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Vakari} valstybės nekapituliuos
Londonas (Dena/Reuteris). Užsienio rei

kalą ministeris Bevinas žemuosiuose rū
muose pareiškė, kad D. Britanijos vyriau
sybė žino, jog Berlyne galėtų prieiti prie 
rimtos situacijas, kuri grėstų katastrofa. 
Jeigu tai įvyktų, žemuosiuose rūmuose bū
tų prašoma leisti panaudoti tinkamas prie
mones. Tarp vędamos politikos ir 
liacijos britų vyriausybei ir kitoms 
valstybėms nėra jokios alternatyvos.

Nė viena vakarų valstybė nedrįs 
liuoti.

Buvęs užsienio reikalų ministeris

kapitu- 
vakarų

kapituę

Buvęs užsienio reikalų ministeris Edenas 
pareikalavo painformuoti Maškvą, kad D. 
Britaniją neketina leistis įbauginama bru
taliai jėgai ir jai nusilenkti.

Prieš liaudies frontą.
Genua (Dena/Reuteris). Nennio socialistų 

kongresas ketvirtadienį priėmė pagrindinę 
rezoliuciją, kurioje atsakomybę už partijos 
politiką pavedama naujai išrinktajai parti
jos vadovybei.

Rezoliucijoje reikalaujama konstitucinės 
opozicijos dabartinei vyriausybei, neutralu
mo tarptautiniuose klausimuose, tolimesnio 
išvien laikymosi su komunistais, vienok bū
ti opozicijoje liaudies frontui, ir stengtis 
išlaikyti santykius su Vakarų valstybių so
cialistais.

Naujuoju partijos sekretoriumi numato
mas G- Matteotis, 1924 m. žuvusio Italijos 
socialistų vado sūnus.

Liūdna ir prislėgta nuotaika vyravo mū- I matyti ir gausus Strassburgo lietuvių bo
sų krepšininkų tarpe viešint Tūbingene. I relis. 
Nors ir kaip stengėsi malonūs ir paslau
gūs Tūbingene studijuojantieji studentai 
lietuviai sportininkams padėti, tačiau ne
tikras sienos peržengimas jaudino kiek
vieną sportininką. Nugalėję formalumų 
sunkenybes, birželio mėn. 16 d. iš Tūbin- 
geno mūsų reprezentantai pasiekia apie 10 
vai. Kehlį. Tai sienos perėjimo vieta, ku
rioje matyti daug prancūzų karių, tikrinan
čių yisų važiuojančių dokumentus. I

Sunku ir aprašyti, ką kiekvienas iš tų 
vyrų jautė. Vieni pilni išviršinio pasitikė
jimo, kiti abejoju, tačiau visi pasiryžę žengti 
iki galo. Šį kartą arba niekad! Toks buvo 
tų vyrų šūkis. .

Ir štai lyg ir stebuklas (vyko. Pirmutinis 
žengia ir praeina pro kontrolę be jokių 
trukdymų ir klausinėjimų. Lygiai taip pa
siseka ir kitiems. Vadinasi, sunkiausioji 
kliūtis nugalėta. Jie yra dabar Prancūzi
joje, gali visur, 'dviejų mėnesių būvyje lais
vai, be jokių suvaržymų judėti.

Netikėtai pasirodo ir mūsų krepšininkų 
nuotaika pragiedrėja, nes jie įžengė į Pran
cūzijos žemę.

Pirmieji lietuvių tremtinųj krepšinio rink
tinės laimėjimai

Prancūzijos sienos perėjimas 
pataisė mūsų krepšininkų nuo- 
ir ne visi kartu galėjo įvažiuoti

Į kovą stoja mūsų vyrai šios sudėties: 
puolime Grybauskas, Gailius, Birutis, gy
nime Andrulis III, Lauraitis. Pakaitas Oin- 
čauskas. Prieš pat rungtynes didelė staig
mena. Mūsų vyrus pasveikina ne tik vieti
nės prancūzų komandos atstovas, bet ir 
Strassburgo lietuvių vardu Paramskas, ku
ris trumpais, jautriais žodžiais palinki lai
mės, o Cepienė-įteikia gražią gėlių puokštę.

