VISUOMENĖS ŽINIAI
Sąryšy su L. T. B. Vokietijoje, leng

vosios atletikos pirmenybėmis (9 ir 10. 
VIII.), Lengvosios atletikos sekcija 
prašo, kad įvairios organizacijos, fir
mos, bei privatūs asmens, atskirų rung
čių nugalėtojams paskirtų dovanų- 
premijų. Tai būtų puikus mūsų spor
tininkų pagerbimas. Ypač nepamirš
kime jaunųjų mūsų sportininkų-kių-

Tikimės, kad mūsų gerbiamoje vi
suomenėje atsiras tokių aukotojų, ku
riems mes iš anksto siunčiame nuošir
dų sportišką padėkos žodį.

Dovanas siųsti ar apie jas pranešti 
šiuo adresu: Alg. Bielskus, Max Jo
seph pl. 4 Tel. 688 (13b) Rosenheim 
(Obb).

LEGALJZUOTA DP SPAUDOS SĄ
JUNGA

Šiais metais Amerikiečių zonoje įsi
kūrusi DP Spaudos Sąjunga šiomis 
dienomis buvo legalizuota. Numatoma, 
kad greitu laiku DP žurnalistai galės 
gauti pažymėjimus tarpzoniniam susi
siekimui, teises dalyvauti viešose kon
ferencijose ir kitas laisvos spaudos 
teises. , „T. G** sunkus. Iki šiol į įvairias

reikiamos sąlygos

i

haldestr. 1 (Rebhaus). Prie prašymo 
turi būti pridėtas gyvenimo aprašymas 
ir dvi paso foto nuotraukos. Prašy
mai pageidaujama paduoti kiek galint 
greičiau. Iš kitų zonų galės būti pri
imami išsirūpinę patys savo zonose 
persikėlimui leUdUmuA.

Mokslas Institute tęsiasi 4 metus. 
Pirmieji du metai skiriami meno ama
tui išmokti, ir studentai bei klausyto
jai baigę visus dėstomus dalykus gau
na kvalifikuoto specialisto pažymėjimą. 
Baigę 4 metus ir išlaikę egzaminus 
gauna mokyklos diplomą ir dailininko 
vardą. T. D. Instituto Direktorius

Ajfidavitų reikalu- Ryšium su mūsų 
įkurdinimo reikalu užjūrio kraštuose,

pridėta prašome visas apylinkes skubiai sut
rinkti žinias ir mums atsiųsti, kiek ku-

pareiškimo turi būti 
šeimos, sutinkančios persikelti 
į Freiburgą. Institutas lekto-

(Rebhaus), Freiburg i. Br.

kuris bus priimtas dėstyti, 
Institutą visus reikiamus jam

buvo 
kuriose 

keramikos, 
studijų

naujie- 
rugsėjo

gimi- 
globė- 
stovy-

^bona fide“ nustatyti. Po to bus iš
duoti pasai, ir tik su jais bus galima 
emigruoti pagal IRO schemą, 
rinimo procedūra svarstoma.

Jau išsereeninguotiems IRO 
esą daug simpatijų. Galimas 
kad .naujoji a.... . ..
jiems individualiai grąžins DP statusą „Baltic* 
ir išduos pasus. (E.)

KEMPTENO LTB DOVANA GEN. 
CLAY

Liepos 18 d. Kempteno lietuvių var
du generolui Lucius D. Clay Augsbur
ge įteiktas paveikslas. Generolas ta 
proga pažadėjo aplankyti Kempteno 
Lietuvių bendruomenę 1947 metų lie
pos mėn. 26 d. Sąryšy su aukštojo 
svečio apsilankymu Kemptene ruošia
ma bendruomenės dvejų metų veiklai 
atvaizduoti paroda. Paroda tęsis ligi 
1947 m. liepos 30 d.

PADIDĖJO FLFNSBURGO LIETU
VIŲ KOLONIJA 

liepos men. 21—22 d- dvi 
lietuvių stovyklos „Tolko“ ir 
su 421 .žmonėmis, perkeltos j

Patik-

centre 
daiktas, 

patikrinimo komisija

Š. m. 
Šlezvigo 
„Venta“, 
Flensburgą- Apie 200 žmonių patal
pinta i Flensburgo mieste esančią sto
vyklą „Trollsee“, kuri yra mišri, o 
121 žmogus Mūtzelburgo liet, stovyk
loje. Tuo būdu lietuvių skaičių^ 
Flensburge prašoka 700. Reikia ma
nyti, vėl pagyvės kultūrinė veikla, vi
są laiką garsinusi Flensburgo lietuvių 
vardą. O ji buvo susilpnėjusi dėl 
daugelio išvykimo j Angliją.

PERTVARKYTOS STOVYKLOS
Liepos 21 d. didesnioji dalis lietu

vių iš Anšbaclio stovyklos buvo per
kelta į Rebdorf (prie Eichstatl). Pasi
likusieji Ansbacho stovykloje lietuvių 
bendruomenė išsirinko naują apylinkės 
komitetą ir Raud. Kr. Sk. valdybą. 
Komiteto pirmininku yra p. Šlikas 
Vladas. Taip pat pasiliko Ansibache 
ir kooperatyvas „Taupa“.-

LANKĖSI ČEKOSLOVAKIJOS ŽUR- 
NALISTAI

Birželio 25 dieną į Wolterdingeno 
lietuvių stovyklą su Britų karinės val
džios leidimu buvo atsilankę 8 Čeko, 
slovakijos žurnalistai, tarp jų du ko
munistai. Jie domėjosi mūsų tremti
nių spauda, mokyklomis, susitvarkymu, 
gaunamu maistu.

