
Jugoslavija siiilo mainyti Triestą
Londonas. JT politinėje komisijoje sovietų 

atstovas dar kartą pasiūlė Albaniją ir Išo
rinę Mongoliją priimti JT nariais, nes tos 
valstybės aktyviai kovojusios prieš aši, o 
Amerikos ir Anglijos siūlomos Airija, Por
tugalija ir Transjordanija niekuo neprisidė- 
jusios prie pergalės. Australuos atstovas, 
jam oponuodamas, priminė, kad JT organi
zacija nėra kariavusių tautų sąjunga ir ne- 
kariavimo motyvas nepriėmimui negali bū
ti naudojamas.

Kitas sovietų atstovas iš Gudijos reika
lavo nutarti ūkinių santykių nutraukimą su 
Franko Ispanija. Pasak jo, turėtų būti su
stabdytas bet koks susisiekimas, t. y. oro, 
jūrų ir sausumos su. Ispanija, o taip pat nu
traukti ir prekybiniai santykiai.

Keturių pasitarimai dėl taikos sutarties 
su Italija galutinio suformulavimo vis dar 
neduoda jokių rezultatų. JAV karinės pa
jėgos, vengdamos galimų provokacijų dėl 
Jugoslavijos kategoriškų pretenzijų Į Goer- 
zo miestą, Įsakė Jugoslavijos tautinei or- 
ganizaciiai tame mieste evakuoti jos užimtą 
namą. Organizacija atsisakė vykdyti ame
rikiečių kariuomenės Įsakymą. Slovėnai su
rengė protesto mitingą ir dalini protesto 
streiką. Ryšium su galimais neramumais

evakuavimo terminas atidėtas vienai dienai. 
Ginčijamas miestas yra už 35 km į šiaurę 
nuo Triesto, prie geležinkelio linijos į Tries 
tą. Taigi jo laimėjimas būtų lygus Triesto 
užšachavimui ūkiniu ir strateginiu atžvil
giu, o be to, tuo būdu būtų Įsigytas pui
kus išeities taška galimo karo atveju puoli
mui Į Italijos aruodą ir žymų pramonės 
centrą, Lombardijos lygumą, nes Goerzas 
yra raktas Į Italiją. Štai kodėl Jugoslavija 
taip visiems nelauktai ir netikėtai, po ilgo 
užsispyrimo, sutiko atiduoti Triestą Itali
jai už Goerzo palikimą Jguoslavijai. Tais 
pat motyvais Italija atsisakė ŠĮ kompromisą 
priimti.

D. Britanija tebesilaiko savo ankstyves
nės nuomonės dėl Italijos Jugoslavijos sie
nų, nors ir yra pasiryžusi savo nuomonę 
koreguoti, atsižvelgiant J galimą Italijos 
Jugoslavijos betarpiško susitarimo rezulta
tus.

JAV ATŠAUKĖ ATSTOVĄ IS 
ALBANIJOS

Londonas. JAV atšaukė savo politinį. ats
tovą iš Albanijos. Atšaukimas motyvuoja
mas negalėjimu jam pavestos misijos atlik
ti dėl Albanijos nesilaikymo padarytų pa
sižadėjimų politinių laisvių srityje.

Rooseveldenė užtaria tremtinius
Londonas. Ryšium su tremtinių (DP) 

klausimu JT suvažiavime Roosevel.tienė pa
sakė kalbą, kurioje aiškiai pasmerkė sovie
tų atstovo reikalavimą tremtinius grąžinti 
Į jų tėvynes. Ji pareiškė, kad sovietų pa
žiūros Į žmogaus laisvę labai skiriasi nuo 
amerikiečių pažiūrų. JA Valstybės visuo
met gerbė teisingą opoziciją, tad jos jokiu 
būdu nesutiksiančios, kad šie asmenys bū
tų prieš savo norą grąžinti Į kraštus, ku
riuos jie yra palikę dėl politinių bei religi
nių sumetimų.

GANA LAIKYTI BE DARBO
Naujorkas. JT gen. sekretoriui Trygvie 

Lie adresuotame rašte La Giiardia nurodo, 
kad pagaliau turi būti imamasi priemonių 
baigti nenormalų tremtinių būvį Europos 
stovyklose, nes tūkstančiai kvalifikuotų dar
bo jėgų dabar neturi ko veikti. O Įtrauktos 
į darbą jos galėtų būti naudingos pasau
liui

SOVIETAI VENGIA PASIKEITIMO 
STUDENTAIS

Vašingtonas. Vyriausybės asmenys .svars
to planus studentų pasikeitimui su Tarybų 
s-ga padidinti.

Maskvai jau keletą kartų buvo pasiūlyta 
pasitarti šiuo reikalu, bet iki šiol negauta 
jokio atsakymo.

Pasikeitimas studentais ir profesorių bei 
technikinio personalo vizitai yra dalis pro
gramos, kuri buvo studijuojama užsienio 
reikalų ministerijos, kad pagerintų draugiš
kumo saitus su Tarybų s-ga. (AP).

MAISTAS NORMUOTI RE1KES 4 METUS 
•Londonas. Britų mitybos žinovai pareiš

kė, kad maistas Europoje turės būti nor
muojamas mažiausia dar 4 metus. Pirmiau
sia pakankamai atsirasią cukraus, sviesto ir 
kviečių. Maisto stiglių ilgiausiai turėsianti 
kentėti Graikija.

