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Sovietų veto vienuoliktąjį kartą
DsdeSis pasipiktinimas šiuo sovietų žygiu

„NEPAPRASTAI RIMTAS” ĮVYKIS TAS ATIDENGIA TIKRUOSIUS SOVIETŲ TIKSLUS. JT ATSIDŪRĖ KRI
TIŠKOJE PADĖTYJE. VETO KENKIA JT UŽDAVINIAMS

i New Yorkas (Dena/Reuter). Sovietų de
legatas Andrėj Gromyko liepos 29 d. Sau
gumo Tarybos posėdyje pareiškė savo ve
to prieš JAV-bių pasiūlymą sudaryti nuo
latinę komisiją Balkanų konfliktams tyri
nėti. Tuojau po to veto — kurį Sovietų Są
junga Saugumo Taryboje jau panaudojo 
vienuolika kartų —amerikiečių delegatas 
Hershellis Johnsonas įnešė pasiūlymą ati
dėti Tarybos posėdžius, kad šį „nepapras
tai rimtą” įvyki delegatai galėtų aptarti su 
savo vyriausybėmis. Po posėdžio Johnso- 
nas pareiškė, jog JAV-bės tą reikalą trak
tuoja „nežiūrint pareikštojo veto, kaip jo
kiu būdu neužbaigtą.” AP praneša, kad 
Johnsonas išvyko į Vašingtoną pasitarti su 
pžs. reik, ministeriu George C. Marsahlliu.

Graikų miništerio pirmininko pavaduoto
jas ir krašto apsaugos ministeris Sophoc
les Venizelos pareiškė, kad sovietų veto’ 
prieš sudarymą Balkanų sienų komisijos 
atidengiąs tikruosius Sovietų Sąjungos už
simojimus, būtent tęsti „nepaskelbtąjį ka- 
nj”. v

Saugumo Tarybos liepos 28 d. posėdyje 
Dr Britanijos ir Prancūzijos delegatai ats
tovavo nuomonę, kad Saugumo Taryba tu 
ril teisę įsikišti ir daryti tyrinėjimus visur, 
kur ištikrųjų susidaro politinis įtempimas, 
ir kad niekas negali trukdyti tų žygių „sa
vo nacionalinio suvereniteto” sumetimais. 
UP žiniomis, Sovietų Sąjunga ir trys Grai
kijos kaimyninės valstybės pasisakiusios, 
kad sudarymą Balkanų konfliktų tyrimo ko 
misijos Taryba galinti tik rekomenduoti, 
bet ji! negalinti tokią komisiją Balkanų 
valstybėms „primesti”.

Liepos 29 d. trys Balkanų valstybės Al
banija, Bulgarija ir Jugoslavija Saugumo 
Tarybai pranešė, kad jos nepritarsiančios 
JT sienų konfliktų tyrinėjimų komisijos su 
darymui. Kaip iš Atėnų pranešama, JT 
Balkanų pakomisija, kuri dabar randasi Sa

Amerikiečių ir anglį' spauda

Indonezijos klausimu
’Amerikiečių ir anglų spauda yra' labai 

susidomėjusi olandų ir indoneziečių''kon
fliktu. Laikraščiai objektyviai gvildena 
klausimą, kam reiktų primesti atsakpmybę 
už ginčą. Vieni primeta olandams, kad 
pastarieji griebėsi ginklo, vietoj perdavę 
tą problemą JT organizacijai. Kiti veda
mieji straipsniai reikalauja, kad „kuri nors 
nesuinteresuota valstybė” įsikištų ir pa
darytų šiame ginče arbitro sprendimą.

„New York Times” rašo:
„Tai pirmas kartas po 300 metų, kad 

olandai Cheribono sutartimi pripažino sa
vo teritorijoj Indonezijos suverenitetą. Ta
čiau atrodo, kad, iškilus koniliktui, šita su
tartis yra panaikinta. Tas nežada nieko ge
ro ir niekas tuo negali būti patenkintas. 
Susipratus priešams, turės būti pasirašyta 
nauja sutartis, kuri bus kitų valstybių ir 
Jungtinių Tautų laiduojama.” 
, „Indianapolis News”:

„Patrankų šūviais tikriausiai negalima 
bus pašalinti nuomonių skirtumus, kurie 
privedė prie paliaubų sulaužymo. Šis kon
fliktas gali privesti prie to, kad pasaulis 
suabejos olandų atvirumu.” 
, „W ashington Sta r”:

„Atrodo, kad olandai ir indoneziečiai 
yra vienodai kalti. Tačiau olandai neša 
atsakomybę už konflikto pradžią. Dėl to 
jie turi sustabdyti karo veiksmus ir paruoš 
ti dirvą taikingiems pasitarimams.”

„Cleveland Clean Deale r”:
„Jei niekas trečias nesikiš, Indonezija bus 

militarinio ir politnio orkano sunaikinta. 
Reikia nedelsiant įsikišti į šį ginčą. Nors 
ir yra sunku atskirti policines operacijas 
nuo karo, bet olandų ir indoneziečių gin
čas nėra toks painus, kad negalima būtų 
jį užbaigti.”

Kairiųjų anglų laikraštis „New - 
Statesman” rašo:

„Indonezijos praradimas suduotų Olandi
jai didelį smūgį ir todėl mes nesuprantam, 
kodėl olandų tauta nenori sutikti su Indo
nezijos federacija, ši idėja laisvos valstybių 
federacijos formoj reikštų to krašto ne
priklausomybę po olandų karūnos apsauga. 
Indoneziečiai iki šiol, atrodė, sutinka pri

Jonikuose, painformavo vyr. komisiją New 
Yorke, kad jau du mėnesius laiko tos trys 
Balkanų valstybės atsisakė leisti daryti ty
rinėjimus anapus Graikijos sienų. Neseniai 
Jugoslavija vėl atmetė komisijos reikalavi
mą leisti įvažiuoti į Jugoslaviją. Viename 
komisijai adresuotame rašte jugoslavų už
sienių reikalų ministeris tvirtino, kad nuo
dugniai patikrinus jugoslavų vyriausybė nu 
statė, jog graikų kaltinimai esą visiškai ne 
teisingi. Grailių vyriausybės „machinacijos” 
reiškiančios tiktai „Jungtinių Tautų įžei
dimą”. Panašiais žodžiais ir Bulgarijos vy 
riausybė pasisakė prieš JT komisijos tyri
nėjimus Bulgarijoje.

Lake Succes (UP) Sovietų Sąjunga vie
nuoliktąjį kartą nuo Jungtinių Tautų įsi
kūrimo pavartojo Saugumo Taryboje ve
to teisę, kada ji balsavo prieš amerikiečių 
pasiūlymą dėl pasiuntimo Balkanų komi
sijos. Išskyrus Lenkiją visos kitos Saugu
mo Taryboje atstovaujamos tautos balsavo 
už amerikiečių, pasiūlymą. Amerikiečių de
legatas Hershelis Jonhsonas kaltino Sovie
tų Sąjungą per savo vėjo pastūmėjus JT 
į „iki šiol sunkiausią krizę”. Jis reikalavo 
tuojau atidėti debatus Balkanų klausimu, 
kad Vakarų valstybių delegatai galėtų su
sinešti su savo vyriausybėmis dėl gavimo 
naujų instrukcijų. Ypatingą delegatų pyktį 
sukėlė ta aplinkybė, kad veik -dvi valandas, 
kada JAV pasiūlymas buvo balsuojamas pa 
punkčiui, Sovietų Sąjungos delegatas A. 
Gromyko susilaikė nuo balsavimo ir tuomj 
sudarė įspūdį jog Sovietų Sąjunga jei jau 
su tuo ir nesutinka, tai nebus tam nė prie
šinga. Australijos delegatas kreipėsi tie
siai į Gromyko, kodėl jis prieš dvi savai
tes nepareiškė savo neigiamo nusistatymo 
dėl amerikiečių pasiūlymo. Visai nepakei
tęs veido išraiškos, Gromyko atsakė: „Aš 
buvau tos nuomonės, kad Saugumo Taryba 
gali trumpa pertrauka pasinaudoti.” Tas 

imti šį sprendimą, bet olandai nusprendė 
dabar jėga įgyvendinti savo norus. Bankro
tas jiems įrodys, kad jie apsiriko.”

Nepriklausomas anglų konservatorių lai
kraštis „Spectator” rašo:

„Pasvarsčius padarytus pareiškimus, pa
sidaro aišku, kad niekas karo nenori. Olan
dų gubernhtorius van Moock patvirtina, 
kad olandai nenorom apsisprendė griebtis 
ginklo. Tačiau stebėtina, kad šis karo pa
skelbimas buvo neišvengiamas ir laikomas 
net būtinu. Kas liečia indoneziečius, tai ir 
ministeris pirmininkas Ch'arir šaukėsi/į pa
saulį, kad šis kraujo praliejimas būtų sus
tabdytas. Aišku, kad abu priešai yra atsa- 
komingi už dramą. Indoneziečių, nekonsek- 
ventiškumas būtų išvarginęs kiekvieno (de
rybas vedančio kantrybę. Tačiau jokiu bū
du negalima pateisinti ginklų panaudoji
mą keturias dienas prieš parlamentui su
sirenkant padėčiai apsvarstyti.”

Olandijos ekspedicinis korpusas iš 9.000 
vyrų,, VII. 21 d., Javoje ir Sumatroje pra
dėjo karines operacijas prieš indokiniečius. 
gen. Įeit. S. H. Spoor savo vyr. būstinėje 
Mūsų atvaizde olandų eksp. korpo vadas 

Javoje. (Dena-Bild) 

buvo pareikšta sarkastiškai liečiant faktą, 
kad virš dviejų savaičių daugiau niekas 
kaip amerikečių pasiūlymas, ryšium su Bal 
kanų klausimu, tebuvo svarstomas. Johnso
nas kaltino Sovietų Sąjungą, kad ji per sa 
vo veto sutrukdė „daugumos noro” įgyven
dinimą. Johnsonas pasakė, kad tuo reika
las nebus padėtas į bylą. Tą pareiškė 

1 Johnsonas spaudos atstovams tuojau po 
Saugumo Tarybos posėdžio. Johnsonas pri 
dūrė, kad šis sovietų delegato Gromyko 
pasielgimas yra jokiu būdu nepateisinamas. 
Toks pasielgimas nereiškia nieko kitą, kaip 
piktnaudojimą galios ir piktnaudojimą ve
to teisės.

Komentuodamas sovietų veto „New York 
Times” laikraštis rašo, kad tas žygis at
vėrė kelią sienų konfliktams ir atkreipė 
pasaulio dėmesį į tai, kad nauji Graikijos 
suverenumo pažeidimai vyks Sovietų Są
jungai pritariant ir jos prieglobstyje. Laik
raštis skelbia, jog sovietų veto trukdo Jung 
tinėms Tautoms vykdyti tuos uždavinius, 
kuriems minėta organizacija yra sutverta, 
būtent: išlaikyti tarptautinę taiką ir tarp
tautinį saugumą. i

Pasaulinė spaudos konferencija
New Yorkas (Allg.) JT ūkio ir socialinė 

taryba vienbalsiai nutarė 1948 m. kovo mėn 
23 d. sušaukti Ženevoje pasaulinę spaudos 
konferenciją. Svarstant tą klausimą britų 
viceministeris -Hector McNeil pareiškė: 
„Jei atsiranda valstybė, kuri draudžia lais
vą žinių pasikeitimą, tai mes turime pa
tys save paklausti, ar ta valstybė turi tei
sę būti Jungtinių Tautų nariu”.

Vašingtonas (Schw. Z.) Jungtinių Ame
rikos valstybių respublikonų atstovas Ers- 
ternas perdavė Atstovų Rūmų sekretorija- 
tui prezidento pasiūlymą, kuriame reikalau 
jama suvaržyti įvažiavimo leidimų išdavi
mą sovietų piliečiams. Ateityje vizos tu
rėtų būti duodamos tik vienų metų laikui. 
Taip pat yra numatyta laikytis to paties 
vižų skaičiaus, kurį Sovietų Sąjunga tei
kia Jungtinėms Amerikos Valstybėms. Pre
zidento pasiūlymas yra pagrįstas Sovietų 
Sąjungos atsisakymu išduoti įvažiavimo vi 
žas trims Atstovų Rūmų darbo komisijos 
nariams, kurie nbrėjo atlikti studijų kelio
nę po Sovietų Sąjungą.

JAV krašto gynimo ministerija
Vašingtonas (Dena). AFP praneša, kad 

prezidentas Trumanas šeštadienį prieš pat 
išskrisdamas pas savo mirštančią motiną, 
pasirašė įstatymą dėl karo ir laivyno mi
nisterijų sujungimo.

JAV laivyno ministeris James Forrestal 
yra paskirtas JAV krašto gynimo ministe
riu. Forrestallis nuo 1940 m .buvo laivyno 
viceministeriu, o 1944 m. gegužės mėn. bu 
vo paskirtas laivyno ministeriu.

Palestinoje žydai pakorė du britu seržantus
Jeruzalė (Dena-Reuter). Ryšium su dvie

jų britų seržantų nužudymu situacija Pa
lestinoje šiuo metu yra labai įtempta. Juos 
abu pakorė žydų pogrindžio organizacija 
Irgun Zvai Leumi. Tą savo veiksmą žydų 
organizacija paskelbė atlikusi kaipo keršto 
aktą už nužudymą trijų minėtos organiza
cijos narių, kuriems teismo sprendimas bu
vo įvykdytas tą pačią dieną. Po ilgo ieš
kojimo abiejų seržantų lavonai buvo atrasti 
netoli nuo Nathomya.