Pačios rungtynės suteikė pasigėrėtiną 
vaizdą. Lietuviai, vesdami gražų, švelnų, 
bet precizingai tikslų žaidimą, taškas po 
taško didina rezultatą savo tiksliais meti
mais, 
priešo 
čausko 
(4 D, 
krepšininkai pirmąjį kėlinį 30:5 savo nau
dai.

Prancūzai nustebinti. Nors jie ir žinojo, 
kad mes esame buvę Europos meisteris, ta
čiau tokio žaidimo nebuvo dar matę. Ypač

žaibiškais puolimais išblaškydami 
dengimą. Tad Biručio (81.), Oin- 
(3.L), Grybausko (71.), Lauraičio

Gailiaus (6 taškais) baigia mūsų

tai' ryškiai buvo jaučiama antrame kėlinyje, 
kada keli nepavykę metimai sukėlė nemaža 
nusistebėjimo — „kaip tai galėjo neį
kristi! ...”

Antro kėlinio vaizdas panašus. Lietuviai 
taškas po taško didina krepšių santykį. Kė
linio viduryje pasisekė pasireikšti ir mūsų 
varžovams. Keli vykę tolimi, iš sunkių pa
dėčių, metimai, kurie buvo palydėti su di
dele laime, pasiekė savo tikslą ir rezultatą 
sušvelnino. Tačiau juk varžovui, kuris daug 
kartų mėto, negali, nesisekti visą laiką, turi 
kuris nors 
duoda vėl 
njų, kurie 
palydėti, 
rungtynes,

Sporting 
Vollmer 7 
terviebelis,

Po rungtynių, 
Strassburgo’ lietuvių, pavaišinta, išsku
bėjo poilsio, nes kitos dienos ankstyvą 
rytą laukė vėl kelionė ir rungtynės.

metimas įkristi. Tolesnė eiga 
gauąių sportiškai žavių akimirks- 
buvo žiūrovų gausiais plojimais 
Mūsų vyrai bajgia garbingai 
rezulfatu 52:22. Pradžia gera.
Club sudarė: Littelis, Sigrist, 

t., Jacob 3 t., Dalgelis 6 t., Bit- 
Hugė, Weisas, 6 t., Maurer.

mūsų rinktinė, lydima 
pavaišinta,

Laukiama svarbaus' sprendimo
Frankfurtas (Dena). Čia susirinko visų 

trijų vakarinių zonų bariniai gubernatoriai: 
gen: CIayus, gen. Robertsonas ir gen. KS- 
nigas. Pasitarimuose dalyvauja ir vokiečįų 
atstovai.

Manoma, kad svarstys vakarinės Vokie
tijos respublikos steigimo klausimą.

Painformuos vyriausybes
Londonas (Dena/Reuteris). Britų ir ame

rikiečių ambasadoriai’išvyko iš Belgrado į 
savo kraštus painformuoti užsienio' 'reikalų 
mmisterius apie susidariusią būklę Jugo
slavijoje po to, kai kominformas smarkiai 
apkaltino vadovaujančius Jugoslavijos vy
riausybės ir KP narius.

Britų sostinės oficialūs sluogsniai mano, 
kad skilimas tarp kominformo ir Jugoslavi
jos yra kilęs dėl nuomonių skirtumų tarp 
Belgrado ir Maskvos dėl Kremliaus kiši-1- 
mosi į Jugoslavijos politiką.