BUS TEISIAMAS SOVIETŲ SNIPAS
Stuttgartas (AP) Netrukus bus teisiamas 

Waltheris Rozmarekas, kuris buvo areštuo
tas prieš porą mėnesių, kaip Įtariamas va
dovavęs rusų organizuotai šnipų grupei. 
Jis betgi nebus kaltinamas nusikaltimais, 
kuriuose būtų minimi žodžiai „Rusija” ar
ba „šnipinėjimas”.

Karinės valdžios pranešimu, teismas bus 
uždaras, kad nepaa:’'--f-r asmen-' ės ka
riuomenės agenliį kūne vadovavo tyrinėji
mams.

Tautinis ackSėjimas
Šis klausimas gal kam atrodys labai ne

madingas. Jis gali būti palaikytas naciniu. 
Tačiau ir sovietuose labai daug kalbama 
apie sovietinį patriotizmą ir JAV vis dau
giau atsiranda kalbančių apie amerikinę na
ciją. Tautiškumas ne tik nenustelbsią, bet 
atvirkščiai, vis* labiau tarpsta ir stiprėja. 
Pavergtųjų tautų tautinė ir valstybinė są-, 
monė auga. Mums, išblokštiems iš savo 
žemės, žinantiems, kaip joje kovojama dėl 
savo tautinių ir valstybinių teisių, tautinė 
problema juo labiau aktuali.

Mūsų tremties mokykla daug vietos ski
ria religiniam ir moraliniam auklėjimui. 
Sunkios ir nenormalios, gyvenimo sąlygos 
užkrečia mūsų senimą ir pedagogus su tam 
tikru misticizmu. Suprantama, kad pilnuti
niam žmogaus auk’ėjimui yra būtinas mo
ralinis auklėjimas. Tačiau mokyklos nukry
pimas Į kurį nors vienpusišką auklėjimą 
yra pavojingas ir žalingas. Pilnutiniam 
žmogui yra taip pat reikalingas ir tautinis 
ir valstybinis auklėjimas. •

Svetimieji mus moko ir gyvenimas mus 
verčia pasidaryti internacionalais. Tačiau 
mes negalime jais pasidaryti^ir . negalime 
mūsų vaikų tokiais auk’ėti. Mes esame taip 
suaugę su savo tania, sava kalba, sava kul
tūra, kad jokiu būdu negalima išsižadėti 
tautinių jausmų, tautinės kultūros, savo tau
tos koncepcijos ir savo tautos gyvybinių 
teisių. ,z

Tremties mokykla gali labai daug pada
ryti jaunimą beauklėdami tautiškai. Savos 
kalbos, savos dainos, muzikos, meno, papro
čių meilė, savos praeities gerbimas, savos 
žemės, žmonių, sodybų, miestų ilgesys te- 
Įaugs Į besimokančio jaunimo kraują. Kiek
vienas mažas lietuviukas tegul žino, kad 
Lietuva okupuota ir kad ji bus išvaduota. 
Niekad taip nebus reikalingas ne šovinisti
nis, bet sveikai suprastas patriotizmas, kaip 
dabar. Ir pirmoje eilėje mokykloje, nes su
augusių to patriotizmo nereikia pertempti, 
jo ir taip su kaupu.

Tauta gali visumoje reikštis, kada ji reiš"-. 
kiasi kaip valstybė. Kas nori sunaikinti 
tautą, pirmiausia sunaikina valstybę, nes 
gerai žino, kad be valstybės tauta užtrokš
ta, pamažu yra laidojama. Taigi tautinis 
auklėjimas yra glaudžiai susijęs su valsty
biniu auklėjimu. Jaunimas turi skiepytis ne 
tik savo tautos, bet ir savo valstybės idėja, 
ja.

Mūsų tremties besimokantis jaunimas tu
rėtų pirmoje eilėje auklėtis tautinėje ir vals
tybinėje' dvasioje. Jo ideologinis, prideng
tas tam tikru slaptu politiniu šydu, skaidy
masis yra perdėm žalingas. Jaunimui reika-

I (Nukelta Į 4 p.)
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Vokiškos markės temomis
Po to, kai buvo viešumai paskelbta žinu

tė apie svarstymą dabartiną vokišką marką 
pakeisti nauja valiuta, vokiškasis pinigas, 

. nacionalsocialistų gerokai., išpūstas, dažno 
piliečio akyse Įgavo dar mažesnę vertą. 
Pradžia į vokišką marką žiūrėti su nepasiti- 
kėjlmu, kiekvienas bijosi ją laikyti, kad stai
giu jos iš apyvartos išėmimu save apsaugo
tų nuo nukentėjimo.

Tiesiogiai atsakyti Į klausimą, kada vo
kiškoji markė gali būti išimta iš apyvartos, 
yra sunkoka, ypač dėl to, kad šiandien Vo
kietija tebėra be savos vyriausybės, gi są
jungininkų nuomonės šiuo klausimu (naujo 
piniginio vieneto Įvedimu)'’ bus skirtingos. 