Britų ministerų kabinetas svarstė Palesti
noje susidariusią padėtį. Kitas sunkiai iš
sprendžiamas klausimas yra: ką daryti su 
4.500 žydų, kurie atsisako lipti iš laivo 
„President Warfield”. Tai nelegaliai iš 
Prancūzijos į Palestina iškeliavę žydų emi
grantai, kurie dabar yra grąžinti į Pran
cūziją ir randasi minėtame laivei

Žydų tautinė taryba Palestinoje drauge 
su Jewish Agency paskelbė komunikatą, 
kuriame smerkia britų karių nužudymą.

Laikraštis „Manchester Guardian” reika
lauja britų užs. reik, minister) Beviną 
vieną kartą ant visados pareikšti, kad D. 
Britanija atsisakys Palestinos mandato. 
„Daily Express” rašo, jog Palestinoje turė
tų būti paskelbtas išimties stovis visu 
griežtumu.

Rytii Europa netenka 
JAV paramos

Vašingtonas (Dena/INS). JAV užsienio 
reikalų ministerija Vengriją išbraukė iš 
sąrašo valstybių, kurios, tęsiant UNRRA-os 
šelpimo programą, turi gauti iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių piniginę paramą. Pa
našus sprendimas praėjusią savaitę buvo 
padarytas dėl Lenkijos šelpimo. Užsienio 
reikalų ministerija yra tos nuomonės, kad 
šiuo metu Vengrijos nedatekliai nėra taip 
opūs ir kad šiais metais jai bado pavojus 
negresia.

* Britų, prancūzų ir kitų Europos’ tau- 
fyįyių tarnautojai nebegalės tarnauti ame
rikiečių karinės valdžios įstaigose Vokie
tijoje. (Dena)

ANGLIJA ŪKINĖS IR POLITINĖS 
KRIZĖS IŠVAKARĖSE

KRITO KURSAI LONDONO BIRŽOJE. D1DŽ. BRITANIJAI REIKIA PARAMOS. 
GALIMI PASIKEITIMAI VYRIAUSYBĖJE? KRIZĖS PRIEŽASTYS: ANGLIES IR

DARBO JĖGŲ TRŪKUMAS
Londonas (AP). Ūkiškųjų nedateklių pa

didėjimas labai priartino galimybę, kad D. 
Britanija imsis mažinti savo karines pajė
gas, kas neliks be įtakos jos, kaipo pasau
linės galios, rolei. Baimė dėl krašto atei
ties sukėlė naują pardavimų bangą ir iš
šaukė žymų kursų kritimą Londono biržoje. 
Galimas dalykas, kad vyriausybė žiemos 
metu turės griebtis 640 milijonų svarų „ge
ležinių” aukso — dolerių rezervų. Yra 
gandų, nors jie atitinkamuose sluoksniuo
se yra dementuojami, kad darbiečių vyriau 
sybė skelbs naujus rinkimus arba kvies kon 
servatorius dalyvauti koaliciniame kabine
te. Gautoji iš Amerikos paskola greičiau
siai iki gruodžio mėnesio bus sunaudota, o 
gauti paramos }>agal Marshallio planą nė
ra jokios vilties, nes kongresas išsiskirstė 
iki sausio mėnesio.

Egipto ministeris p-kas Mahmoud Fahmy 
Nokrashy Pascha atvyko Į New Yorką iš
kelti ' JT Saugumo Taryboje reikalavtimą 
atitraukti anglų kariuomenę iš Egipto. Mū
sų atvaizde min. p-kas New Yorko La 
Guardia aerodrome sutinkamas nuolatinio 
Egipto atstovo prie JT Mahmoud Bey Riaz.

(Dena-Bild)

Tel Avive įvyko susišaudymas. Britų 
-policija iš aštuonių šarvuočių be įspėjimo 
paleido ugnį į žydų krautuves, kino teatrą 
ir omnibusus. Mažiausiai penki asmenys 
buvo užmušti ir penkiolika^ sužeista. Britų 
įstaigos tiria šį įvykį.

Palestinos mandatinė vyriausybė žada 
išleisti antiteroro jstajyrtfą, kuris britų ka
riams duos teisę sunaikinti kiekvieną namą, 
kurį teroristai panaudoja prieš britus.

TRYS ŽYDŲ TERORISTAI NUTEISTI 
MIRČIAI

Jeruzalė (Dena-Reuter). Trys žydų tero
ristai, dalyvavę 1947 m. gegužės 4 d. Acre 
miesto kalėjimo užpuolime buvo nuteisti 
pakarti. Nežiūrnt į paskutinę minutę 
įteiktą apeliaciją, mirties sprendimas buvo 
įvykdytas antradienį Acre miesto kalėjime.

PALESTINOS TYRIMO KOMISIJA 
RUOŠIA PAREIŠKIMĄ

Ženeva (Dena). Vieno Amerikos radijo 
pranešimu, Palestinos tyrimo komisija su
sirinko pirmadienį Ženevoje, kad paruošus 
Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui 
Trygve Lie pranešimą. Tačiau dauguma 
šios komisijos narių abejoja, ar jiems pa
siseks užbaigti savo darbus iki nustatyto 
termino, t. y. iki rugsėjo 1 d.

Stos dienos numeryje:
SOVIETŲ VETO VIENUOLIKTĄJĮ
KARTĄ

*
PALESTINOJE ŽYDAI PAKORĖ DU
BRITŲ SERŽANTUS

*
NUO VIENOS IKI NEW YORKO
(Mūsų spec. Amerikos korespondento)

*
NEPRIKLAUSOMYBĖS 30 m. SUKAK
TUVĖMS ARTĖJANT i

’ *
LAIŠKAI SKAITYTOJUI

*
DANIJOJ 'ATSIDŪRĘ TREMTINIAI 
SKUNDŽIASI ir kt.
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Londonas (BBC/NZ) lt). Britanijai gresia 
nauja krizė dėl jos ūkiškojo būvio, kuri 
galėtų būti didesnė už praėjusios žiemos 
krizę. Ministeriu kabinetas ir darbiečių 
partijos parlamento frakcijos šiuo metu yra 
užimtos planais įr priemonėmis kaip išveng 
ti pavojaus. Kitą savaitę Žemuosiuose Rū
muose įvyks dviejų dienų debatai laike ku
rių vyriausybė duos išsamų pranešimą apie 
savo ūkinę programą. Manoma, kad opo
zicija smarkiai puls vyriausybę, o gal rei
kalaus miništerio pirmininko Cl, R? Attlee 
atsistatydinimo ir koalicinės vyriausybės su 
darymo.

Neviešame darbiečių frakcijos posėdyje 
liepos 30 d. Attlee padarė pranešimą apie 
vyriausybės sumanymus. Nuodugniai tie 
klausimai bus nagrinėjami parlamente se
kančią savaitę. Visi stebėtojai yra vieno
dos nuomonės, kad britų ateities ūkio poli
tika turi du pagrindinius uždarinius: ang
lies produkcijos pakėlimą ir darbo jėgų pa 
rūpinimą.

Politiniuose Londono sluoksniuose kal
bama, kad esą neišvengiama stipriai ma
žinti įvežimą maisto produktų, žaliavų ir 
kitų dalykų, jei vyriausybė paskutiniąją 
valandą neras priemonių prieš greitai ky
lančią ūkiškąją audrą.

Vienoje angliakasiams Durham mieste 
pasakytoje kalboje užsienių reikalų minis
teris Bevinas ragino remti vyriausybę. Jis 
pasakė: „Aš žinau, yra dedama vilčių, kad k 

darbiečių vyriausybė turi būti nuversta, 
kad ją reikia pakeisti, arba, kad ji turi su
daryti koaliciją. Mano Dieve, dirbantieji 
vyrai ir moterys! Tai yra pirmoji darbinin 
kų vyriausybė. Neleiskit jai griūti, pagal
vokite apie ateinančias kartas”. Jis davė 
suprasti, jog esamomis aplinkybėmis vy
riausybė galinti pageidauti, kad angliaka
siai atsisakytų nuo iškovotos penkių darbo 
dienų savaitės.

ATTLEE NENORI KOALICIJOS
Londonas (Dena-Reuter). Dėl susidariu

sios ūkio krizės, britų vyriausybė numato 
artimųjų šešių mėnesių būvyje sumažinti 
importą 70 mil. svarų sterlingų. Kabinetas 
dabar ruošia krizės programą, kuri bus 
patiekta britų parlamentui.

„Daily Express” rašo, kad jei būtų iš
leistas ''patvarkymas sumažinti britų kari
nes pajėgas, tai, galimas dalykas, Bevinas 
atsistatydintų, nes tai reikštų perversmą 
britų užsienio politikoje.

Attlee dementavo gandus apie tai, kad 
esą numatoma įtraukti konservatorius į 
koalicinę vyriausybę.

DRAUDŽIA BIČIULIAUTIS
Berlynas (UP) Sovietų vyriausioji vado

vybė Vokietijoje įsakė savo pavaldiniams 
ir visam rusų civiliniam personalui suma
žinti bičiuliavimąsi su vokiečiais iki mini
mumo. Be to įsakyta visuose miestuose 
įrengti draudžiamas sriįis. Iki šiol rusų ei 
viliniam personalui, o taip pat ir karinin
kams bei jų šeimoms buvo leidžiama gyven
ti drauge su vokiečių šeimomis.

• Romos spauda skelbia, kad Jugoslavi
joje prie Italijos sienos ir palei Adrios jū
ros krantus yra statomi V sviedinių iššovi- 
mo įrengimai. (UP)

1
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80-jo kongreso pirmajai sesijai pasibaigus
Ankati sekmadienio rytą, liepos 27 d., 

JAV kongresas baigė savo pirmąją sesiją 
ir išaiakirstė ilgų atostogų — iki kilų me
tų aausio men. 31 d. Turint galvoje JAV 
įtaką į viso pasaulio likimo tolimesnę raidą, 
netenka atebėlis, kad kongreao posėdžiai 
visame žemėn rutulyje buvo smalsiai ste
bimi. Du momentsi kreipė į savą didelį dė
mesį: 1.80-tasis kongresas yra pirmasis kon
gresas, išrinktą* jau karo veiksmams pasibai 
gus, reiškia jis turi nustatyti JAV taikos me
to palitikos kursą, ir 2. po 15 metų pertrau
kos jame daugumą turi reipublikcmų par
tija, tuo tarpu kai prezidentas ir visa vy
riausybė priklauso demokratų partijai. Tas 

‘ pastarasis faktas savaime sudaro nuolati
nių konfliktų pavojus tarp įstatymų lei
džiamosios ir vykdomosios valdžios.

Respublikonai, kurie 1946 m. rinkimus 
laimėjo su mokesčių sumažinimo šūkiais, 
bandė savo pažadus rinkikams ištesėti. Ta
čiau visos pastangos sumažinti mokesčius 
nuėjo niekais, susidūrus su prez. Tramino 
veto, kuriam nugalėti respublikonai nega
lėjo surinkti reikalaujamos */» balsų dau
gumos. Reikia pastebėti, kad tai tik an
tras kartas JAV istorijoje kai prezidentas 
pareiškė savo veto prieš mokesčių įstaty
mą. JAV prezidentai paprastai stengdavosi 
mokesčių įstatymus, kurie yra geriausia 
tautos vykdomosios valdžios politikos kon
trolės išraiška, nevetuoti, tuo tarpu kai 
prieš kito pobūdžio įstatymus prezidento 
veto nėra retas reiškinys, itrezidentas Tru
mą nas savo veto prieš mokesčių, ir tuo 
pačiu valstybės išlaidų, sumažinimą moty
vavo tuo, kad šiuo kritišku visam pasau-

, liui momentu, JAV išlaidų krašto gynimui 
I jokiu būdu negalima mažinti, nepažeidus 

JAV stiprumo, kuris yra geriausia taikos 
garantija. Iš kitos pusės dideli mokesčiai 
mažina ir infliacijos grėsmę. Kaip ten be
būtų, atrodo, 
vaidins didelę 
muooe.

Kongreso ir 
mu ryškiai pasirodė ir prezidentui pa
reiškus savo veto prieš kongreso priimtus 
darbo įstatymų pakeitimus, kuriais suvar
žoma profesinių sąjungų teisės. Preziden
tas atstovavo nuomonę, kad kongreso pri
imti suvaržymai eina per toli ir graso ame
rikiečių vidaus taikai. Stebėtojai yra nuo
monės, kad prezidentą prie to veto paska
tino noras kitų metų rinkimuose demokra
tų partijai laimėti darbininkų balsus. Kon
gresas tą prezidento veto vis dėl to */» 
balsų dauguma nugalėjo, nes ir kaL kurie 
demokratų atstovai palaikė kongreso dau- i 
gumos nuomonę. , i

Užsienių politikos klausimuose kongre
sas pasirodė esąs vieningas. Tai geriausiai j 
įrodė paskyrimas kreditų 1.300 mil. dol. j 
sumoje, kaip tai siūlė vyriausybė, nuo karų, į

kad mokesčių problema sū
relę ateinančių metų rinki-

prezidento nuomonės skirtu-

kė svarbų politinį įrankį veikti į 
kraštų užsienio politiką.

Platesniam pravėrimui JAV vartų 
imigracijai pritaria visa eilė abiejų parti
jų atstovų, nors tas pasiūlymas turi nema
žai ir priešų. Atostogų metu atstovai turės 
progos šią problemą dar 
tuoti su savais rinkikais.