Pavykęs 
nepaprastai 
taiką. Nors 
į Prancūziją, tačiau Grybauskas, Gailius, 
Birutis, Lauraitis, Ginčauskas (Schein- 
feldo „Kovas”), ir Andrulis III (Kempteno 
„Margis”), vedami V. F. A. ir S. Komiteto 
įgalioto komandos trenerio bei išvykos va- i 
dovo Arturo Andrulio, su savo., išvykos or
ganizatorium Katilium įžengė J vaišingą 
prancūzų šalį visomis savo jėgomis pasi
ryžę ginti mūsų .tautos garbę.

Pirmasis bandymas — Strassburgo „Spor
ting Club”. Tačiau po tuo vardu slėpėsi vi
sa Strassburgo miesto rinktinė. Rungtynės, 
kurios įvyko lauko aikštelėje, sutraukė-mė-' 
mažą žjūrovų skaičių, kurių tarpe buvo

Antrosios rungtynes
Krepšinio rinktinė, nugali Mulhousės 

miesto „L’Esperancc” sporto klubą, pas 
kurį pĮ-ieš metus taiko žaidė kelis kar
tus ir M. Ruzgys, 63:29 (33:17) 
iatu.

Lybnas, 48. 6. 17. Nors žaidėjai po 
tynių ir kelionės truputį pavargę,

Į pilni pasiryžimo jr, noro laimėti žengia į
1 antras rungtynes Prancūzijoje.’
' Rungtynės pradedamos - tos pačios sudė-
1 ties kaip ir Strassbourge, Jau po keliu mi
nučių žaidimo, buvo neabejojama, kas lai
mės.

Nors ir toji komanda veda gana greitą 
žaidimą, tačiau jokiu . būdu negali prilygti 
prie mūsų žaidėjų išvystomo tempo.. Biru- 
Hs; Grybauskas, sa'rt>‘ staigiais sparnihiais 
puolimais suardydavo priešo dengimą. Iš

rezul-

rung- 
tačiau

i antroji pergalė!
kitos pusės, reikia iškelti L’„Esperance” 
vieneto žaidėjus. Tai-jauni, tipingai pran
cūzišką žaidimą vedą vyrai, tačiau turį 
rimtesnius ir tikslesnius tolimus ' metimus. 
Jų taškai daugiausia buvo pasiekti iš tolo 
arba baudos įmetimu. Kėlinys 33:17 rezul
tatu. '

Antrasis kėlinys pradžioje teikia panašų 
vaizdą. Mūsų vyrai, norėdami (pasiekti di
desnį rezultatą, kovoja su priešininku jau 
jų aikštės pusėje. Tačiau tai neduoda1 ryš
kesnės naudos. Keičiama žaidimo stilius.. 
Duodama prancūzams priartėti, o tada stai
giu puolimu išardomas jų dengimas. Tai 
keičia rungtynių vaizdą ir didina rezultatą.

Po eilės vykusių derinių gausiam žiūrovų 
būriui apgailestaujant, kada atėjo rungtynių 
galas, rungtynės baigiamos 63:29 pasekme 
mūsų rinktinės naudai. (Tęs. 4. psl.).

Titas nusigrįžta nuo „generalinės linijos“
Praha (Dena/Reuteris). Kominformas pir

madienį paskelbė komunikatą, kuriame pa
tvirtinami gandai, kad- nfaršalas Titas jau 
kuris laikąs yra patekęs į Maskvos nema
lonę. Jugoslavijos komunistų nariams pa
tariama savo vadą pakeisti, jeigu jis ne
pakeis savo politikos.

Tame komunikate tarp kitko sakoma, kad 
Jugoslavijos komunistai tyliai priėmė teo
riją, pagal kurią Jugoslavijos nepriklau
somybei kapitalistai sudaro mažesnį pavo
jų, negu Sovietų Sąjunga. Todėl kominfor
mas priėjo išvadą, kad Jugoslavijos komu-

Įtartinas atoslūgis
Londonas (Dena/Reuteris). Maršalo So- 

kolovskio pareiškimas, kad taikomi susisie
kimo suvaržymai nėra numatyti ilgesniam 
laikui, Londono sluogsniuose vertinami kaip 
Įtempimo atslūgimas. Manoma, kad sovietų 
vyriausybė valiutų ginčą nenori privesti 
prie tiesioginio susidūrimo ir neketina ba
do priemonėmis Vakarų valstybes iš Ber
lyno išguiti. Manoma, kad tuo Sokolovskio 
pareiškimu vėl pravėriamos durys tiesio
giniams pasitarimams.