, Anglai ir amerikiečiai norėtų (tai aiškiai 
buvo galima išskaityti iš paskelbtos žinios 
dabartinės markės iš apyvartos išėm’mo rei
kalu), kad naujasis piniginis vienetas galio- 

. tų visoje Vokietijoje: sovietų, britų, ameri
kiečių ir prancūzų zonose. Pastovesnio ir 
vienodo piniginio vieneto visose Vokietijos 
zonose Įvedimu amerikiečiai ir anglai no
rėtų pradėti vykdyti Potsdamo konferenci- 

, jos nutarimus, t. y. pradėti realizuoti Vokie
tijos ūkinės vienybės atstatymą. Tačiau iš 
anksto galima pasakyti, jog vargu ši pa
stanga pasiseks realizuoti, nes sovietai nuo 
pritarimo susilaikys. Kontrolinėje Komisijo
je Berlyne, kur turės būti svarstomas visai 
Vokietijai naujo piniginio vieneto Įvedimas, 
iš sovietų pusės pasigirs neigiamas nusi
statymas. Jie, bijodami savos politikos iš- 
rokavimų, naujo piniginio vienetu visai Vo
kietijai Įvedimą laikys nepriimtinu. Bolše
vikiški metodai visada vengia pritarti kiek
vienai pastangai, kuri yra ne sovietiškos kil
mės. Gi ūkinis Vokietijos suvienijimas 
reikštų ne ką kitą, kaip iš sovietų pusės su
tikimą j okupuoton Vokietijos sritin įsį- 
leisti iš kitur ateinančią kontrolę ir, svar
biausia, atestuotų sutikimą iš savo rankų 
paleisti vokiečių „perauklėjimo” reikalą. Be 
to, dabartinės vokiškos markės pakeitimo 
nauju piniginiu vienetu reikalas sovietų 
okupuotos Vokietijos zonoje nėra toks aš
trus, kaip kad, sakysim, amerikiečių ir bri
tų zonose, kuriose dabartinių markių yra 
Ą-mus perteklius. Oi sovietų okupuotos Vo
kietijos zonoje dabartinės markės yra kiek 
mažiau, nes ten, tik sovietų pajėgoms minė
tas sritis užėmus, tuojau buvo sulaikytas 
indėlininkams pinigų iš bankų išmokėjimas.

..Tuo būdu .vokiškos markės žymios sumos 
.jšalo’’, o tas Įšalimas sulaikė didesnį pini
gų išplūdimą Į rinką. Dėl šių priežasčių, 
netenka abejoti, sovietų atstovai Kontrolinės 
Komisijos pasitarimuose Berlyne, kai bus 
svarstomas dabartinės vokiškos markės pa
šalinimo ir naujos įvedimo klausimas, pa- 

■ sisakys neigiamai. Svarbiausia, jie vengs ir 
priešinsis, kad prie Vokietijos sovietų zo
noje ūkinio atstatymo būtų Įmaišytos sveti- 

, mos rankos.
Tuo atveju, kaip jau buvo skelbta, vaka

rų alijantai imsis iniciatyvos naują piniginį 
vienetą Įvesti amerikiečių, britų ir pra”cūzų 
okupuotose Vokietijos zonose. Bet ir čia 

neišvengiamai bus susidurta su gana sun
kiai įveikiamais kliuviniais. Visada valiutos 
pakeitimus lydi gana žymūs ūkinio gyveni
mo sukrėtimas. Niekada ši operacija nepra
eina be „skausmo”. Tačiau piniginės relor- 
mos būva žymiai sunkesnės, kai kraštas iš
gyvena ūkinį sunkmetį. Vokietija šiandien 
kaip tik išgyvena 'gana aštraus pobūdžio 
ūkinį chaosą. Naujo piniginio vieneto įve
dimas vakarinėse zonose neapsieitų be sjcau 
džių konvulsijų. Jr tai dėl šių priežasčių. 
Didžiuma vokiečių pramonės įmonių šian
dien negali veikti dėl stokos žaliavų. Masė 
darbininkų yra be darbo. Įvedus naują pi
niginį vienetą liktų visiškai be pinigo ne- 
dirbanęiųjįj masės, kurios šiandien šiaip 
taip -verčiasi su nedidelę vertę turinčia da
bartine vokiška marke. Savivaldybės jokių 
būdu neįstengs dėl jau minėtų žaliavų sto
kos nedirbančiuosius naujo piniginio viene
to įvedimo atveju aprūpinti darbu, kad žmo
nės būtų įgalinti prasimanyti naujo pinigo. 
Tokiai padėčiai esant savivaldybėms teks 
masę žmonių, esančių be darbo ir be pini
go, gelbėti iš padėties šalpos būdu. Reikės 
žymios naujo pinigo sumos išmesti šalpoms. 
Kuklūs saviva’.dybiniai iždai greit pradės 
tuštėti. Štai patys ryškieji kliuviniai, kurie 
trukdys naujos valiutos Įvedimo reikalą. 
Svarstant dabartinės markės pašalinimo 
klausimą kartu teks svarstyti ir numatyti 
būdus, kad būtų išvengta ūkinio apsunkini
mo. Kadangi Vokietija šiandien dar’neturi 
savo balso, tai, kai kam gali atrodyti, turės

Amerikos Lieta viii Susivienijimas
(60 m. sukakties proga)

Didžiajai Amerikos Valstybių lietuvių or
ganizacijai — Amerikos Lietuvių Susivieni
jami šiemet sukako 60 metų. Prieš 60 me
tų Amerikos lietuvių tarpe iškilo gyvas rei
kalas turėti savas lietuviškas organizacijas. 
Savų organizacijų neturėjimas grėsė lietu
viams greit ištautėti, sulenkėjant arba su- 
amerikonėjant. Tat jau 18S4 metais „Aušro
je” Amerikos lietuvis A. Jurgelaitis, apgai
lestaudamas rašė; „Jau daug lietuvių Ame
rikoje, teturi prastą apšvietimą ir prastą 
sau naudą tegali padaryti. Radosi -akylesnių 
lietuvių, kurie rūpinasi kokią organizaciją 
sudaryti... mes lietuviai neturime jokio su
sivienijimo. Amerikos lietuvių susivienijimo 
idėja turėjo ir čikagietis Dr. Kasakauskas, 
kuris 1884 m. kalbino, neseniai iš Lietuvos 
atvykusį, kun. A. Varnagirį kurti lietuvišką 
katalikišką susivienijimą. ■