Paskutinėm savo sesijos 
sas priėmė ir labai svarbų 
siūlytą įstatymą apie krašto gynimo žiny
bų centralizaciją. Iki šiol tie reikalai buvo 

I tvarkomi dviejų atskirų departamentų: 
karo ir laivyno, kurie abieji turėjo ir savo 
atskirus aviacijos skyrius. Dabar JAV, ki
tų kraštų pavyzdžiu, visą krašto gynimą 
sukoncentruos vieno ministerio rankose, 
kurio žinioje bus karo (sausumos kariuo
menės), laivyno ir aviacijos pasekretoriai, 
kurie tvarkys tas atskiras ginklų rūšis. Tos 
plačios žinybos priešaky prezidentas 
manas pastatė civilį, ilgametį laivyno 
retorių, Forrestalį.

Ateinančiais metais, jei šį rudeni 
gresas nesusirinks nepaprastos sesijos (ši 
galimybė nėra visai išskirta), kongresas 
pradės svarstyti Marshallio planą. Yra pa-

kitų

DP

kartą perdisku-

dienom kongre- 
vyriausybės pa-

Tru- 
sek-

kon-

nukentėjusiems kraštams. Iš tos sumos grindo tikėti, kad ir šį planą ^varstant, 
virš pusė milijardo paskirta okupuotiems l kuris pareikalaus didelių aukų iš JAV pu- 
kraštams — Vokietijai, Japonijai ir Korė- sės, kongresas paliks nuošalyje visus par-kraštams
ai, 400 mil. Graikijai ir Turkijai, 332 mil. 

UNRRA-os pradėtai akcijai Italijoje, 
Austrijoje, Graikijoje ir Triesto srityje 
tęsti ir pagaliau virš 73 mil. IRO. Tą įrodo 
ir kongreso priimtas įstatymas, kuris pre
zidentui leidžia kontroliuoti JAV eksportą 
bei importą* ir tuo būdu vyriausybei sutei

tijų politinius ginčus (kitų metų rudenį 
bus renkamas naujas kongresas ir naujas 
prezidentas) ir pritars kilniai Marshallio 
idėjai. Nuo to plano sėkmingo įgyvendini
mo priklausys tolimesnė pačių JAV gero
vė ir, pagaliau, taikos išlaikymas.

V. Meškauskas.

ŠIŲ DIENŲ ŠVEDIJA
Neutralumas — pagrindinis Švedijos, užsienių politikos principas. 7

galybių. Dėl to užsienių politikoj padėtis 
yra labai sunki ir galima pilnai suprasti 
Švedijos nepasitikėjimą sovietais, kurie vis 
arčiau slenka prie jos rubežių. Neutralu
mas, tur būt, ir ateity bus pagrindinis šve
dų užsienių politikos principas, nors savo 
įstojimu į JT jie prisiėmp tam tikras tarp
tautines prievoles. Churchillio pasiūlymas 
sudaryti Jungtines Europos Valstybes Šve
dijoj traktuojamas pesimistiškai, nes skai
toma, kad praktiškai pravesti šį reikalą be 
Sovietų Sąjungos esą neįmanoma;

Pasikeitus situacijai, karinėje srityje bu-

Keli, neseniai Švedijoje viešėję, šveicarų 
žurnalistai plačiai aprašė šių laikų Švedi
jos gyvenimą. Švedijos ūkinė padėtis yra 
gera, nežiūrint prekių racionavimo ir mė
sos, riebalų bei duonos normų sumažinimo.

Švedų gyvenimo standartas atrodo esąs 
daug aukštesnis negu šveicarų. Didelis 
automobilių judėjimas yra pastebimas pre
kybos kvartaluose. Blondinės švedės ren
giasi labai įvairiai ir margai, pamėgdžio- 
damos amerikiečių madas. Viešbučiai bei 
restoranai yra perpildyti ir, tik iš anksto 
užsakius, galima tikėtis gauti kambarį arba 
vietą. Amerikiečių įtakoje randasi filmas ir vo jmtąsi priemonių atitinkamai suorgani-
spauda. Pirmuose laikraščių puslapiuose 
aprašomi sensacingi nelaimingi atsitikimai 
ir nusikaltimai. Stockholmo kino teatruose 
yra daugiausia rodomos amerikiečių filmos.

Stokholmo gyventojų skaičius paskutinių
jų 20-ies metų bėgyje pakilo 40’/o ir sie
kia dabar 571.000. Lygiagrečiai buvo ragi
nama padidinti gyvenamųjų namų statybą. 
Nuo 1919 metų buvo pastatyta 96.000 bu
tų. Stokholme Skurdo kvartalai nėra žino
mi. Yra daugybė parkų ir vaikams skirtų 
žaidimo aikštelių. Didžiausias paminklas 
mieste yra rotušės pastatas su savo mau
rišku bokštu ir didžiule Auksine sale, ku
rioje įteikiamos premijos nobelio laurea
tams. Visuomeninės ir konvencijalinės for
mos daug kuom perviršija pedantiškas bri
tų tradicijas ir prieštarauja moderniajai 
socialinei raidai.

Politiškai žiūrint, Švedija po antrojo pa
saulinio karo randasi strateginiame kovos 
lauke tarp Sovietų Sąjungos ir anglosaksų

zuoti krašto apsaugą. Pirmoj eilėj buvo 
nutarta sustiprinti oro pajėgas, padidinant 
naikintuvų skaičių ir sumažinant sunkiųjų 
bombonešių skaičių. „Svenska Aeroplan 
A. O.” fabrikuose šalia kariškų lėktuvų 
yra statomos moderniosios susisiekimo ma
šinos. Švedų kariniai sluoksniai labai do
misi šveicarų armijos vystimusi ir Švei
carijos krašto apsaugos sistema. Dalinail 
didelės švedų karo pramonės išlaidos pa
aiškinamos tuo, kad, šalia sausumos armi
jos ir aviacijos, laivynas irgi reikalaująs 
didelių sumų. Nežiūrint pranešimų; jog 
pirmoj eilėj bus statomi ne kreiseriai, o 
naikintuvai, šiuo metu Goeteborge jau du 
nauji 8.000 to talpos kreiseriai laukia nu
leidimo į vandenį. Generolas Jung, švedų 
karo pajėgų, vyriausias vadas, neseniai 
pareiškė, kad, nepasisekus didžiųjų vals
tybių bendradarbiavimui, švedai 
sulaikyti kiekvieną priešo bandymą 
Švediją kariuomenės bei oro baze.

turėsią 
paversti
(Tlgr.)

MYK0LAICIK0 IR CHURCHILLIO DVIKOVA

NAUJAS JAV KARO MINISTER1S |
Vieloj pasitraukusio JAV karo ministerio R. Pettersono, prez. Trii- 
msnas paskyrė naujuoju karo min. ligšiolinį paaekreforį Kenneth G 
Royall Musų atvaizde buv. karo min. R. Petfersonas (kairėje) per
duoda savo psreigas naujam miniateriui Kenneth G Royall. (Dena-Bild)

Nuo Vienos iki New

Amerikos delegacija paskutinėj Mask 
vos konferencijoj iškėlė Lenkijos vaka
rinių sienų klausimą. Lenkų vyriausy
bė griežtai pasipriešino bet kokiam va 
karinių sienų pakeitimui, aiškindamas!, 
kad tos sienos nustatyto?, susitarus su 
Stalinu dėl Rytinių Lenkijos sienų. 
Daugeliui yra pasilikusi paslaptimi, 
kaip įvyko tas garsusis susitarimas dėl 
rytinių Lenkijos sienų. Jonas Ciecha- 
nowski, buvęs Lenkijos ambasadorius 
Vašingtone, išleido Prancūzijoje kny
gą, pavadintą „Taikos išperkamasis 
mokestis” — La rancoh de la victolre, 
— kur jis atskleidžia smulkiai visus su 
sitarimo užkulisius, aiškiai pabrėžda
mas, kad Churchillio „baisiu spaudi
mu” Mykolaičikas buvo priverstas su
tikti su Stalino valia inkorporuoti Len
kijos trečdalį j Sovietų Sąjungą. Mes 
čia ir perspausdiname vieną tos kny
gos skyrių, kuriame kaip tik jr kalba
ma apie susitarimus Maskvoje 1943 m.

Red.

Yorko

MASKVOJE 1943 METAIS
1943 metais spalių 12 dieną Mykolaičikas, 

Romeris ir Orabskis turėjo pirmą pasikal
bėjimą Maskvoje su Edenu. Šis jiems pra
nešė, kad Churchillis jau pirmame pasima- 
tynte su Stalinu iškėlė Lenkijos problemą ir 
kad atmosfera jai spręsti esanti palanki. 
Amerikos ambasadorius Harrimanas, kuris 
tą pačią dieną aplankė Mykolaičiką, taip 
gi buvo tokios pat nuomonės.

Spalių 13 d., Mykolaičikas, lydimas Re
merio ir Grabskio, padarė mandagumo vi
zitą Molotovui. Po kelių valandų įvyko už
sienių reikalų komisariate pirmasis pasi
kalbėjimas Lenkijos problemoms spręsti. 
Pasikalbėjime dalyvavo: maršalas Stalinas, 
Molotovas, ambasadorius Gusevas, Chur
chillis, Edenas, ambasadorius Clark Kerr, 
Mykolaičikas, Romeris ir Grabskis. Amba
sadorius Harrimanas su vienu ambasados 
sekretoriumi taip gi dalyvavo.

STALINAS PRIEŠ MYKOLAIČIKĄ

(Tąsa iš pereito numerio )
Mūsų laivas išplaukęs iš Le Havre pa

ėmė kursą į Pietų Irlandiją, kur turėjo pa
siimti dar keleivių. Pietų Irlandijos kran
tus pasiekėme kitos dienos vakarą. Laivui 
tolinantis nuo Irlandijos krantų, jūroje kilo 
vėjai ir padidėjo bangos. Laivas pradėjo 
smarkiau siūbuoti. Atsirado pirmieji ligo
niai. |domu pastebėti, kad mažesnieji vai
kai laivo siūbavimo visai nejaučia ir, kai 
daugelis suaugusiųjų „važiuoja be vizos” 
jie linksmiausiai laksto po laivą. Užsimez
gė pirmosios pažintys. Man laive teko susi 
pažinti tu dviem lenkų kunigais, kurie ne
norėdami grįžti į Lenkiją, vyko į U.S.A. ir 
Kanadą. Vienas kunigų sėdėjęs Dachau 
koncentracijos stovykloje pažino ten kele
tą lietuvių politinių kalinių. | pabaigą ke
lionės, kuri tęsėsi apie 9 dienas, keleiviai 
pradeda nerimauti. Visi pasiilgsta žemės. 
Pagaliau pasklinda po laivą kapitono pra
nešimas, kad laivas įplauks į New-Yorko 
uostą ryt po pietų apie 6 vai. Prasideda 
pasiruošimas išlaipinimui. Užpildomos mui 
to deklaracijos, išduodamos išlaipinimo 
kortelės, sutvarkomas bagažas. Kitą dieną 
visi jau nuo ryto, kaip ištroškę Kolumbo 
jūreiviai, žvalgosi Amerikos krantų. Žiūrė
damas į tuos vis augančius Naujo Pasau
lio krantus jauti padidėjusį širdies plakimą. 
(Tūkstantis minčių kyla galvoje. Bet štai 
pasirodo pagaliau garsioji Laisvės stovyla. 
Daug kartų teko matyti šią stovylą atvaiz
duose. bet jos tikrąją didybę tepajunti tik 
matydamas savo akimis. Tai ne tik stovy- 
h. bet tikrai savyje įkūnijantis tikrosios 
Laisvės simbolis. Mums tremtiniams, išgy
venusiems dviejų tironų laisvės panieki
nimus — ši stovyla šviečia ypatinga švie
sa.

Išlaipinant visi keleiviai suskirstomi į 
dvi grupes: U.S.A. piliečiai ir imigrantai. 
Pirmųjų formalumai trumpi — įprasta įva
žiavimo viza pase ir gali eiti iš laivo. Imi
grantų dokumentus tikrina specialūs imi
gracijos karininkai. Svarbiausi imigracijos 
karininko klausimai liečia būsimą imigran
te gyvenimą US.A. Ar tnri su savimi pi

Mūsų specialaus Amerikos korespondento
nigų, ar turi giminių, ar turi kur apsisto
ti, ką manai Amerikoje daryli ir kaip už
sidirbsi pragyvenimui. Mus pasitiko BALE 
pirmininkas Kun. Dr. Juozas Končius, vi- 
ce-konsulas p. Simutis, Dr. Pr. Padalskis ir 
žinomos Amerikos lietuvių menininkės p. 
Drangelienė ir p. Kižytė.