Nors Londone tai ir sužadino kai kurių 
vilčių, vis tiktai manoma, kad toli ateičiai 
rikiuojama sovietų politika neatsisakys nuo 
spaudimo Vakarų valstybes iš Berlyno iš
stumti.

kimas j JT buvo suredaguotas birželio 28 d. 
ir vienos valstybės įteiktas JT.

Berlyno SPD išleido atsišaukimą į pa
saulį, kuriame sakomą: „Kietai Jr ryžtingai 
Berlyno gyventojai stovi tartum pylimas 
prieš naują totalizmą”.

Liks Berlyne

Londono ir Washingtono ofįcialūs ■ sluogs- 
niai atkartotinai pabdėžė, kad D. Britanija 
ir JAV yra pasiryžusios likti Berlyne. Abi 
valstybės taip pat įspėjo sovietus nuo kon
flikto aštrinimo Berlyne. O Bidault pareiškė, 
kad Prancūzija yra pasirengusi su sovie
tais derėtis dėl Berlyno.

Britų užsienio reikalų ministerija apkal
tino sovietus, kad jie „pradėjo kurti Ber
lyne apsiausties būklę”.
, Britų generolas Robertsonas įteikė marš. 
Sokolovskiui raštą, kuriame pareikalavo 
tuojau leisti susisiekimą su Vakarų zono
mis. Tam raštui pritarė JAV 
jos atstovai.

Kreipiasi į JT
Berlyno magistratas nutarė 

išaiškinti tame^mieste būklę.

ir Prancūzi-

kreiptis i JT 
Tas atsišau-

Kombinuojama Rytų Vokietija

Varšuva (Dena). Birželio 24 d. pasibaigė 
Sovietų Sąjungos ir kitų jos įtakoje esan
čių Rytų valstybių užsienio reikalų minis- 
terių konferencija, kuri buvo susirinkusi 
Varšuvoje. Ta konferencija buvo kaip at
svara prieš buvusią Londono konferenciją.

Baigiant pasitarimus, Vavelio pilyje So
vietų Sąjungos, Albanijos, Bulgarijos, Če
koslovakijos, Jugoslavijos, Lenkijos, 
nijos ir Vengrijos užsienio reikalų 
teriai paskelbė komunikatą, kuriame 
tino Vakarų valstybes sulaužius 
sutartį Vokietijos klausimais.

Komunikate piktais žodžiais kaltinami 
visi Londono konferencijos sprendimai, esą 
Frankfurte būsianti sudaryta Vakarų Vo
kietijos marionetinė vyriausybė, kuri bus 
susieta su 1 britų ir amerikiečių kapitalis
tais. Tie nutarimai vedą į Vokietijos su
skaldymą ir nebaigiamą okupaciją.

Projektuojami Rytų Vokietijos respubli
kos vyriausybei 
Nuschke (rytinės 
riu pirmininku, 
užsienio reikalų 
(SĖD) — vidaus
Vyriausybės būstinė būtų Leipcige.

Rumu- 
minis- 
apkal- 

keturių

nustatyti kandidatai: O. 
zonos CDU) — ministe- 

O. Grothewohl (SĖD) — 
ministeriu, E. Reschke 
reikalų ministeriu ir tt.

nistai nuo vieningo socialistų fronto yra 
atskilę ir pasui* keliu,. kuriuo eidami „jie 
apgaus įdirbančiųjų tautų tarptautinį soli
darumą.”