1884 m. New Yorke pradėjo veikti ir iš 
Lietuvos atvykęs Jonas Šliupas. Jis stęjigė- 
si lietuvius atskirti nuo lenkų. „Lietuviško 
Balso” laikraščiui leisti jis įsteigė Lietuvos 
Mylėtojų Draugiją. Tos draugijos 1886 m. 
balandžio 17 d. buvo sušauktas susirinkimas, 
kuriame buvo svarstomas susivienijimo stei
gimo reikalas. Suširinkimas išrinko komisi
ją kreiptis į visas Amerikos lietuviu drau
gijas, kviečiant stoti į susivienijimą. Iš tuo

AUSTRIJA MANO VERSTIS

Londonas. Austrijos kanclerio Figlio pra
nešimu maisto normos Austrijoje nuo lap
kričio 10 d. pakeliamos iki 1.550 kalorijų 
dienoje. Šį padidinimą tikimasi išlaikyti ir 
po Unrros pagalbos nutraukimo, jei sąjun
gininkai šią pagalbą perims ir sudarys są
lygas ūkio pažangai pačioje Austrijoje. So
vietai perimtus savo reikalams žemės ūkio 
produktus jau grąžino.

Naujorkas. Senatorius -Conallys pareiškė 
įsitikinimą, kad respublikonų laimėjimas 
rinkimuose neturėsiąs įtakos Byrneso poli
tikai. Abi didžiosios partijos dėl užsienio 
politikos buvusios vienodos nuomonės.

būti taip, kaip okupacinė administracija pa
norės. Tačiau reikia skaitytis su faktu, jog 
šiandien Vokietijos alinimo nei anglai nei- 
amerikiečiai ne tik kad nenori, bet priešin
gai, diena po dienos pradeda vis daugiau 
rodyti polinkius duoti platesnes vokiečių 
savivaldai teises. Ir tai nebe tam tikrų po
litinių motyvų. .

Visa tai turint f>rieš akis, būtų per drą
su manyti, jog dabartinė vokiška markė po 
staiga ir neapgalvotai padaryto brūkšn'o 
baigs savo dienas. Staigmenųnetenka lauk
ti. Net ir skubiai darant parengtį naujos 
valiutos įvedimui, kol pasiseks įgalėti bent 
patys svarbiausieji kliuviniai, pareikalaus 
tarti tikro laiko. Dėl to, bent šiais metais 
dabartinė vokiškoji markė tikriausiai dar 
neteks laidoti. Stasys Mingaila

metu buvusių devynių draugijų tam kvieti
mui tepritarė tik keturios.

Pirmasis organizacijos seimas Įvyko 
New Yorke 1886 m. rugpiūčio 15 d. Atstovų 
buvo atvykę iš New Yorko, Baltimoreės, 
Shenandoah, ir Shamokin, Pa. J konstituci
ją seimas įrašė: 1) pirkti žemes ir namus, 
steigti mokyklas, seneliams ir našlaičiams 
prieglaudas, ir statyti lietuviams bažnyčias; 
2) steigti darbininkams biurus, kur bedar
biai galėtų darbo ieškoti; 3) šelpti mirusio 
nario gimines. Susivienijimo nariais tegalė
jo būti vyrai, priklausą vietos draugijose ar 
kuopose. Metinis mokestis buvo 1 dol. ir 20 
c. Įstojimo — 1 dol. Vardas buvo parinktas 
„Susivienijimas visų lietuvninkų Amerikoje.”

Šio susivienijimo įkūrimas kunigų tarpe 
sukėlė audrą. Jie buvo nepatenkinti Jono 
Šliupo antireligine veikla ir tų pat metų 
spalių 31 dieną paskelbė šaukią katalikišką 
susivienijimo seimą, kuris Įvyko tų pat metų 
lapkričio 22 d. Piymouthe. Šios organizaci
jos tikslai buvo nusakyti šiaip:

„Kiekvienas lietuvninkas, prigulĮs Į Susi
vienijimą, privalo užlaikyti • savo naciją 
(tautybę), priduot pagelbą broliui nelaimė
je, vesti dievobaimingą gyvenimą ir davinė
ti gerą priklodą- (pavyzdį). Taipgi naujai 
pribukusiam broliui iš Lietuvos duoti pagel
bą”. am.
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Hear. Žemelis (10)

Pasksitinhji apgaulė
Gestapo sargybos automatų vamzdžiai 

nukreipti į mus. Jie seka mus. Atrodo, lyg 
kiekvienas mūsų žvilgsnis, judesys ir net 
mintis jiems žinoma. Jie, žino mūsų liki
mą, užtat iš jų žvilgsnių trykšta ironija, 
didybė ir pasitenkinimas. Šiandien mes jų 
rankose. Jie lainjėtojai. Su šiomis minti
mis nejučiomis širdis prisipildo kerštu ir 
galvoje kyla įvairūs planai.