Dabar keletą žodžių apie Pittston, Pa. 
miestą, kur aš laikinai apsigyvenau. Tai 
nedidelis 20.000 gyventojų Pennsylvanijos 
valstybės angliakasių miestas. Pačiame 
mieste ir apylinkėse daugybė anglies ka
syklų. Svarbiausias gyventojų verslas — 
anglies kasyklos. Tai seniausia lietuvių— 
išeivių kolonija. Čia yra ir seniausia lietu
vių parapija, kurioje jau 30 metus klebonau 
ja žymus lietuvių veikėjas Kun. Kasakaitis. 
Lietuvių katalikų bažnyčia yra pati gra
žiausioji ir didžiausioji mieste. Nors dau
gumas lietuvių čia dirba anglies kasyklose, 
kaip čia sakoma, mainose, tačiau yra ir 
prekybininkų, turinčių gana stambias pre
kybos ir pramonės įmones. Paminėtini Ben 
{aminas Agurkis, turįs didelę maisto krau
tuvę, Kizis, turintis drabužių krautuvę, 
Leonas Saporaitis, turįs vaisvandenių dirb
tuvę ir daugelis kitų. Vienas kitas lietuvis 
turi karčiamas, kurios čia vadinamos ga
liūnais. Nežiūrint Į tai, kad daugumas į 
Ameriką yra atvykę daugiau kaip prieš 30 
—40 metų, visi dar nepamiršę tėvų kalbos 
ir susiėję ((augiausia kalbasi lietuviškai. Jų 
vaikai, lietuviškai kalba kiek silpniau. Jau
nuomenė nebekalba letuviškai daugiausia 
todėl, kad antroje kartoje susikūrė nema
ža mišrių šeimų, kur lietuvis vedė lenkę, 
italę, slovaką ar atvirkščiai. Tuomet tė
vams namuose kalbant angliškai — vaikai 
jau nebeišmoksta lietuviškai. Bet sutikau ir 
tokių šeimų, kur rusas, italas ar slovakas, 
vedęs lietuvę, išmoko kalbėti lietuviškai ir 
tą kalbą laisvai vartoja, pamiršęs savo tė
vų kalbą. Apie Pittstoną yra nedidelių 
priemiesčių, kur gyventojų daugumą suda
ro lietuviai angliakasiai.

Man atvykus į Pittstono miestelį, tuojau 
atsirado vietos laikraščio korespondentas 
kuris smulkiausiai išklausinėjo apie mane

ir mano šeimą, apie priežatis ir sąlygas, 
kuriomis teko apleisti Lietuvą, o taip pat 
ir gyvenimą Europoje. Kitą dieną laikraš
tyje buvo įdėtas platus aprašymas. Lietu
viai sužinoję apie mano atvykimą — gimi
nės, pažįstami ir visai svetimi — tuojau 
pradėjo lankytis ir teirautis apie Lietuvą, 
apie savo gimines, apie lietuvių DP gyve
nimą Vokietijoje. Kiekvienas atėjęs ko 
nors atnešdavo dovanų — drabužį, maistą, 
pinigų arba tuojau pat siūlėsi pavaišinti. 
Per trumpą laiką buvau aprūpintas rūka
lais visam mėnesiui. Toks vietos lietuvių 
paprastų žmonių — daugiausia angliaka
sių nuoširdumas ir noras padėti atvyku- 
siems tremtiniams, mus gerokai jaudino. 
Turiu pabrėžti, kad po visų mano skaity
mų apie Amerikos žmonių būdą, toks ne
tikėtas nuoširdumas ir noras padėti savo 
krašto žmonėms, mus visus nustebino ir 
privertė iš pagrindų pakeisti turėtas nuo
mones apie Amerikos lietuvius ir jų galvo
seną. Savo norą padėti iš Europos atvyku- 
siems lietuviams jie laiko kaip ir pareiga.

J Pittstono miestą iš Europos mes atvy
kome pirmieji. Už kelių mylių esančiuose 
miesteliuose yra ir daugiau iš Europos at
vykusių lietuvių. Netoli esančiam Scranton 
mieste apsigyvenęs Dr. Kučas, kuris dėsto 
prancūzų kalbą tame mieste esančiame ka
talikų univeritete. Netoli nuo mūsų gyvena 
Vilniaus Universiteto Ekonomikos skyrių 
baigęs p. Juozas Kazickas, kuris dirba 
Amerikos Lietuvių Romos Katalikų susi
vienijime.

Truputį pasilsėjęs ir aš ieškosiu darbo, 
o dabar mokausi anglų kalbos, be kurios 
čia nė žingsnio. Darbo galima gauti, tik 
čia, žinoma, reikia užmiršti buvusius titu
lus ir pasirinkti tokį darbą, kurį galima 
gauti. Čia nėra jokio skirtumo tarp darbi
ninkų ir inteligentų. Visi gražiai ir turtin
gai gyvena, o fizinio darbo darbininkas 
dar geriau.

O svarbiausia čia jautiesi laisvas ir vi
siškai laisva galva nuo buvusių kasdieniš
kų DP gyvenimo rūpesčių. A. B-nas 

(Pabaiga)

Mykolaičikas' išdėstė Lenkijos,vyriausy
bės nusistatymą ir priminė jos paskutiniuo 
sius pasiūlymus. Tie pasiūlymai buvo pa
remti nuomonėmis slaptų lenkų organiza
cijų, kurios sveikino gerų kaimyninių san
tykių tanp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos 
atstatymą ir nebuvo priešingos net karinei 
sąjungai. Bet Lenkijos vyriausybė ir i lenkų 
slaptosios organizacijos negali sutikti su 
okiais sovietų reikalavimais, liečiančiais 
Lenkijos■ rytines sienas, ir negali sutikti su 
sovietų kišimusi į Lenkijos vyriausybės 
sudarymą, nes tatai reikšįų Lenkijos nepri
klausomybės ir suverenumo pažeidimą.

Po to paėmė žodį Stalinas. Anot jo, Len
kijos vyriausybės nusistatymas remiasi 
dviem esminėmis klaidomis, dėl kurių joks 
susitarimas nėra galimas. Pirmoji klaida 
yra ta, kad lenkų vyriausybė užmiršta, jog 
egzistuoja „Lenkijos išlaisvinimo komite
tas”, kurio realybės vis dėl to niekas ne
gali užginčyti. Komitetas egzistuoja ir jau 
vykdo išlaisvintų sričių administravimą. 
Dalis lenkų tautos atvirai pripažįsta to ko
miteto autoritetą. Taigi, Lenkijoje dabar 
yra dvi besirivalizuojančios vyriausybės. 
Geriausias būdas reikalui sutvarkyti yra 
toks: iš dviejų vyriausybių sudaryti vieną. 
Antroji klaida glūdi Lenkijos vyriausybės 
išsisukinėjime duoti aiškų atsakymą dėl jos 
naujų rytinių sienų. Stalinas energingai pa
brėžė, kad, jei lenkų vyriausybė nori turė
ti su Sovietų Sąjungą gerus santykius, tai 
ji pirmiausia turi sutikti priimti Curzono 
liniją, kaip galutinę rytinę sieną. Stalinas 
priimąs Mykolaičiko pasiūlymą sudaryti su 
tartis draugiškiems Lenkijos — Sovietų Są
jungos santykiams nustatyti. Tačiau pir
miausia reikia išspręsti aktualiuosius klau
simus. Ir joks susitarimas negalės būti pa
siektas, kol lenkai nepripažins Curzon’o It
alijos ir kol lenkų londoniškė vyriausybė 
atsisakys tartis su Liublino komitetu nau
jos vyriausybės sudarymui.

CHURCHILLIS PALAIKO STALINĄ

Churchillis Anglijos vyriausybės vardu 
pareiškė Staliną palaikąs. Jo manymu, Ru
sijos didžiosios aukos Lenkijai išlaisvinti

duoda jai teisę reikalauti Curzon’o linijos. 
Bet kaip atpildą Lenkija turi gauti teritori
jų šiaurėje ir pietuose, t. y. Rytprūsius ir' 
Sileziją.

Mykolaičikas atsakė, kad jis nesąs įga
liotas daryti sprendimą dėl Lenkijos sienų 
ir kad tuo klausimu pati tauta turi pasisa
kyti. Atsikreipdamas į pasitarime esančius 
asmenis, Mykolaičikas pastebėjo, kad jie 
galėtų jį pikčiausiai pasmerkti, jei jis pri
imtų tuos teritorialinius Lenkijos pakeiti
mus, kuriuos Stalinas nori primesti. Ar 
galima net galvoti, kad jis galėtų atsisaky
ti laisva valia nuo 4O°/o lenkų žemės ir nuo 
13 milijonų tautiečių?'

Prasidėjo diskusijos. Stalinas akcentavo 
Baltgūdijos ir Ukrainos aukas ir pravar
džiavo Mykolaičiką imperialistu. Mykolai
čikas atsakinėjo, kad jis iš savo pusės ne
turi teisės pamiršti lenkų tautos aukų ir 
heroizmo.

— Jei aš sutikčiau su Jūsų sugestijomis,
— kalbėjo Mykolaičikas, — būtų galima 
teisingai tvirtinti, kad politikas mainikavo 
tėvynės reikalais, už kuriuos kareivis kovo
jo ir kraują praliejo.

Churchillis, matydamas, kad diskusijos 
sukasi į blogą pusę, pasiūlė kompromisą, 
pagal kurį lenkų vyriausybė „taikos labui” 
sutinka priimti Curzon’o liniją, pasilaiky
dama sau teisę vėliau taikos konferencijoje 
tą klausimą iškelti.

MOLOTOVO REVELIACIJA
Tada Molotovas pasikelia ir padaro ste

binantį pareiškimą. Jis randąs reikalo pri
minti visiems, kad Teherane prezidentas 
Rooseveltas sutiko su Curzon’o linija, kaip 
naująja Lenkijos siena, ir kad prezidento 
įsitikinimu naujoji siena turi patenkinti 
tiek Lenkiją, tiek Sovietų Sąjungą. Jis pra
šęs tik šio jo sutikimo dar neskelbti.

— Kadangi taip yra įvykę Teherane, tai 
Curzon’o linija nėra vien Sovietų Sąjungos 
ir Anglijos priimta, bet aprobuota visų 
Trijų Didžiųjų, — pabrėžė Molotovas.

Pagal Molotovą, taip klausimas ir tegali 
būti statomas. Jis atsigręžė i Churchillį ir 
į Harrimaną, lyg prašydamas patvirtinti jo 
minties ir jo. žodžių tikrumą.

— Man atrodo, — tęsė Molotovas, — 
kad ponui Mykolaičikui nėra žinomos šios 
detalės ir kad jis dar abejoja dėl Amerikos 
pozicijos šiame klausime.

Keletą sekundžių jis, nutilo dramatiškai 
ir stebėjo reakcijas Churchillio .Edeno ir 
Harrimano. Kai paaiškėjo, kad nei vienas 
jų neneigia Molotovo teigimų, buvo perei
ta prie Lenkijos vakarinių sienų problemos 
Churchillis ir Stalinas pareiškė, kad jie bu
vo nusistatę Lenkijos vakarinę sieną nu
kelti iki Oderio. Stalinas pastebėjo: „Imti
nai su Sietino miestu ir šiaurėje Rytprūsiai 
iki linijos, einančios į šiaurės — vakarus 
ir pietų rytus nuo Karaliaučiaus, kuris bus 
inkorporuotas į Sovietų Sąjungą.”

Diskusijas baigiant, Mykolaičikas pareiš
kė, kad jis nėra įgaliotas pasirašyti Lenki
jos sienų bet kokio ^pakeitimo sutarties.

(Pabaiga sekančiame numeryje)
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Nepriklausomybės 30 m. sukaktuvėms artėjant 
. ‘ * A. MERKELIS

LAIKAS RUOŠTIS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30-T1ES METŲ SUKAKTI
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I LAIŠKAS

Kitais metais vasario 16 dieną minėsime 
Lietuvos nepriklausomybės 30 - ties metų 
silkaktuves. Nepriklausomoje Lietuvoje jas 
atžymėtumėme iškilmingai, o dabar, netekę 
laisvės ir būdami po visą pasauli išblaš
kyti, mes to padaryti negalime. Tačiau 
ir dabar mes pro tas savo nepriklausomy
bės sukaktuves tylomis praeiti negalime. 
Mes turime jas atžymėti, kiek galima, 
reikšmingiau, ir jau joms turime iš anksto 
pradėti ruoštis.
^Nepriklausomoje Lietuvoje mes iškilmin
gai atžymėjome savo nepriklausomybės 
pirmąjį ir antrąjį dešimtmetį. 25-rių metų 
nepriklausomybės sukakties mes negalėjome 
minėti, nes buvome vokiečių okupuoti ir 
trečiaisiais vokiečių okupacijos metais jų 
įtūžimas prieš mūsų tautą, nenorinčią 

? jiems paklusti, buvo pasiekęs aukščiausią 
laipsnį. Tuo metu mūsų šviesuomenė buvo 
tremiama į koncentracijos lagerius, užda
romos ■ mūsų aukštosios mokyklos, mūsų 
jaunimas gaudomas darbams į Vokietiją.

Laisvojoje Lietuvoje nepriklausomybės 
sukaktys buvo džiaugsmingos šventės. Jose 
mes džiaugdavomės savo laisvėje pasiektais 
laimėjimais, kupini šviesių vilčių žvelgda
vome į ateitį, pasiryžę dar daugiau nu
veikti. Nelaisvėje laisvės dienas prisiminti 
sunku ir skaudu. Bet mūsų mintys nuola
tos klysta į tas šviesias dienas, kada visa- 
ko pertekę gyvenome savo laisvoj tėvynėj.