Tito galininkams prikišama, kad jie' veda 
propagandą prieš Sovietų Sąjungą Jr sten- 
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Jugoslavijoje buvę 
blogai elgiamasi; sovietų civiliai specialis- 
'tai Jugfislavijbje buvę saugumo , policijos 
šnipinėjami. Tokie pat metodai buvo tai
komi sovietų KP Belgrado atstovui ir tam 
tikram skaičiui oficialių sovietų atstovų.

Jugoslavijos vadai ne per seniai pradėję 
vesti klaidingą liniją pagrindiniuose užsie
nio ir vidaus politikos klausimuose, kuri 
nutolsta nuo marksizmo ir Lenino idėjų. 
Yra įrodyta, kad Jugoslavijos komunistų 
partijos vadovybė su Sovietų Sąjunga'pra
dėjo taip pat santykiauti, kaip ir su buržu
aziniais kraštais. <

Kaip toliau sakomą komunikate, Jugos
lavijos komunistai atsisakę dalyvauti pasku
tiniame kominformo posėdyje, tą savo 
sprendimą pagrįsdami tuo, kad jie nestovi 
ant tos pačios platformoj su tais, kurie 
juos kritikuoja. Dėl to komunikate sakoma: 
„Jugoslavijos vadai pervertina savo tauti
nes jėgas ir galimybes įgyvendyti socializ
mą be kitų kraštų KP ir Sovietų Sąjungos.

Įbauginti imperializmo grasinimų jie ti
ki laimėsią imperialistinių kraštų palanku
mą ir brientaciją į kapitalįzmą sudaryti su
tartį dėl Jugoslavijos nepriklausomybės. Ta
čiau Jugoslavijoje yra pakankamai žmonių, 
kurie bus ištikimi marksizmui ir leninizmui 
ir privers Jugoslavijos KP vadus savo po
litiką koreguoti ir grįžti prie internaciona
lizmo.

giasi diskredituoti raudonąją armiją, 
sovietų karo policija

Smarkiai atsikerta kotninformui

Antradienį Jugoslavijos vyriausybė kartu 
su KP išleido bendrą komunikatą, kuriame 
stengėsi atmesti kominformo padarytus kal
tinimus. Tame komunikate sakoma, kad ne 
Jugoslavijos' KP pradėjo vesti klaidingą 
ir savaimingą politiką, bet Sovietų Sąjun
ga pradėjo vesti politiką, su kuria Jhgo/ 
slavija negali sutikti. Ne Jugoslavija šnipi
nėjo sovietų piliečius ir oficialius asmenis, 
bet atvirkščiai — sovietai stengėsi apstatyti 
šnipais vadovaujančius Jugoslavijos vyriau
sybės ir partijos asmenis, norėdami parali- 
žuoti savaimingą jų veikimą.'

■ Maršalas Titas po pasitarimo su arti-* 
miausiais savo behdradarbiais 
zidencijoje, Blede, pirmadienį 
gradą.

vasaros re- 
grįžo į Bel-

KP

jog 
kad

Rytų Europos liaudies de- 
stiprinti
Albanija
sudaryti

bendradarbiavimą 
ir paruošti reika- 
bulgarų, albanų, 
taikiai bendradar-

Ką sako Jugoslavijos

Iš Jugoslavijos sostinės pranešama, 
maršalas Titas paskelbę trečiadienį, 
Jugoslavjjos KP į savo programą Įtraukė
glaudų bendradarbiavimą su Sovietų Sąjun
ga ir1 unijos ruošimą su Bulgarija ir Alba
nija. ,

Jugoslavijos KP organas „Borba” rašo, 
kad vykdydama socializmą Jugoslavijos KP 
vadovausiantis: marksizmu, leninizmu ir 
bolševikų partijos patyrimu Sovietų Są
jungoje. Tautinis frontas esanti komunistų 
vadovaujama organizacija, kurios tikslas 
yra sujungti visas klases.