Autobusas rieda toliau. Kęstučio g-vė, 
Prieplaukos krantas, Vilijampolės tiltas ir 
Žemaičių plentas, tas pats plentas, kuriuo 
tik užvakar tokiu pat autobusu atvažiavau 
ir, šiandien tokiu pat grįžtu, bet kaip vis
kas pasikeitė . . . Mintys tuo pačiu keliu 
nulekia tolyn, tolyn — ten, kur aš gy
venau, dirbau, sielojaus! dėl bendrųjų ’rei
kalui turėjau malonių ir nemalonių va
landų, ten, kur šiandien grįžti negaliu, 
nors tuo pačiu keliu, tais pačiais pažįsta
mais laukais ir sodybomis važiuoju. Tuo 
pačiu keliu ir taip pat greitai tos mintys 
grįžta, nes joms pastoja kelią žiauri ti
krovė, kuri, kaip vijūnas, narsto mūsų 
buitį ir kuri neleidžia ilgiau pasilikti sva
jonėse. z

Čia pat garsusis 9 fortas, Kauno Gesta
po mirties fabrikas, kur tūkstančiai žydų 
išžudyta ir šimtai lietuvių. Šiandien iš 
jo rūksta dūmai — Gestapas degina lavo
nus. Ee reikalo. Perdaug visi gerai žino 
jo darbus ir terorą. Nenuslėnsi. Argi čia 
ir mes baigsime savo kelionę?

‘ Mano nervų įteihpimas dar padidėja ir 
mirties vaizdai pradeda nepertraukiamai 
persekioti mane. Čia tame mirties fabrike 
pernai buvo nukankintas mano geras 
prietelius' Vytas. Jis dirbo pogrindyje ir 
kovojo už savo Tautą. Kiekvieną kartą, 
kada aš važiuodavau pro šalį, manyje kil
davo karžygiškos jo kovos vaizdai, o šian
dien tuos vaizdus dar labiau paryškino 
mūsų bendra nežinomybės kelionė. Mir
tis čia pat. Netikiu, kratausi šiomis min
timis. Ne. Aš dar noriu gyventi, bet auto
busas artė’a prie 9 forto. Mintas apjuosia 
trumpą gyven'mo kelią. Kyla gražūs 
praeities vaizdai, darbai, užsimojimai, pla
nai dėl Tėvynės ateities ir štai, tas viskas* 
šiandien, tuo momentu, susimaišo su 
žiauria tikrove, kuri mus persekioja kięk-

vieną momentą, kiekvieną akimirksnį.
Už ką? Kodėl taip trumpai man leista 

džiaugtis gyvenimu ir svajonėmis apie 
ateitį? Norėtųsi, kad Jįjį, minutė būtų amži
na, nepertraukiama, ir niekad mūsų mir
tingųjų autobusas nesustotų kelyje. Bet 
jis rieda toliau. Pravažiuojame. Mirties 
fabrikas lieka užpakalyje. Kažkaip visi 
atsikvepia, pralinksmėja.. Vadinasi, mes 
vežami toliau. Mums duodama progos il
giau pagyventi šiomis nuotaikomis. Pra
dedam kalbėtis ir dalintis., spėliojimais. 
Pašnibždom, nes ž’nome, kad daugelis 
gestapininkų moka lietuviškai.

Oras gražus, pavasariškas. Saulės spin
duliai žaidžia Lietuvos laukuose ir pie
vose. Lietuvos ūkininkas triūsia apie savo 
sodybą ir džiaugiasi pavasariu.

Plentu, sutinkamo daug mašinų, sunkve
žimių su prekėmis ir keleiviais. Vieni 
skuba į Kauną, kiti iš Kauno. Prasilenk
dami daug kas pažiūri į mūsų autobusą. 
Galbūt, atpažįsta lietuvio karininko uni
formą ir, turbūt, mūsų keleivinis auto
busas daug kam sukelia - k elionės pavy 
dą, nes jiems reikia vargti susirietus ant 
maišų ir gerti mašinų sukeltas dulkes. 
Mes taip pat palydim akimis kiekvieną 
sutiktą mašiną, kiekvieną keleivio veidą

MIL2IN1SKAS JĖGOS ŠALTINIS
, Kanadoje, Mc Gillio universitete netru
kus bus oficialiai atidaryta nauja 300.000 
dolerių vertės radiacijos laboratorija su cik- 
lotronu.

Atidarymas prasidės iškilmėmis, kurių 
metu bus suteikti mokslo garbės daktarų ti
tulai trims pasižymėjusiems mokslininkams 
— Sir Johnui Andersonui, D. Britanijos 
atominės energijos pirmininkui, Dr. Ernes
tui Lawrensui, Kalifornijoj, universiteto pro
fesoriui ir ciklotrono išradėjui ir Nielsui 
Bohrui, vienam didžiųjų pasaulio fizikų.

Naujas Mc Gillio 25.000.000 voltų ciklo- 
tronas gamins energiją iki 100.000.000 pro
tonų voltų. Jis bus naudojamas atomo bran
duolio tyrimui ir paraginimui praktiškai 
panaudoti atominę energiją. Jis sveria 275 
tonas. * 

ir taip pat širdyje reiškiam jiems didelį 
pavydą.

Rastiniai. Gatvėse matom laisvai vaikš
čiojančius uniformuotus Vietinės Rinkti
nės karius, kurie greičiausiai net nepagal
voja, kad šis autobusas' veža jų buvusius 
viršininkus ir visai nenujaučia jiems grę
siančio pavojaus.