Gyvenant be savos nepriklausomos vals
tybės ir dar svetur, nepriklausomybės su
kakčių minėjimas turi ne mažesnės, bet dar 
didesnės reikšmės už jų minėjimą laisvoje 
tėvynėje, Ir štai dėl ko:

Šiuo metu minėdami savo nepriklausomy
bės šventes, mes pareiškiame savo laisvės 
meilę ir siekimą. Mes parodome,\kad mu
myse gyvas laisvės troškimas ir mes tol 
nenurimime, kol jo nepasieksime. Mes lais
vės siekiame todėl, kad tik laisvėje mes 
galime žmoniškai gyventi ir kurti savo kul
tūrines vertybes, kad mes nuo amžių bu
vome laisvi, o kai būdavome kieno pa- 

*• vergti, dėl savo laisvės kovodavome.
laisvės siekti yra natūrali kiekvieno 

Žmogaus teisė, iv mes niekad jos neįsiža
dėsime. Mūsų laisvės byloje šiandien mū
sų pusėje stovi visas demokratiškasis pa
saulis, tas pasaulis, kuris kovoja su smur
tu, agresija ir tautų vergija.

Laisvoje Lietuvoje minėdami nepriklau
somybės sukaktis, mes daugiausia dėmesio 
kreipdavome į nepriklausomybės metu pa
siektus laimėjimus. Šiandien, būdami pa
vergti, mes, minėdami nepriklausomybės 
sukaktis, daugiausia dėmesio turime kreip
ti į tai, kaip mes nepriklausomybę pasie
kėme, kaip savo tautos laisvę išsikovojome 
ir nepriklausomą valstybę atkūrėmė. I 

laisvė mums iš dangaus, kaip biblijos | 

mana, nenukrito, niekas jos mums neda- 
vojojo. Mes ją turėjome išsikovoti, ir toji 
kova buvo ir ilga, ir sunki, ir daug bran
gių iš mūsų tautos aukų pareikalavusi. 
Tauta, kuri siekia laišvės kuri dėl jos ko
voja, kuri nesigaili jai ir didžiausių aukų, 
visuomet ją laimi. Viena iš tokių tautų 
esame mes lietuviai. i

Kartais mes keliame klausimą, kada mū
sų Jautoje gimė nepriklausomybės idėja ir 
kas ją pirmasis iškėlė? Aš manau, kad mū
sų tautoje laisvės ir nepriklausomybės idė
ja niekados nebuvo žlugusi, visuomet ji 
buvo gyva, tik toji jos gyvybė ne visais 
laikais vienodai buvo stipri ir ne vienaip 
reiškėsi. Stipriau ji ėmė reikštis mūsų kul
tūrinio renesanso metu „Aušroje” ir nuo 
to laiko nuolat stiprėdama konkrečia idėja 
tapo pirmojo Didžiojo karo metu. Tuo me
tu mūsų tauta kultūriškai ir politiškai jau 
buvo tiek subrendus, jog nepriklausomos 
valstybės atstatymas tapo būtenybe ir svar
biausiu jos gyvenimo tikslu, kurio siekė vi
somis galimomis priemonėmis.

Pirmojo Didžiojo karo metu laisvė ir 
nepriklausomos valstybės atstatymas buvo 
didysis mūsų tautos tikslas, kurio siekė ir 
dėl kurio dirbo ir kovojo kiekvienas susi
pratęs lietuvis. Nepriklausomai valstybei 
atstatyti buvo dirbama ir kovojama ir 
anuomet okupuotoje Lietuvoje, Ir Rusijoje 
lietuvių tremtinių bei-pabėgėlių, ir Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, kur gyvena 
daug lietuvių, ir Švedijoje, Šveicarijoje, 
trumpai tariant, visur ten, kur tik buvo 
bent kiek daugiau lietuvių. '

Mūsų kova dėl laisvės šiandien sunki, jai 
laimėti reikia ne tik pasiryžimo, bet ir 
daug jėgų, ir jų mes taip pat turime sem
tis ir iš praeities, praeitis, anot Vinco 
Krėvės, duoda jėgų ateičiai kurti, o ir 
Vincas Kurdika Tautos Himne raginta mus 
stiprybės semtis iš praeites. Mes tremtiniai 
eame atplėšti nuo savo gimtosios žemės, 
nuo savo tautos kamieno, ir toji aplinky
bė kovoje dėl laisvės silpnina mūsų jėgas. 
Tautinė kultūra ir praeitis yra dar tie sai
tai, kurie mus stipriai ir glaudžiai sieja 
su savąja tauta. Tad tuos saitus nuolat tu
rime stiprinti.

Mums šiandien, siekiant prarastosios 
laisvės, labai svarbu pažinti tuos kelius, 
kuriais mūsų tauta žengdama, pasiekė lais
vės. Be brošiūrų ir paskirų straipsnių mes 
neturime nė vieno kiek didesnio veikalo, 
vaizduojančio mūsų tautos kelius į laisvę 
ir nepriklausomos valstybės atstatymą. Mū
sų Jautos laišvės kovos neperstipriausį at
garsį yra radusios ir mūsų dailiojoje lite
ratūroje. Todėl sveikintinas Amerikoje Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos žygis, įsteigiant 
premijas beletristikos veikalams, vaizduo
jantiems mūsų tautos laisvės kovas.

Mūsų laisvės byla turi kuo plačiausią 
atgarsį rasti visame pasaulyje, visose 
laisvę mylinčiose tautose. Mūsų laisvės 
šauksmas turi kuo garsiausiai aidėti. Mes 
negalime tylėti! į -

Ar daug veikalų, keliančių ir ginančių 
mūsų tautos bylą esame išleidę? Dėja, la
bai nedaug. Jei palygintume, kas tuo rei
kalu buvo daroma prieš trisdešimt metų ir 
dabar, prieitume liūdnų išvadų. Tuomet 
buvo daug daugiau daroma ir padaroma, 
negu dabar. Gal šiandien mes to nebeda
rome todėl, kad mūsų laisvės byla per 
daug jau aiški, visiems žinoma ir supran
tama. Taip iš tikrųjų nėra.

Tikėkime, kad Lietuvos nepriklausomy
bės 30 metų sukaktuvėms mes susilauksime 
ne vieno veikalo lietuvių ir svetimomis kal
bomis apie mūsų tautos pastangas atgauti 
laisvę, apie mūsų tautos nepriklausomo 
gyvenimo metų įvairiuose srityse pasiektus 
laimėjimus, apie mūsų tautos skriaudas 
bei kančias patirtas okupacijų metu, apie 
mūsų tautos neginčijamą teisę į laisvę ir 
savo nepriklausomą valstybę.

Mūsų tautos pastangos atgauti laisvę ir 
jos gyvenimas laisvoje savo tėvynėje galė
tų būti plačiau pavaizduotas ir mūsų pe
riodinėje spaudoje, ypač įvairių sukakčių 
progomis. To mes kaip tik ir pasigen
dame mūsų periodinėje spaudoje.

Štai, pavyzdžiui, šiemet sukanka 30 me
tų, kai įvairiuose Europos miestuose įvyko 
svarbios lietuvių tautos atstovų konferen
cijos, padariusios reikšmingų nutarimų dėl 
mūsų nepriklausomos valstybės atstatymo:

1917 m. gegužės 27 d. — birželio 3 d. 
Petrapilyje įvyko Lietuvių Seimas, pasisa
kęs už nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą.

1917 m. rugsėjo 18 — 23 d. Vilniuje įvyko 
Lietuvių Konferencija, kuri išrinko Lietu
vos Tarybą, 1918 metais vasario 16 d. pa
skelbusią Lietuvos nepriklausomybę.

1917 m. spalių 18 — 20 d, Švedijoje, 
Stockholme, įvyko Viso Pasaulio Lietuvių 
Konferencija, padariusi svarbių nutarimų 
dėl Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

1917 tn. lapkričio 2—10 d. Šveicarijoje, 
Berne įvyko Lietuvių Konferencija, kuri 
prisidėjo prie Vilniaus Konferencijos nu
tarimų.

Tų konferencijų gausumas jau mums ro
do didelę ano meto mūsų tautiečių veiklą 
laisvei atgauti. Jose buvo deklaruojama 
mūsų tautos valia ir? pasiryžimas atgauti 
laisvę. /

Šiemet sukanka 25-ri metai, kai Lietuvą 
de jure‘pripažino: Ambasadorių konferen
cija (liepos 13 d.), Jungtinės Amerikos 
Valstybės (liepos 28 d.), Šventasis Sostas 
(lapkričio 10 d.).

Visi mes 
gera, bet 
prie to 

visi mes

kad ir fiziškai jis nesikeičia. Tie patys bal
ti plaukai, tos pačios raukšlės veide, tie 
patys elektriniai judesiai, tas pats skrajo
jantis žvilgsnis. O po visu tuo slepiasi ta 
pati galinga dvasia, tas' tikras žmogaus 
kelias, kuriuo jis sugeba eĮti visose aplin
kybėse ir visur.

Sutinku su tavim, kad mes esame prie
varta įvilkti lyg į tam tikrą uniformą, kad 
mes, lyg tie advento ar gavėnios žmonės 
nešiojame pilkais ašutiniais, kad mes esa
me lyg banda likimo rankose, »»d mums 
sunku pasirinkti savas kelias. Sutinku, kad 
mes laisvai'' negalime net iš stovyklos išeiti, 
kad tolimesnis mūsų likimas yra kažko dų 
paslaptingų jėgų rankose. Užtat sunku 
mums pasirinkti tas kedre, kuriuo mes to- 
rėtume riti. Mes siekiame laisvės, c trokš
tame nelaisvėje. Mes ieškome žmogaus, o 
esame nužmoginami. Tačiau yra dalykų, ku
rie stovi aukščiau viso to. Nors ir maža, 
progos turime apie juos pagalvoti ir jail 
gyventi, bet juo labiau turime tas progas 
išnaudoti. Nelauk iš manęs tikslaus ir pil
no atsakymo | visiems mums rūpimus klau
simus. Prisipažinsiu, kad tie nuolatiniai 
klausimai jau man įgriso iki gyvo kaulo. 
Nuobodulys — štai mūsų didžiausia liga. 
Mes yisi jaučiame, kad mūsų dienos slen
ka beprasmės, kad mes esame lyg išmesti 
už borto, nereikalingi žmonės. Mes nejau
čiame žemės po kojomis, mes negalime pa 
sakyti kartu su romėnu: nulla dies sine ti
nea. Visos mūsų dienos atrodo bevaisės.

Tu be abejo, mielas nepažįstamas skaity
tojau, paklausi, kodėl aš drįstu drumsti ta
vo ramybę savo laiškais. Ar turime mes 
vienas antram ką pasakyti. Suprantama, 
kai rašo laiškus iš JĄ V, Anglijos, Olandi
jos, Belgijos ar iš kitur. Jie turį ką papa
sakoti. Mes gi abu gyvename tais pačiais 
rūpesčiais. Tie patys klausimai kvaršina 
mums abiems galvas. Tai kas, kad vienas 
gyvename viename lageryje, kitas kitame. 
Nedidelis skirtumas taip pat, jei tu gyveni 
prancūzų zonoje, o aš amerikiečių ar ang
lų. Visi mes sėdime „ant svetimos duonos” 
ir domimės pasauliniais įvykiais, 
kažko laukiame, kas taip gražu ir 
niekas nemokame pasakyti, kaip 
laimės žiburio prilipti. Kol kas
laikome save vargšais, ir visi mus taip va 
dina. Sakau visi, bet turiu galvoje geros 
valios žmones. Yra prokurorų, kurie kalti
na mus, kad nukreiptų pasaulio dėmesį 
nuo savo prasikaltimų.

Rašau, nes noriu su kuo nors išsikalbėti. 
Gal tada ir tas vargas atrodys mažesnis? 
Rašau ne norėdamas skųstis (skundų ir ai
manavimų pas mus ir taip per daug). Šiuo 
atveju man prisimena Churchillio žodžiai, 
kuriuos jis nuolat ir nuolat kartojo britų 
tautai karo metu: „mūsų padėtis sunki, bet 
tas nereiškia, kad ji negalėtų būti dar sun
kesnė. Ir tuo atveju mes išlaikytume. Ne
seniai papuolė man po ranka žymaus ang
lų rašytojo .Maughame romanas „The Ra
zor’s Edge” („Ant skustuvo ašmenų”), ku
riame jis atvaizduoja žmogų, išgyvenusi vi-, .Kiekviena diena lygi kitai dienai, 
sakius gyvenimo bandymus, tačiau visą 
laiką nepasimetusi, visą laiką mokėjusį eiti 
užsibrėžtu keliu, jis, kaip ir mes, pradėjo 
šį savo gyvenimo kelią kare. Jis tada su
prato, kad karas nėra vien tik beprasmis 
žudymas, kad ir kare galį pasireikšti patys 
gilieji žmogaus jausmai, pasiaukojimas, 
didvyriškumas. Kad ir kare žmogus gali 
pasilikti žmogumi. Ir toliau jis pasiryžta 
būti žmogumi visur ir visose aplinkybėse, 
kur jį gyvenimas nepastatytų. Nuo to mo
mento jis pasiliko žmogumi, nesvarbu, 'ar 
jis siautėjo tamsiausiose Montmartro lan
dynėse, ar sėdėjo S. Genovaitės biblioteko
je (Paryžiuje), ar dirbo šiaurės Prancūzi
jos šachtose, kaip paprastas angliakasys, ar 
buvo bernu pas buką Bavarijos ūkininką, 
ar sėmėsi išmintį pas Indijos jogus, ar pa
galiau dirbo, kaip paparstas darbininkas 
garaže Čikagoje.