Užsienio politikos srityje partijos prog
rama pabrėžia šiuos punktus: stiprinti ir 
vystyti glaudų bendradarbiavimą su Sovie
tų Sąjunga ir 
mokratijomis, 
su Bulgarija ir 
brigas sąlygas
jugoslavų tautų unijai, 
biauti su visomis valstybėmis, kurios to 
pat siekia, gerbdamos Jugoslavijos suvere
numą ir lygias teises, pagal JT chartos 
principus ir dalyvauti kovoje su imperia
listinėmis
Sovietų Sąjungos vadovybėje.

Satelitinių valstybių komunistinė spauda 
griežčiausiai smerkia Tito separatistinius 
užsimojimus. Kai kurie laikraščiai jau išra
do ir „titoizmo” vardą. Jugoslavijos poli
tika puolusi į egoistinį ir- buržuazinį na
cionalizmą. Tai esąs trockizmas arba net 
dar blogiau.

Sukrėtė Nennio socialistus
Genua. (Dena/Reuteris). Nennio socialis

tų partijos tautinio kongreso atstovams 
svarstant galimus padarinius dėl kominfor
mo pareikštų kaltinimų Jugoslavijai, kilo 
neišvengiama galimybė Nennio socialistams 
ir vėl susiskaldyti. Kai kurie atstovai Reu- 
terio korespondentui pareiškė: „Tai yra 
partijos galas. Mes išgyvename jos pakasy
nas”.

1600 atstovų balsavo tris pasiūlymus, ku
rių tarpe priėmė ir Romitos rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama vesti savarankišką partį- 
jos politiką.

Pastangos, vertos 
gražios padėkos

Birželio 19 d. vėlai naktį abeji rūmai
galutinai priėmė įstatymą, kuriuo įsileii ' 
džiamą į JAV 2Q5.000 Europos nelaimingųjų ‘i 
DP. Tą įstatymą, nors ir pabrėžęs ne vi-, 
sišką palankumą kai kuriems jo straips-. 
niams, kiek pavilkinęs pasirašė ir prezi- 
dentas Trumanas. Belieka laukti jo vykdymo.

Po 3 metų neryžtingumo, svyravimo it, 
atidėliojimo, pagaliau JAV pravėrę savo 
duris' šio karo aukoms.

Tas įstatymas reikšmingas ne vien tiesio— 
gine prasme, kad dalis nelaimingųjų bena
mių ras pastogę ir darbą JAV, bet dar 
reikšmingesnis jis yra tuo atžvilgiu, kad 
yra lyg raktas į visos DP. problemos 
sprendimą. Iki šiol JAV abejingumas buvo 
didžiausias kliuvinys pozytyviam pabėgėlių 
problemos sprendimui. IRO statutą ratifika
vusios valstybės laukė JAV sprendimo, ku
rių jurisdikcijoje yra didžiausias skaičius 
DP ir kurios tą DP masę geriausiai pa
žįsta. ' ,

Vadovaujantieji PCIRO asmenys ne kartą 
yra prasitarę, kad DP. įkurdinimo klausimu 
palankiai pasisakius JAV, tas klausimas 
įgaus inerciją ir galės būti netrukus po 
to patenkinamai išspręstas, nes JAV pa
vyzdžiu paseksiančios ir kitos valstybės.

Tad iš to seka, kad JAV teigiamas pa
sisakymas DP. klausimu, nors >r gerokai 
nudelstas, yrą labai reikšmingas. Ar JAV z 
priimtas įstatymas įsileisti 205.000 DP pa
tenkina visų lūkesčius, sunku pasakyti. Tas 
įstatymas paliečia tik apie 25°/o visų Euro
poje esančių DP. Ar JAV, tą skaičių priė- 
musiosi tame klausime bus rehabilitavusios 
save kitų valstybių akyse, netrukus patir
sime. Reikia laukti IRO vadovaujamųjų 
organų oficialių , pareiškimų ir pasaulinės 
spaudos pasisakymų.