Kryžkalnis. Sukame į Šiaulius. Pradeda 
aiškėti mūsų kelionės tikslas. Į Latviją, į 
Rygą, atsieit, mus veža pas visagalį 
Jeckeln į „svečius“. Ar šis svečiavimasis 
baigsis surežisuotu SS teismu, ar ten pa
rinko mums saugesnę vietą likvidavimui 
— dar didelis klausimas.

Pradėjo temti, kai pasiekėme Lietuvos- 
Latvijos siena. Beveik visi dar ilgai 
žiūrėjome atsisukę į tą pusę, kurioje’liko 
Lietuvos laukai, -'Lietuves miškai, Lietu
vos žemė. Ten liko viskas, kas. buvo 
mums -visiems brangu ir šventa. Ar, teka 
vėl kada nors grįžti į tą tėvų žemę, 
džiaugtis žaliuojančiais laukais,' klausytis 
miškų ošimo, gėrėtis gražiomis lietuviško
mis sutartinėmis? Visur ieškojome atsa
kymo, bet niekur jo neradome, tik tolu
moje dar matėme, švelnaus vėjelio linguo
jančius medelius, kurie, lyg sakė mums 
paskutinį sudiev.

(bus daugiau)

Is Amerikos lietuvių spaudos
gos, kurios dar neteko matyti mūsiškės 
spaudos skiltyse. Įdomiai korespondentas 
aprašo, kaip seklys visad neatsitraukdavęs 
nuo Molotovo. Jis rašo: „Labiausiai iš vi
sų saugomas Molotovas. Man teko vieną 
dieną atsitiktinai jį matyti visai arti rūmų 
bibliotekoj, kur atėjo pasiieškoti vienoj kny
goj Italijos klausimu duomenų. Kada jis 
atsisėdo prie gretimo stalo, sklandydamas 
knygos lapus, jo „generolas” atsisėdo ša
lia ant kitoš kėdės, o dar du civiliai pasi
liko netoli durų, nežiūrint Į tai, kad biblio
tekos salėje buvo keturi uniformuoti pran
cūzų policininkai, neskaitant slaptosios po
licijos, kurią sunku pažinti. Pabuvęs kele
tą minučių ir, matyt, sužinojęs, kas reikia, 
Molotovas apleido biblioteką, lydimas sa-- 
vo 3 „angelų sargų”.

Amerikos spaudoj vis labiau pasigirsta 
balsų, kad būtų Amerikos durys plačiau 
atidarytos įvairių tautų tremtiniams Euro
poj. Šiuo kartu „Draugas” pateikia ameri
kiečio katalikų vyskupo Muench, dabar gy
venančio Vokietijoj, Jtur eina tarp katalikų 
bažnyčios vyresnybės ir amerikiečių oku
pacinės vajdžtos tarpininko pareigas, straips 
nio ištrauką iš vieno katalikų laikraščio, 
kur sakoma: „Jei amerikiečiai savo akimis 
galėtų pamatyti, koks sunkus yra tų varg
šų žmonių gyvenimas, jie ne tik sudėtų jų 
atgabenimui reikiamų pinigų, bet ir reika
lauti kongresą atšaukti imigracijos suvaržy
mus”. Supranįama, taip tik tegali rašyti tik-' 
tai tas, kuris savo akimis matė tą juodą ir 
liūdną DP Europoj buitį. Tai tikrai gied
ras pragiedrulis visuose tuose purvynuose,' 
kur Maskvos papirktieji taip noriai DP 
stengiasi išvoliotu

„Draugas” praneša, jog St. Louiso laik
rašty „Todays World” paskelbė 400 organi
zacijų sąrašą, kurių, veikla esanti „proko- 
munistiška ir kenksminga JAV.” Tų orga
nizacijų tarpe esančios ir 4 lietuviškosios, 
būtent, „American Lithuanian Chamber of 
Commerce Picnic”, „Assn of Lithuanian 
Workers”, „Lithuanian Societies”, ir „Nat’I 
Lithuanian Ass’n”. Tai vis komunistifiės 
lietuviškosios organizacijos. Pabrėžtina, jog 
minėtas laikraštis,'pateikdamas šį sąrašą, 
deda tokias antraštes: „Neprisirąšykit prie 
jų! Nepadėkim jom! Nepasitikėkim jomis!” 
Pridėdamas savo komentarus, „Draugas” 
klausia, kodėl dėl saujelės bolševikų smjrs- 
kių turi kentėti visų Amerikos lietuvių var
das. Esą dėl to tylėti negalima, nes tylėji
mas reikštų „prisipažinimą prie, kaltės”.