Tat yra romanas. Tai yra sukurta* realy
bė .Bet ne kitaip yra ir gyvenime. Nese
niai viename suvažiavime mačiau Vydūną, 
tą 89 metų senuką. Visi mes jį pažįstame 
ar įsivaizduojame pažįstą. Visi stebėjosi jo 
sveikata, jo giedra nuotaika, jo gyvumu. Ir 
jis šiandien tremtinys, ir jis gyvena pana
šiose sąlygose, kaip daugumas mūsų, ir jį 
kankina tie patys rūpesčiai ir vargai. Bet 
nuostabu, kaip jis mokėjo išlikti toks pats, 
kaip buvo seniau. Man jį stebint rodėsi,

Tačiau iš kiekvienos padėties reikia mo
kėti surasti išeitį, Yra filosofų, kiirie pa
statė visą' galingų minčių rūmą, išeidami 
iš nuobodulio sąvokos, ypt rašytojų, kurie 
supynė gražiausius ir labai jaudinančius 
psichologinius momentus iš „nereikalingų 
žmonių” gyvenimo. Suprantu, kaip sunku 
ūkininkauti be žemės ir gyvulių, mokyto
jui — be klasės, mokslininkui — be bib
liotekos ir be laboratorijos,, rašytojui — be 
visuomenės. Tai yra tragiška, bet kas tra
giška, nėra tuščia, o kas nėra tuščia, tas 
negali būti nuobodu ... Viator

Atsiusta paminėti
AIDAI, mėnesinis kultūros žurnalas, Nr. 

4, 1947 m. liepos mėn. Turinyje V. Maciū
no, J. Griniaus, V. Trumpos, J. Girniaus 
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15. Ištrauka iš romano

Be to, ji išnaudoja mus kiek tik gali. Ne 
kalbant apie kyšius, kurių ji reikalauja iš 
kiakvietio atvykstančio, už kambarius iš il
giau gyvenančių pansionierių per mėnesį ji 
ima po šimtą markių. Pagal vokiškas kai
nas tai yra milžiniškos nuomos. O pansio- 
ne yra devyni kambariai, kuriuose gyvena 
po 2—4 žmones. Ir Frau Angstmartn iki 
ašarų susijaudina, kai ima kalbėti apie sa
vo sūnų, esantį kažin kur šiaurės Norve
gijoje ...

— Nieko nepadarysi, tamstelės, jos va
lia, — su rezignacija pastebėjo Dzedulionis.

— Jos valiai^ — sušuko pasipiktinęs Nar 
grtiūnas. — Argi mes jau jokios valios ne
beturime?

—r Turime, kodėl neturėsime? Žmogus 
turi laisvą valią. Tamistėlė galėjai tai bo- 
beliukei spirti į tam tikrą vietelę ir išmesti 
pro duris.

— Bet kodėl aš to nepadariau, pasakyk 
man tamistėle? — paklaust? mano draugas, 
pabrėždamas žodį „tamistėle”.

— Ogi todėl, kad pats bijojai išlėkti J 
gatvę.

— Čia tai teisybė, — nusijuokė Narge- 
fiūnas. — Bet mane vistiek siutina tos bo- 
bdpalaikės akiplėšiškumas, o tamsta, jei ji 
ir-ūsus imtų pešioti, vistiek kantriai kentė
tum.

— Ar šv. Rašte nepasakyta: jei tau dro
via A vieną žandą, atkišk kitą.

Tai ko tamsta pabėgai iš Lietuvos, pasa- 
tgk pagaliau? Ten tamstai būtų taip iStalžę 
•uąūus, kad ir dantų nebūtum surankiojęs ir 
bejbkio žando atkišimo ...

•—Dievo vsfia, tamistėle, o be to, silpnas

žmogus esu. Bet ir aš norėčiau paklausti: 
tamistėlė iš visoko juokiesi, burnoji prieš 
Dievą, protestuoji ir kritikuoji, ir kas iš 
to? Ar tuo padedi sau ir mūsų tėvynei? Tik 
Dievą rūstini ir nori dar didesnę nelaimę 
užtraukti ant mūsų galvų. Savo išdidybe ir 
nepaklusnumu žmogus patarnauja velniui, 
o ne Dievui.

— Tuomet išeitų, kad žmogus, kuris yra 
pagamintas pagal Dievo pavidalą, turėtų 
imti pavyzdį iš asilo: ką ir kiek šeimini- 
ninkas jam ant kupros užkrauna, jis vistiek 
kantriai velka. ’ ,

— Kantrybė, tamistėle, didelė dorybė. 
Paklausykite jūs, jaunikliai, seno žmogaus; 
mokykitės kantrybės iš asilo.

Mes abu nusijuokėme. Tikrai, Dzedulio- 
niui žodžio kišenėje nereikėjo ieškoti. Tie 
jų nuolatiniai susidūriniai mane truputį iš
blaškydavo. Pyktis jie nesipykdavo, nors 
kartais susiginčydavo iki įkaitimo. Kaip 
kiekvienas ginčas, taip ir jų, baigdavosi tuo, 
kad kiekvienas pasilikdavo prie savo 
nuomonės. Nargelittno akiratis, be abe
jo, buvo daug platesnis, bet užtat Dze 
dulionib įsitikinimai buvo kietesni. Iš jų 
dvelkė mūsų krikščioniškoji kaimo tradi
cija ir dėl to aš jų negalėjau negerbti, nors 
jos man ir atrodė senstelėjusios ir naivokos

Mums besikalbant J kambarį įėjo man 
nepažįstamas, gan tvarkingai apsirengęs, 
vidutinio amžiaus vyras.

— Domas! Iš kur tu dabar? — pašoko 
Nargeliūnas sveikindamasis su atvykėliu.

— Aišku, iš kur: iš Lietuvos, iš Breslau, 
iš traukinio ...

— Karšta ten?

kliuką ir su apetitu užsikąsdamas lietuviš
kų lašinių.

— Su Dievo ar ne su Dievo, nežinau, 
bet tauta taip žiauriai neteisingai negali 
dingti nuo žemės paviršiaus. Aš tikiu, kad 
teisybė dar yra pasaulyje.

— Visai teisingai, tamistėle, visai tei- 
vingiff: teisybė negali žūti, kaip negali 
žūti Dievas, nes Dievas yra teisybė, — pa
kiliu balsu kalbėjo zakristijonas, — nors, 
štai, tamistos draugas Nargeliūnas teisybe 
nebetiki.

— Jums čia, matyt, netrūksta laiko dis
putams vesti, — nusijuokė svečias. — O 
gal jau dirbate?

— Ne, nedirbame ir nemanome dirbti,- — 
atsakė Nargeliūnas. — Ką čia bedirbsi, kad 
vistiek viskas eina velniop: „naujosios Eu
ropos” vistiek nebesukursime. Mes nu
sprendėme, kad geriau žiūrėti J katastrofą 
iš šalies, kaip kad Neronas grožėjosi de
gančia Roma skambindamas lyra. Mes taip 
maždaug ir darome: ponas Dzedulionis paa 
paštalauja, mes su Girkalniu pasimaudome 
ir pafilosofuojame, o mūsų kambario dar 
vienas įnamis ponas Guiga paflirtuoja. Taip 
ir leidžiame laiką gan maloniai ...

— Matai, tamistėle, tamstos draugui vis
kas juokai. Man tai iš viso nesuprantama, 
kaip galima juokauti tokiais laikais, kada 
reikia verkti, atgailauti ir Dievą maldauti 
kad ko greičiausiai atitolintų nuo mūsų tė
vynės rykštę.

— Juokai juokais, ponai, bet susirūpinti 
mums iš tikrųjų reikia, — rimtai tarė dak
taras.

— Kuo? — paklausė Nargeliūnas.
— Savo tautos likimu. Atėjo mums sun

kūs laikai. Dėl savo tautos ateities iliuzijų 
mes negalime turėti: jai gresia išnaikini
mas. Visa mūsų viltis, kad naujoji okupa
cija nesitęs ilgai, bet jei okupantai mūsų 
kraštą pavaldys ilgesnį laiką, kas tada? 
Didžioji mūsų tautos dalis turės žūti; iš

— Karštoka: Rytai emigruoja į Vakarus. 
Gyvename tautų persidanginimo laikus. J 
traukinį gali patekti tik per atkakliausias 
grumtynes.

Nargeliūnas mus supažindino. Atvykėlis 
pasirodė esąs jo universiteto draugas, gy-t 
dytojas Domas .Matūzas.

— Klausykite, ponai, kaip su nakvyne? 
Aš ką tik iš stpties: daiktus palikau apsau
goje.

— Ar turi lašinių? — paklausė Narge
liūnas. X

— Siek tiek.
— Tai viskas tvarkoje. Kyštelėsi šeimi

ninkei porą šimtų gramų ir galėsi gyventi 
kiek širdis^oakšta. Einame, aš tave nuvesiu.

— Nieko sau vyras, — pastebėjo Dzedu
lionis, kai jie išėjo. — Būtų gerai, kad 
šeimininkė jį apgyvendintų pas mus, o 
Guigą iškeltų.

— Kodėl tamsta taip nemėgsti to Gui
gos? Juk jis nieko bloga tamstai nepadarė?

— Negaliu pakęsti, kai žmogus, panari
nęs sprandą kaip jautis, puola velniui į 
glėbį.

— Kodėl tamsta negalėtum jį perkalbėti, 
tėviškai pamokyti? ...

— Juokai, tamistėle: tokie niejco neklau
so. Tokiam Guigai tašyk baslius ant gal
vos, jis vistiek savo darys.

Matūzas nakvynę gavo. Draugai nutarė 
savo susitikimą aplaistyti. Nargeliūnas tu
rėjo puslitrį lietuviškos degtinės, Matūzas 
— lašinių, mes su Dzedulioniu prisidėjome 
duona. Be to, Matūzas dar turėjo lietuviškų 
papirosų.

— Įvykiai mus (braklino į tokią maka
lynę, kad velniai žino, kaip mes iš jos iš- 
sikapstysime, — kalbėjo daktaras pakelda
mas stikliuką. — Bet aš vilties nenustoju. Į 
sveikatą! z

— Tikrai, tamistėle, su Dievo pagelba 
kaip nors susidorosime, — pritarė Dzedu
lionis, su malonumu išgerdamas savo stik- 

liksime gal būt, tik mes, pabėgusieji į Va
karus. Tad juo didesnė atsakomybė guls 
ant mūsų pečių.

— Atsakomybė už ką? — vėl paklausė 
mano' draugas.

— Už mūsų tautos išlikimą, krašto atsta
tymą, laisvės atgavimą ...

— Bet ar tau neatrodo keista, kad kiti 
mus naikina, kojomis spardo, o mes turime 
būti atsakingi? Ar tai nėra panašu į plė
šimą, kai žmogžudžiai užpuola tavo namą, 
išplėšia turtą, tave palieka paplūdusį krau
juose, ir tu galvoji: aš esu atsakingas už 
savo gyvybės išlaikymą? Mano galvoje vi
sa tai kažin kaip netelpa. Mes gyvename 
žmogžudžių ir plėšikų gadynėje. Juk mes 
esame aukos, kaip mes galime būti atsakin
gi už plėšikų veiksmus? Jei vilkas suryja 
ėriuką, kaip tas gyvulėlis galt būti atsa
kingas už savo galą? Ne, brolyti, aš ne- 
prisiimsiu jokios atsakomybės, kad plėšikai 
mane dpiplėšė ir iš namų išvarė. Absur
das.

— Mes patys kalti, mes Dievui nusidė
jome, jis mus savo rykšte plaka, — skėto- 
josi paraudęs Dzedulionis. — Kai mes su
grįšime prie Dievo, jis nubaus mūsų prie
šus ir grąžins mums tėvynę.