Svarbiausi klausimai, kuriuos jie 
pateikė vadovybei ir kitiems sutiktie
siems, buvo: kodėl jūs negrįžtate į 
savo tėvynę, kodėl nekariavote drauge 
su Sovietais ir kitais sąjungininkais 
prieš vokiečius, ką darbte, kad jūsų 
kraštas būtų laisvas? Į tuos klausi
mus buvo atatinkamai atsakyta, atrem
ti padaryti priekaištai, kad mūsų tau
ta esanti prisidėjusi prie ašies valsty
bių kovoje prieš sąjungininkus. Iš
vykdami tik du žurnalistai palinkėjo 
kantrybės ir ištvermės, kiti parodė 
aiškų nepaislitenkSnimų mūsų, negrįži
mu. Z. L-

UŽDAROMAS PABALTIJO UNIVER
SITETAS

Oficialiai yra pranešta, kad žodžiai 
" ’ ’ •“ ir „University“ vartoti už

draudžiama. Tuo būdu Pabaltijo uni
versitetas laikomas uždarytu. Vietoje 
gi jo bus įstaiga, kuri gauna vardą 
„Pinneberg Study Centre“.

To studijų centro tikslas esąs pa
ruošti studentus stoti į vokiečių uni
versitetus. Bet kadangi buvęs Pabalti
jo Universitetas buvo savarankiškas, o 
ne kitiems universitetams paruošimo 
įstaiga ir kadangi į vokiškuosius uni
versitetus paruošia gimnazijos, tai to
kios paskirties Studijų centras neturi 
jam skiriamos prasmės-

MIRĖ „TĖVYNĖS“ REDAKTORIUS
Pranas Bajoras. Apie tai rašydama 

Amerikos lietuvių spauda, pažymi, 
kad su jo mirtimi visuomenė neteko 
rimto žurnalisto ir veiklaus, kultūri
ninko.

PABALTIEČIAI LAIMĖJO LONDONE 
KREPŠINIO RUNGTYNES

„Išeivių Draugo“ pranešimu, pabal- 
tiečių rinktinė, kurią sudarė vienas 
lietuvis, du estai ir du latviai iš vie
nos pereinamosios savanorių darbinin
kų stovyklos, š. m. liepos 3 dieną lai
mėjo prieš Londono YMCA krepšinio 
rungtynes rezultatu 48:37.

SPORTAS
KREPŠINIO RUNGTYNĖS REPPNE- 

RIO STOVYKLOJE
Liepos 19 d. Reppnerio YMCA su

ruošė krepšinio rungtynes. Buvo pa
kviestos šios krepšinio komandos: 
Hallendorfo (amatų mokykla), Ge- 
berdshageno (lenki);, Cla,usthal-Celler- 
feldo („Vilniaus“ stov.) ir Watenstedto 
stov. komandos. Taigi, dalyvaujant ir 
vietinei Reppnerio, penkios komandos.

Vietomis pasiskirstė: I-mg vietų iš
kovojo Watenstedto stov. komanda, 
II — ClausthalrCellerfeldo, 
Geberdshageno (lenk.), IV 
dorfo (amatų mokykla) ir 
pnerio stov. komanda.

Pirmą vietą laimėjusieji 
me susitikime su „Vilniaus* 
dė tokioje sudėtyje ir įmetė: Madze- 
liauskas — 10 tšk-, Gružas —• 8 tšk., 
Petronaitis — 4 tšk., B. Kunčiūnas — 
0 tšk., ir Vismantas — 0 tšk. „Vil
niaus“ stovyklą įveikė aiškia pergale 
22:11. Per visas rungtynes jautėsi ge
ro teisėjo stoka.

Be to, Hallendorfo amatų mokykla 
rugpiūčio mėn. 3 d. rengia sporto 
šventę (Hallendorfe, 1,5 km nuo Wa. 
tenstedto). P- C.

Vienuoliai ir kunigai apdėti neve
dusių mokesčiais, o bažnyčios-viešųjų 
pramogų patalpų mokesčiais, pav., 
mažai §v. Mykalojaus bažnytėlei Vil
niuje tenka 16.000 rb. mokėti. Pan^. 
vėžio katedra turi mokėti 40.000 rb. 
Kauno katedra 46.000 ib. per metus 
(darbininkas uždirba per mėn. iki 200 
rb.). Kunigams pritaikytas aukščiausias 
asmeninių pajamų s mokestis. Kauno 
vyskupijos valdytojas prel. Jokubauskas 
(šiemet jau miręs) turėjo sumokėti 
24.000 rb. per metus. Seminarijos pro
fesorius, kuris gyvena viename kam
barėlyje ir jokios algos negauna, 
turėjo sumokėti 6-000 rb. Žinomi atsi^, 
tikimai, kad negalėdami sumokėti, 

' profesoriai pasiūlė aprašyti savo biblio
tekas.

III —
— Hallen- 

V — Rep-

paskutinia-
1 stov. žai-
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