„Draugas” ragina Amerikos lietuvius pa
sinaudoti „Care” pakietais sušelpti lietuvių 
DP Europoj. Šių pakietų pristatymas gavė
jui garantuojamas. Iš Amerikos „Care” už
sakymai siunčiami į Europą atitinkamam 
„Care” atstovui, kuris siuntinį čia pat pa
siunčia iš savo sandėlių adresatui. „Care” 
siuntinys sveria 49 svarus ir turi 29 sva
rus gryno maisto, sudaranti 40.000 kalorijų. 
Tokiu siuntiniu galima pramisti 40—50 die
nų. Kaip girdėti, daugelis amerikiečių lie
tuvių šiuo būdu nori sušelpti savo tautie
čius. •

Tur būt, iš lietuviškųjų laikraščių „Drau
gas”. buvo atstovaujamas Taikos konferenci
joje Paryžiuje. Šio dienraščio bendradarbio 
pranešimai beveik kiekvieną dieną ' buvo 
spausdinami „Drauge”? Salia plataus konfe
rencijos oficialiųjų darbų pranešimo, kores- 

I pondentas apsčiai pateikia tokios medžia
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Pabaltijiečių organizacija britą zonoje
Britų zonos pabaltijiečių tremtinių' orga

nizacinis gyvenimas nuo š. m. kovo mėn 
pasuko kiek skirtingesne linkme, negu kai- 
mynnėse amerikiečių ir prancūzų zonose. 
Vėliau gyvenimas iššaukė sukurti Baitų Ge
rovės, Švietimo ir Darbo. Organizaciją, ku
rion {eina lietuviai, latviai ir estai. Geras 
pusmetis užtruko, kol naujoji organizacija 
susiformavo ir išplėtė savo veiklą. Jos 
statutas buvo patvirtintas liepos 8 d. ir ji 
yra vienintelė leista pabaltijiečių tremtinių 
organizacija britų zonoje. Savo pobūdžiu 
Baitų Gerovės, Švietimo ir Darbo O-ja yra 
oficiali globos įstaigą ir tuo ji skiriasi nuo 
prlvačiųjų draugijų bei sąjungų

Naujosios organizacijos tikslas — patarti 
Vokietijos Britų Kontrolinei Komisijai — 
CCG (BE), karinei valdžiai ir Urirrai pa-
baltijiečių tremtinių gerovės, švietimo, darbo 
ir kt. gyvenimo iššauktais klausimais, sie
kiant pagerinti tremtinių būvį. Kartu nori
ma sudaryti sąlygas pabaltijiečiams kuo 
plačiausiai patiems tvarkytis.

Organizacija yra nepartinio pobūdžio ir 
jai yra draudžiama bet kokia propaganda 
prieš bet kurią sąjunginę tautą.

Baltų Gerovės, Švietimo ir Darbo Orga
nizacija yra tvarkoma centrinės tarybos, 
kuri palaiko tiesioginius ryšius su Vokieti
jos Britų Kontroline Komisija ir britų zo
nos Unrros vyr. vadovybe. Tarybą, kuri yra 
įsikūrusi Detmolde, sudaro šeši pabaltijiečių 
tremtinių atstovai: lietuviai — dipL agr. 
Pr. Rudinskas ir dipl. inž. L. Balsys, latviai
— prof. J. Kundzinš ir prof. Švabe, ir estai
— inž. E. Ulk ir doc. Piiroja.

Panašiai veikia ir trijų apygardų tarybos, 
kuriose yra tik po vieną kiekvienos tautybės 
atstovą. Lietuvių atstovai šiose tarybose 
yra: Vestfalijos — Siaurės Reino apygardo
je — Z. Raulinaitis, Hanoverio apygardoje
— dipl. inž. L. Tuskenis ir Slezvigo Holš- 
teino bei Hamburgo apygardoje — dipl. 
ekon. J. Jakučionis.

Stovyklose pradžioje buvo numatyti tau
tiniai gerovės vadovai arba ryšio pareigū
nai. Tačiau pastaruoju laiku, atitinkamoms 
įstaigoms leidus, stovyklose vėl gali veik
ti taip vadinamieji socialiniai bei gerovės 
komitetai. Tai yra mažiausi naujosios orga
nizacijos padaliniai.

Baltų Gerovės, Švietimo ir Darbo Orga
nizacija turi aiškia^ apibrėžtas santykiavi
mo formas su britų karine valdžia bei Un- 
rra. Pabaltijiečiai tremtiniai yra vieninteliai,

Tautinis . » *
(atkelta iš 1 p.)

linga tautinė dvasia, kuri skiepytų lietuvių 
Vienybę, savo tautos ir valstybės meilę, sa
vo žmonių meilę, tikrąjį žmogiškumą ir tik
rąjį patriotizmą. Kur mes bebūtume, turi
me gyventi ir kovoti, kaip garbingi lietu
viai dėl laisvos ir Nepriklausomos Lietu
vos. Mokyk'a teveda ir teauklėja jaunimą 
Itąja dvasia'ir šiąja kryptimi.

Stp. Vykinta*

kuriem yra leista susiburti olicia'ion orga
nizacijom Tas rodo, kad britai supranta 
sunkią Pabaltės tremtinių padėtį ir neatsi
sako išklausyti pastarųjų balso. Dėl to atei
tyje galima tikėtis d desnės paramos, kai 
bus sprendžiamos mums svarbios ir opios 
problemos. J. Gerkėnas

PAŽADĖJO PAŠAI PĄ BRITŲ ZONAI
Londonas. Dėl jūrininkų streiko JAV 

negalėtas pristatyti Vokietijai numatytas 
maistas šiomis dienom's kraunamas i lai
vus arba jau yra pakeliui. Lapkričio mė
nesiui numatyti atsiųsti maisto kiekiai ba
sų ta:p pat pradedami pakrauti į laivus 
šio mėnesio antroje pusėje.

JAV karinė va’džia Vokietijai, ūkio sky
rius Berlyne, pažadėjo britų zoną sušelpti
iš amerikiečių zonoje esamų atsargų.