— Vargu ar jis tai padarys, jei mes sė
dėsime rankas sudėję: reikia patiems veik
ti, — kalbėjo Matūzas. — Šiuo metu svar
biausia nenustoti vilties, nepasimesti, ne
prarasti tikėjus teisybės pergale. Kai aš 
kalbėjau apie atsakomybę, turėjau galvoje 
mūsų pabėgėlių, atsakomybę prieš tėvynę. 
Už mus ištikusią katastrofą mes, be abejo, 
negalime būti atsakingi, bet už laisvės 
susigrąžinimą,'* krašto atstatymą mes ne
galėsime išvengti atsakomybės. Teisybė, 
mus užpuolė ir išplėšė, daug mūsų bro
lių žuvo ir žus, bet ar nebus atsakingi už 
sodybos atstatymą tie šeimos nariai, kurie 
išlika gyvi? (B. d.)
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Danijoj atsidūrė tremtiniai skundžiasi
DANIJOJE GYVENA 1.100 LIETUVIŲ ♦ „Už SAVO KRAŠTO SMULKMENAS JIE PASIRUOŠĘ PAAUKOTI KIEKVIENĄ 
TEN ATSIDŪRUSI TREMTINI” • MAISTAS NUOLAT BLOGINAMAS ♦ SUNKIOS DARBO SĄLYGOS • REIKALINGA

Veikliam Amerikos lietuviui mirus
(Neseniai JAV-bėse mirė ilgametis „Tėvynės” Redaktorius ir veiklus Amerikos lietu-

1 vių organizacijų dalyvis Pranas Bajoras)
SKUBI PARAMA , 

buvo ir yra taikomos visiems darbingiems 
pabėgėliams, bet pirmoje eilėje lenkams ir 

, baltiečiams. Ta instrukcija atsirado ne iš 
danų (staigų malonės, bet nuolat prašant 
patiems tremtiniams, kad jie galėtų pradėti 
dirbti ir išeiti iš skurdžios stovyklinio gy
venimo padėties. Tremtiniai tuo apsidžiaugė, 
ypatingai, kad instrukcijoje buvo pasakyta, 
jog bus taikomos tos pačios sąlygos, kaip 
ir vietiniams gyventojams, bus stengiamasi 
darbą parūpinti ir pagal specialybes.' Dar
bo reikalus tvarkyti buvo pavesta rajoni
nėms darbo įstaigoms. Vadinasi, kada trem 
tinys išeina iš stovyklinio gyvenimo, juo 
pradeda rūpintis tos rajoninės darbo Įstai
gos. Jos parenka darbdavį, jos sudaro su
tarti >r kt. Bet kas pasirodė praktikoje? Pa 
sirodė tąi, kuo dalis tremtinių jau iš pra
džių nuogąstavo, kad nebūtų vykdomas sa
votiškas vergavimas, neturint galimybės nie 
kur teisybės surasti. Taip daugelyje atvejų 
ir (vyko. Jau yra keliolika pavyzdžių, kur 
tremtiniai atiduoti | tokių darbdavių ran
kas, kurie darbo jėgos pas savuosius nesu- ' 
randa ir pas juos joks darbininkas negali 
pabūti. Štai tokio sužvėrėjusio darbdavio i 

vokiečiams, daugiausiai sako. Todėl tremti-pavyzdys: „Darbo metu ranką susižeidė i 
nisi, oateke t Danija pamatė .kad jie a,- darbininkas Kostas Pabrėža. Būdamas ne-

įvairiose aplinkybėse | Daniją pateko 
apie 2.000 gyventojų, kilusių iš Lietuvos. 
Dalis iš jų tik U reikalo dėjosi lietuviais, 
nes tikėjosi geresnio duonos kąsnio ir ge
resnės pastogės. Bet kai Danijoje atsidūrę 
tremtiniai pradėjo rūpintis savo tautiniais 
ir valstybiniais reikalais, greit pasirodė tos 
vėjo dulkės, kurios buvo atneštos 1 tikrų 
lietuvių tarpą, atsirado ir (vairių nesusipra 
timų, kuriuos sureguliuoti įsikišo Danijos 
atitinkamos Įstaigos, tvarkančios tremtinių 
reikalus. Bet tai buvo tuo laiku, kada Da
nijoje atsidarą tremtiniai gyveno bendruo
se stovyklose, dirbdami stovyklos ribose ar 
ba netoli nuo jos. Tada, įsikišus Danijos 
įstaigoms, buvo atskirta lietuviai nuo Klai
pėdos vokiečių, kurie | Daniją buvo pateką 
evakuojant laivais vokiečius iš Karaliau
čiaus fronto. Po tokio išskyrimo paaiškėjo, 
kad Danijoje yra apie 1.100 lietuvių.

Danija šio karo eigoje beveik visiškai ne 
nukentėjo. Okupacija buvo tokia švelni, kad 
ją negalima visiškai lyginti su buvusia oku 
pacija Lietuvoje. Jau vien tas faktas, kad 
Danijos karalius galėjo išlikti savo krašte 
Ir vesti savaimingą, kiek palankią politiką

i darbingas buvo paragintas grįžti j darbą. 
■ Priverstas dirbti jis žaizdą užkrėtė stabo 

bakterijomis ir po poros dienų mirė. Da
nas dvarininkas nenorėjo išleisti net kitų 
darbininkų | draugo laidotuves.” Yra ir 
šimtai kitų nusiskundimų, į kuriuos danų 
įstaigos nekreipia jokio dėmesio. Dažnai 
tremtinius išnaudojant ir spaudžiant i dar 
bą, užsiima ir grasinimais, kad girdi, jei 
tik neklausysit, tai pasistengsim jus išduoti 
bolševikams. Žinoma, tokie grasinimai ge
riausiai atestuoja pačius bolševikus, bet ir 
moralės neturinčius darbdavius.

Mes patiekdami šias informacijas apie 
tremtinių padėti Danijoje, turime pažymėti, 
kad pasitaiko ir išimčių, kuriose tremtiniai 
jaučiasi pakenčiamai, kur žmoniškumas nė- j 
ra pažemintas. Bet tenka apgailestauti, kad 
blogų pavyzdžių yra daug 
gerų. Mes laikome pareiga 
ga atkreipti ir atatinkamų 
veiksnių dėmesį. Tremtiniai 
įsikūrusios net dvi žinybos tremtinių reika
lais, o ar tais reikalais nereikėtų susiinte- 
resuoti, kad besiskundžiantiems būtų gali
ma padėti? O padėti reikia, nes patys su
sitvarkyti, matyt, nebepajėgia.

B. Audra

daugiau, negu 
ta pačia pro- 
vadovaujančių 

girdi, kad yra

niai, pateką ( Daniją pamatė ,kad jie at
sidarė kraite, kuris nebuvo nei išplėštas, 
nei nuskurdintas, čia dauguma tikėjosi su
silaukti prideramo traktavimo ir laikiną, 
saugią pastogę. Bet deja, Danijoje atsidarą 
tremtiniai tuo pasigirti negali. Iš ten ateina 
kaskart via didesni ir didesni nusiskundi
mai, viešas priminimas, kad nevisad ten 
yra gera širdis, kur randasi daug turto it 
prabangos. Kaip taisyklė, Danijoje gyve
nantieji tvirtina, kad sotūs alkanų Ir nuply
šusių neužjaučia. Materialinis viso gyveni
mo vertinimas šiandien žymus ne tik Dani
joje, bet ir Švedijoje ir kituose šiaurės 
kraštuose. Už savo krašto smulkmenas jie 
pasiruošę paaukoti kiekvieną ten atsidūrus)' 
tremtini. Mums tuos reiškinius tik tenka 
įsidėmėti ir apgailestauti.

Iš Danijos pabėgėlių gauta eilė laiškų 
sako, kad juokinga, bet taip yra, kad šian
dien gyvenantieji Danijoje, kur visko pil
na, skundžiaai maisto nedatekliais. Štai pa
vyzdžiai: Iš vienos lietuvių stovyklos išvy
ko už 7 km stovyklauti 14 lietuvių skautų. 
Ten buvo stovyklaujama ir danų skautų. 
Keturi berniukai tuoj buvo grąžinti atgal, 
kaip visiškai nusilpę. Kiti stovyklavimą tą
sė, bet iš stovyklos grižo be jėgų. Ir jei 
pirmaisiais tremties metais maistas buvo 
pakenčiamas tremtiniams, tai dabar jis blo 
gas ir nuolat bloginamas. Danai visiems 
aiškina, kad jiems reikia daug eksportuoti 
ir todėl turi tremtiniams sumažinti. Čia 
jau kartojasi ta pasaka, kuri kalba, kad 
man reikia būtinai būti kasdien turtinges- 
niam, gi tu gali dėl to pasiaukoti ir mirti.

Skaitytojas tuoj turėtų paklausti—o kaip 
ra darbu? Prisiminsime ir tuos reikalus. 
Dar l(Mr> metais Danų Raudonasis Kryžius, 
susitarus su darbo miniterija, išleido pabė
gėliams laikomas darbo instrukcijas. Jos

LTB apygardų pirmininkų suvažiavimas

PRANEŠIMAS
Lietuvių Bibliografinis Archyvas Švei

carijoje, (kurtas Berne pereitų metų rudenį, 
sėkmingai plečia savo veiklą. Nors nestin
ga sunkumų, bet vis dėlto jau surinkta ke
li Šimui leidinių (knygų, brošiūrų, perio
dikos ir tt.J.

Visa eilė leidyklų noriai ir reguliariai 
siuntinėja Archyvui savo leidinius. Pagei
daujama. kad taip pat stovyklų komitetai 
skirtų Archyvui savo stovyklinius leidinius 
Sutelkus vietinio pobūdžio leidinius vienoje 
vetoje, jie bus išsaugoti lietuvių bibliogra
fijai.

Lietuviams pradėjus išvažiuoti iš britų 
zonos Anglijon ir ryšium su tuo likviduo
jantis kai kurioms stovykloms, Bibliografi
nis Archyvas kreipiasi į tautiečius, prašy
damas perleisti jam tiek (vairių leidinių 
komplektus, tiek pavienius egzempliorius. 
Kiekvienas leidinys bus dėkingai priimtas 
ir (trauktas i Archyvo katalogą.

Archyvas vieną savo rinkinių egzemplio 
rtų skiria atgimusios Lietuvos bibliografi
nei (ataigai. Antra vertus, šiandien visi ma 
tome, kaip svarbu turėti užsienyje bent vie
ną bibliografini centrą. Deja, praeityje to
kio centro nebuvo sukurta. Paremkime bent 
pastangas sudaryti dabar tok} knygos cent 
rąl Neabejojame, kad atsikūrusios Lietuvos 
Švietimo Vadovybė pritars minčiai, jog už 
aienyje reikalinga turėti bent vieną lituanis 
tikos biblioteką.

Lietuvių Bibliografinio Archyvo Šveica
rijoje vedėjas yra Dr. A. Gerutis. Archyvo 
adresas: Bern. Karl Spittelerstr. 22. Archy
vą globoja Dr. J. Šaulys, Vasario 16 d. 
Akto dalyvis, pats turįs vertingą lituanisti- 
kos biblioteką.

Negalint leidinių siuntinėti tiesiogiai 
Šveicarijon, prašoma juos adresuoti Archy 
vo įgaliotiniams Vakarų Vokietijoje. Ar
chyvas kiekvienoje zonoje turi po įgalioti
ni. Jų adresai: i) A. Braziulis, (14b) Ra
ven sburg, Ant. Brucknerstr. 3. 1 Lithua
nian Bibliography Servic, (13b) Memmin- 
gea-Fliegerhorst, BaMisches Lager. 3) K. 
Kemešys (20a) Klein Budies. Kr. Peine, 
Litauisches Lager. Archyvas, be to. turi sa 
vo įgaliotinį Austrijoje, būtent, p. C. Grin- 
cevičių (Glasenbach-Salzbnrg. DP Camp 
12). kuri* taip pat kaip ir įgaliotiniai Vo
kietijoje dideliu pasišventimu dirba biblio- 
gralinį darbą.

S. m. liepos 18 d. Stuttgart — Felbache 
įvyko Apygardų Pirmininkų suvažiavimas, 
dalyvaujant Vykdomosios Tarybos ir Vyr. 
Komiteto atstovams. Dalyvavo 7 Apygar
dų pirmininkai. Sis suvažiavimas buvo su
šauktas apsvarstyti Vykd. Tarybos sumany
mą įvesti naujus tremtinių mokesčius ir vi
są mokesčių sistemą sutvarkyti naujais pa 
grindais. Vykd. Tarybos atstovas nurodė, 
kad gaunamos aukos iš tremtinių ar iš už
sienio lietuvių esąs pripuolamas dalykas, 

' todėl mes turime sudaryti nuolatinius šal
tinius iš pačių tremtinių ir reikia eiti prie 
pastovių mokesčių įvedimo, o tada nerei
kėtų daryti rinkliavų nei LTB Bendruome
nei, nei L. Raud. Kryžiui, nei Tautos Fon
dui. Mokestis turėtų būti vienas, imamas 
atsižiūrint mokančiojo finansinio pajėgu
mo. Mokesčiai būtų renkami iš visų pajė
gių tremtinių, iš praktikuojančių profesi- 
ninkų (gydytojų, advokatų etc.) ir prekybi
ninkų būtų (mamas dar papildomas vers
lo mokestis. Iš tų mokesčių surinktos su
mos būtų skirstomos.! 3 dalis (LTB, LRK, 
TF). Toji prievolė batų privaloma ne tik 
tremtiaiams Vokietijoje, bet ir jiems 
rus kitose šalyse.

Suvažiavimo dalyviai abejojo, ar 
tikslu dabartinėse sąlygose įvesti 
žymiai didesni už solidarumo, mokesti ir i 
atsisakyti nuo aukų rinkimo. Buvo nutarta ! 
mokesčių įvedimą perdiskutuoti tremtinių 
atstovų suvažiavime. Vykd. Taryba papil
domąjį mokestį nuo pelno gali įvesti tuojau 
pat. Be to, nutarta šių metų rudeniop su
ruošti kitą rinkliavą Tautos Fondui.

Buvo pritarta Vykd. Tarybos pastangom 
realizuoti išvykstančių į Angliją palieka
mus daiktus pinigais, išduodant tremtiniam 
atitinkamus raštus.

Delegatams atstovas pranešė, kad Vati
kanas, besirūpindamas tremtiniais, {steigė 
tremtinių reikalams komisiją su valstybės 
pasekretorium Montini priešakyje, o ši įga 
liojo kun. Killianą rūpintis amerikiečių zo
nos tremtiniais. Čia būsią (steigti emigra
cijos biurai Frankfurte, Muenchene, Stutt- 
garte, 
esanti 
baimė, 
nės ir 
mos pastangos tą įtarimą išsklaidyti, bet bū 
tų gera, kad ir patys DP informuotų apie 
save Kanados Vyriausybę, organizacijas ir 
šiaip įtakingus asmenis.

įsika-

būtų 
vieną,

Regensburge. Išvykimui | Kanadą 
viena didelė kliūtis — kanadiečių 
kad DP nebūtų Rytų dvasios žmo- 
jų agentai. Iš Vatikano pusės daro-

nusi- 
suva-

Apygardos pritarė Vyr. Komiteto 
statymui sušaukti tremtinių atstovų 
žiavimą. Nutarta rinkti naujus atstovus.