Hamburgo profesinių sąjungų pirminin
kas 'Splidtas pareiškė negalėsiąs toliau ga
rantuoti už profesinių sąjungų paramą bri
tų karinei valdžiai, jei maitinimo būvis ne
pagerėsiąs. Jis žinąs Anglijos sunkumus 
savo krašte, todėl apeliuojąs tik į JAV, 
prašydamas gelbėti nuo bado.

v
Is Lietuvos

Vilniaus radijas:
„Geriausi javai”

Pranešdamas apie ‘prievolių pristatymą, 
Vilniaus radijas visad pabrėžia, jog valstie
čiai pristatę tiktai „geriausius grūdus”. Si 
sąvoka visai naujoviška, juk per pirmąjį 
bolševikmetį tokių grūdų negirdėta. Vadi
nasi, valstiečiai pristatydami „geriausius ja
vus” sau turi pasilikti blogiausius.
Skaityklos vedėjai turi mokyti penkmečio 

planą
Girdžius, vienas iš Meno valdybos prie 

ministerių tarybos vadovų, laikė paskaitą 
„Skaityklų klubų artimiausi uždaviniai”. 
Prelegento buvo nurodyta, jog visa šių 
skaityklų klubų veikla būtų nukreipta ta 
kryptimi, kad, trumpai tariant, būtų per
virš atliktas penkmečio planas. Kiekvienas 
tok'os skaityklos vedėjas turįs puikiausiai 
mokėti visus penkmečio plano punktus ir 
turįs sugebėti tai perduoti savo lankyto
jams. O pati skaityklos patalpa turinti būti 
taip papuošta, kad kuo akivaizdžiau pa
vaizduotų penkmečio plano siekimus.

Siparis skaito Vienuolį
Nusipelnęs respublikos meno veikėjas Si

paris, Vilniaus valst. teatro aktorius, gan 
uoliai pasirodo per Vilniaus radiją. Dažnai 
jo balsą girdį vaikų valandėlių vaidinimuo
se, skaito ir šiaip per literatūrines valandė
les. Neseniai Siparis skaitė Vienuolio nau
jo kūrinio ištrauką.

Kas sekmadienį per radiją esti jaunųjų 
atlikėjų koncertai, kuriuose paprastai dai
nuoja konservatorijų mokiniai. Paskutiniu 
laiku dainavo Armalis, Mickaitė ir kiti. 
Dažnai solistams akompanuoja N. Duktuls- 
kaitė. ■

PUSE MIL. DOLERIŲ TREMTINIAMS
S. m. spalių 18—19 d. New Yorke įvyko 

BALF (Bendrojo Amerikos lietuvių Šalpos 
Fondo) seimas, kuriame dalyvavo 150 atsto
vų ir daug svečių. Seime BALFo pirminin
kas kun. Dr. J. Končius padarė platų pra
nešimą apie savo kelionė po Europą ir 

; apie ten esančių lietuvių tremtinių būklę. 
Buvo aptarta 1917 metų'darbo programa ir 
nutarta paskelbti vajų surinkti 525.000 do
lerių. Sis vajus bus pradėtas 1947 m. sau- 

■sio 5 d. Be to, nutarta kreiptis į Jungtinių 
(Amerikos Valstybių prezidentą Trumaną ir 
į į kitas svarbias įstaigas ginant lietuvių 
; tremtinių reikalus. Į naująją BALFo valdy- 
i bą išrinkta: pirm. Dr.J. Končius, vicepirmi
ninkai — Ver. Ko'y.čienė, adv. Ant. Olis, 

i kun. N. Pakalnis ir N. Rastenis; sekret. — 
j N. Gugienė, iždin. — Dr. A. Zimontas ir 
! tin. sekr. A. Žilinskas.

TRUMPOS ŽINIOS
Jeruzalė. Jewish Agency politinis vadovas 

M. Certakas trečiadienį pareikalavo leisti 
laisvai imigruoti žydams į Palestiną. Šiomis 
dienomis jis paleistas iš arešto, kuriame iš
buvo 4 mėnesius.

Naujorkas. Pagrindinė JT komisija nu
sprendė Egipto siūlymą dėl religinių įsiti
kinimų persekiojimo visame pasaulyje per
duoti JT pilnačiai. Siūlymas bus įtrauktas 
į JT darbotvarkę.

Naujorkas. Olandijos atstovai pareikala
vo, kad Jungtinėms Tautoms išlaikyti išlai
dų pusę paimtų Jungtinės Valstybės. Joms 
tai nesunku padaryti, nes mažai tenukentė- 
jusios nuo karo.

Paryžius. Prancūzijos ir Austrijos atsto
vai pasirašė šių dviejų kraštų prekybos su
tartį, kuri įsigalioja lapkričio 10 d. Sutartis 
galios 1 metus. Prancūzija teiks chemijos ir 
farmacijos gaminius, specialaus plieno mo
toro dalims, o iš Austrijos gaus statybos 
medžio, gatavų namų, švino ir magnezijos.

Vašingtonas. Pagal galutinius duomenis 
iš 435 esančių vietų kongrese respublikinin- 
•kai laimėjo 248, demokratai — 186 vietas, 
darbiečių partija — 1 vietą. Senate yra 51 
respublikininkas prieš 46 demokratus.

Naujasis Delhis. Indijos pereinamosios 
vyriausybės galva Panditas Nehrus kreipėsi 
į indų studentus, kviesdamas nutraukti stu
dijas ir ragindamas vykti į riaušių sritis, 
kad gyventojus palenktų atsikvošėti, imtis 
proto ir nebedrumsti rimties.
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