Kaip iš anglų zonos atstovo pranešimo 
matyti, kad j Angliją iki šiol išvyko apie 
3.100 lietuvių, tačiau anglams menkai besi
tvarkant, entuziazmas vykti į Angliją smar 
kiai nuslūgus. Iš anglų zonos i Braziliją 
išvyko 300 lietuvių. Jau gauti iš jų laiš
kai rodo, kad jie ten įsikūrė visai gerai.

Iš kitų apygardų pranešimų paminėtina, 
kad vieton užsieniečių Unrros direktoriais 
patapą lietuviai dažnai elgiasi blogiau už 
pirmuosius, norėdami viską uzurpuoti, dėl 
to iškyla nepageidaujamų konfliktų. Nu
tarta tokius asmenis Įspėti. (LTB)

Velionis Pranas Bajoras yra gimęs 1890 
m. gruodžio 14 d„ Mediniškių kaime, Jez- 
no vaisė., Alytaus apskrityje.

Baigęs Jezno dviklasę mokyklą 1906 m. 
Amerikon atvyko 1907 m. ir pradėjo dirb
ti prie laikraščių, kaipo raidžių riekėjas. 
Bendradarbiavo lietuvių laikraščiams ir va 
karais lankė mokyklą.

Prasidėjus Pirmam Pasauliniam karui 
velionis tarnavo Amerikos kariuomenėje ir 
buvo Prancūzijoje 1917—1918 metais. Iš ka 
riuomenės grįžęs, 1919 metais apsivedė su 
Ieva Beliūnaite ir pradėjo kurti vedybinį 
gyvenimą.

Pradedant 1927 metais, velionis Pranas 
pradėjo dirbti SLA raštinėje ir buvo „Tė
vynės” redaktoriui p. S. E. Vitaičiui, vėliau 
K. Jurgelioniui pagelbininku iki 1940 me
tų. 1941 metais, kuomet tuometinis „Tėvy
nės” redaktorius p. K. Jurgelionis pasitrau 
kė nuo redagavimo, SLA Pildomoji Tary
ba ir Apšvietos komisija paskyrė velionį 
Praną Bajorą eiti redaktoriaus pareigas iki 
SLA seimo. Po to įvykę SLA seimai ve
lionį išrinkdavo į „Tėvynės” 
velionis „Tėvynę” redagavo 
savo gyvenimo dienos.

Be darbo SLA raštinėje ir 
dakcijoje, velionis Pranas plačiai darbavo
si New Yorko lietuvių veikime. Buvo SLA 
lietuvių kalbos mokyklos jaunimui mokyto
jas—vedėjas nuo 1923 iki 1930 metų. Vėliau 
lietuvių radijo valandos mokyklos mokyto
jas nuo 1933 iki 1936 metų. Taipgi ener
gingai ir rūpestingai dirbo Operetės Choro 
gerovei, kuris dabartiniu laiku sėkmingai 
gyvuoja Brooklyne.

Prasidėjus Antram 
velionis Pradas buvo 
Lietuvių Karo Bonų 
su kitais komiteto nariais rūpestingai regis 
truodamas lietuvių perkamus bonus, kad už 
tuos bonus pastatyti karo lėktuvai ir laivai 
būtų kredituojami lietuvių visuomenei.

Lietuvių literatūriniame darbe velionis 
Pranas yra veikęs labai daug. Yra parašęs

kelis, scenos veikalus („Motina”, „Op, Ne
munėlis” ir kitus). Taipgi yra parašąs 
daug apysakų ir eilėraščių, kurių daugelis 
yra tilpę „Tėvynėje”, daug kur tebėra rank 
raštyje. Po savo apysakomis ir eilėraščiais 
pasirašydavo slapyvardžiais Perkūno Ože
lis, Pranas Eimutis ir P. B.

Idėjiniai velionis Pranas buvo demokra
tinio nusistatymo sandarietis. Mylėjo savo 
gimtąjį kraštą ir visuomet buvo ištikimas 
Lietuvos sūnus. Buvo jo didžiausiu troški
mu Lietuvą matyti laisvą ir nepriklausomą 
valstybę.

Pastaruoju laiku velionis Pranas su savo 
darbščia žmona Ieva buvo sukūręs gražų 
gyvenimą ir galėjo graliai gyventi ir būti 
naudingu bendrame lietuvių veikime. Be't 
beširdė mirtis jį išplėšė iš mūsų tarpo ne
tikėtai. („Tėvynė”)

redaktorius ir 
iki paskutinės

.Tėvynės” re

Pasauliniam Karui, 
New Yorko valstijos 
Komiteto pirmininku,

Tour

Scheinfeldo krepšinio komanda Kovas 
i ' (Čk. nuotr.)

JAV LENGVAATLEČIAI RUOŠIASI
JAV lenvaatlečių priešakinėse gretose vėl 

žygiuoja keturi negrai .kurie savo pasieki
mais teikia vilčių, jog JAV Londono olim
piadoje bus tinkamai atstovaujama. Apie 
šiuos keturius negrus ir vieną baltąjį ypa
tingai po šiemetinių JAV lengvosios atle
tikos pirmenybių, sakoma, kad tai pribren 
dę lengvaatlečiai kitų metų jėgų išbandy
mui Londone. Negrų ketvertuką sudaro: Pe 
arman (per pirmenybes 800 m prabėgo per 
150,1), McKenley (400 m per 47,1, Dillard 
(110 m. kliūtinis per 14,0) ir Albritton (į 
aųkštĮ savo laiku peršokęs 2,07 ir visad 
geras 2 m.). Baltasis lengvaatletas, teikiąs 
vilčių, yra Delaney, rutulį stumiąs per 16 
m. Išskirtinėj padėty yra diskininkas Fitch, 
bet jis nėra pastovus. Šuolyje su kartimi , 
amerikiečiai Londone vargu ar susilauks' 
stipresnių varžovų.

Pagal dešimtkovės lentelę skaičiuojant 
taškais, geriausi šių metų JAV lengvosios 
atletikos pirmenybėse pasiekimai atrodo 
taip: 1. Gordien (diskas 53,16) 1150 tšk., 
2. Seymour (ietis 75,84) 1140 tšk., 3. Dil
lard (110 m. kliūtinis 14,0) 1120 tšk., 4. 
Mac Kenley (400 m. 47,1) 1063 tšk., 5. Pe
arman (800 m. 
(rutulys 16,08) 
kliūtinis 52,3) 
per 21,0) 1032
4,26) 1029 tšk., 10. Karver (1.500 
3.52,9) 1015 tšk. Gera pasekmė i tolį (Stee
le 7,55) duoda tik 956 tšk., o 100 m. per 
10,5 duoda apvalų skaičių — 100 tšk.

I Iki olimpiados dar gana daug laiko, bet

NEŽINOMOJO PERGALE
Didžiosios dviratininkų lenktynės, 

de France, šiemet davė staigmeną, nes iš
ryškino mažą bretanietj Robic, kuris .prieš 
lenktynes nebuvo laikomas rimta pajėga, 
net nepateko i Prancūzijos rinktinę, o va
žiavo už vieną provincijos komandą. Nors 
Robic smarkiau pasireiškė ketvirtam etape 
Luksemburgas — Strassburgas ir jį laimė
jo, bet atskiro etapo pergalės dar ne daug 
ką reiškia. Visi buvo sudėję viltis į pran
cūzą Vietto, kuris bendroj klasifikacijoje 
pirmavo beveik visą lenktynių laiką. Tuo 
tarpu Robic darbavosi toliau, laimėjo sep
tintą etapą (Lyonas — Grenoblis), o vė
liau ir penkioliktą (Luchon — Pau). Įsiter
pęs i pirmaujančius Robic pabaigoje spus
telėjo ir galėjo pasidžiaugti laimėjęs Tour 
de France. 4640 km jis pravažiavo per 148 
vai. 11 min. 25 sek. Į valandą Robic vidu
tiniškai važiavo 31 km.

Komandomis (po tris) laimėjo Italija, 2. 
Prancūzija.

V. JONUSKAITĖS - ZAUNIENES ATSI
SVEIKINIMO KONCERTAS PER 

MIUNCHENO RADIJĄ
S. m. rugpiūčio mėn. 5 d., per Miunche

no radiją tarp 16—17 vai., prieš išvykda- » 
ma l JAV-bes žinoma mūsų operos solistė 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė duos dainų ir 
arijų koncertą.

SAUKIAMAS LTB ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Vyriausiam Komitetui nutarus ir Apy
gardų Pirmininkams pritarus, š. m. rug
sėjo mėn. viduryje šaukiamas Tremtinių 
atstovų suvažiavimas. Diena, vieta ir 
notvarkė bus paskelbta vėliau. 1

Atstovų rinkimai turi būti pravesti 
Statuto numatyta tvarka (§§ 84—92) 
š. m. rugsėjo mėn. 1d.

Rinkimuose dalyvauja gyveną ir ne 
vykiose. (LTB).

die-

LTB 
ligi

sto-

SKAUTAMS VYČIAMS
LSS Tarybos Pirmijai pritariant, atski- . 

ras s. v. „Eimučio” būrelis Offenbache, š. 
m. rugpiūčio mėn. 6—10 d. d. šaukia Skaų 
tų Vyčių Sąskrydi — stovyklą Offenbache 
a/M.

Į sąskrydį — stovyklą vyksta visi skau
tai vyčiai atlikę budėjimą ir paruošti bu
dėjimui kandidatai, kurie, atsivežę su sa
vim Tuntininko rekomendacijas, galės bu
dėjimą atlikti stovykloje.

Atvykstantieji pasiima pilną uniformą, 
stovyklos aprangą bei reikmenis ir indus. 
Maitinimuist atsiveža: 2 kg. miltų, arba 
2,5 kg. duonos, 120 gr. riebalų, 250 gr. 
mėsos, pagal išgales džiovintų bulvių, ka
vos, pieno miltelių, cukraus, avižinių dribs 
nių ir kit. Negalintieji minėtos normos at
sivežti, atsiveža ką gali, pagal stovyklavi
mo laiką.

Suvažiuoja į stovyklą rugpiūčio mėn. 6 
d. iki 12 vai. Negalintieji atvykti visam lai 
kjjiį' prašomi susirinkti nors šeštadieniui ir 
sekmadieniui1, t. y. rugpiūčio 9—10 d.

Vykstama iki Frankfur a/M. Hbhf., iš ten 
į Offenbacho Hbhf. traukiniais. Arba iš 
Frankfurto galima vykti (perėjus per tiltą) 
tramvajumi nr. 16 iki galutinio sustojimo. 
Iš Offenbacho Hbhf. važiuojama 28 nr. 
tramvajumi (Waldstrasse link) iki galuti
nio sustojimo. Waldstrasse 294 IRO Trade 
School, kreiptis pas psktn. Rekų.

Sąskrydžio — stovyklos tikslas aptarti 
aktualius vyčių programos, veikimo bei ki
tus klausimus ir nustatyti tolimesnes darbo 
gaires išeivijoje.

Rašyti: psktn. A. Jakštas, (16) Offen
bach a/M., Waldstr. 294.

VAŽIUOJANČIŲ Į PARAGVAJŲ 
DĖMESIUI

Lietuvos Raud. Kryž. Amerikos Zonos 
Generalinio Įgaliotinio Įstaiga Miunchene 
praneša Jonui Liutkųi-Liutkevičiui, Juozui 
Morkūnui, Kostui Stropui, Anicetui D^ne- 
niui, Petrui Eidukui, Izidoriui Jasmantui, 
Pranui Andrijauskui ir Broniui Ambrasui, 
jog jų užsienio pasams gauta Paragvajaus 
Konsulato vizos įvažiuoti į minėtą šalį. 
Prašoma šiuos asmenis neatidėliojant at
vykti. į minėtą įstaigą (Miunchen, Rauchstr. 
20) atsiimti Savo užsienio pasus su vizomis.

1.50,1) 1056 tšk., 6. Delaney
1044 tšk., 7. Smith
1037 tšk., 8. Ewell
tšk., 9. Morcom (su

(400 m. 
(200 m. 
kartimi 
m. per

Nesenial Anglijoje, Wimbledon mieste, Įvy
ko tarptautinis teniso turnyras. Čia matų-1 jau dabar galima spėti, kad kai kurias čia 

me JAV teniso meisteri Jack Kramer surašytas pavardes turėtumėm matyti olim- 
(Dena-Bild) I pinių laimėtojų sąraše. Ck.

Su šituo lenktyniniu automobiliu John Cobb 
pasiekė pasaulini rekordą 600 klm. į vai. 
Sis automobilis turi du motorus po 1.250 
PS ir buvo statytas Anglijoje. (Dena-Bild) 

REKORDAI ŠILTAME VANDENYJE 
Patyrinėjus, kokiam, šiltesniam ar šaltes- 

niam, vandeny sportininkai gali pasiekti 
geriausių pasekmių, paaiškėjo, kad visi 
pirmumai tenka šiltam vandeniui. Specialis
tų sluoksniuose teigiama, kad sportinin
kams tinkamiausia vandens temperatūra 
yra 27 laipsniai. Pavarčius pasaulio rekor
dų sąrašus, matyti, kad jie, rekordai, ge
riausiai tarpsta dar šiltesniam vandeny, — 
prie 30 laipsnių, JAV, Japonija ir Vengri
ja, trys neeilinės plaukikų valstybės, turi 
daug baseinų, kur treniruojamas! prie itin 
šiltos temperatūros.
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