Pačių DR tarpe, lygiai kaip kad buvo ir 
kongreso mišrios komisijos narių tarpe, bus 
daug nepatenkintų tuo Įstatymu. Jie irgi 
tars, kad geriau jokio įstatymo, negu ši
toks. O tai bus visi tie DP, kurie atsirado 
Vokietijoje po 1945 m. gruodžio m. 22 d.

Užtat, galima sakyti, maksimumay palan
kumo jame parodyta baltams. Jiems su Len
kijos ukrainiečiais iki Bugo skirta nema
žiau kaip 40% viso įsileidžiamųjų skai
čiaus. Tai yra faktas, kuris lęidžia mums 
būti patenkintiems ir dėl pačio įstatymo 
priėmimo ir dėl jo dvasios.

Ta proga reikia prisiminti mūsų brolių i 
amerikiečių ir jų organizacijų pastangas 
dė] .to įstatymo priėmimo. Amerikos lietu
viai čia parodė didelį organizuotumą, ini
ciatyvą, atkaklumą ir ištvermę. Tiek atskiri 
lietuvių visuomenės veikėjai, tiek organiza
cijų atstovai niekada nenuleido nuo to 
kalo budrių akių. Jie ieškodavo progų 
natoriams, atstovams ir vyriausybės 
riams priminti Europos DP įsilęidimo 
tatymą.

Nemažiau jie stengėsi ir priešiškai 
siteilfusiai Amerikos visuomenės daliai pa
lankiai nuteikti. Tam buvo naudojama 
spaudą, radijas, Iviešoę diskusijos su kon
greso atstovais. Prisimintini ir pavieniai 
amęnys, kurie paklausę'paraginimų siuntė 
DP. reikalais laiškus savo senatoriams ar 
atstovams.

Jų milžiniškos pastangos davė vaisių: 
įstatymas priimtas palankiausia dvasia.

Mūsų visuomenės pareiga dabar -tarti 
padėkas žodį tiems, kurie daugiausia tam 
kilniam reikalui pasidarbavo'. Tremtinių su
sirinkimai ir komitetai turėtų priimti padė
kos rezoliucijas ir pasiųst BALFui, Ameri
kos rezoliucijas ir pasiųsti BALFui, Ameri- 
Misijai, kitoms prie to darbo prisidėjusioms 
organizacijoms, net pavieniams dėl šio rei
kalo kovojusiems asmenims. Be to, siųstinos 
padėkos rezoliucijos ir šį reikalą gynu- 
siems žymesniems, kongreso nariams.

Čia prisimintina ir- Amerikos lietuvių 
spaudi bei visi plunksnos žmonės, tą rei
kalą gynę spaudos skiltyse. Ir spaudai bei 
žurnalistams priklauso'mūsų nuoširdžiausia 
padėka.

Savo jautria^ padėka mes parodysime, 
kad mokame vertinti kilnias pastangas ir 
mokame būti dėlongi. Mūsų dėkingumas 
dar labiau paskatins mūši; šalininkus 
mums padėti. G. Noreika.

rei
se, 
na-
i*

nu.

ir antidemokratinėmis . jėgomis

Perkelia kominforma
Belgradas (Dena/Reuteris). „Kominformo” 

centrais, kaip iš čia pranešama, bus iš Bel
grado iškelta. Informuotuose sluogsniuose 
manoma, kad ji bus perkelta į Bukareštą.

£ydai Įžengė Į Haifą
Haifa (Dena). Izraelio ministeriu pirmi

ninkas dalyvavo Haifoje iškilmėse, kada ii 
jos pasitraukus britų daliniams čia buvo 
pakelta Izraelio vėliava.

Savo prakalboje pirmininkas pareiškė, 
kad žydą tauta nori taikos. Tačiau kiekvie
nas užpuolikas sutiks Izraelį pasiruošusį 
gintis. Po to iis priėmė žydų dalinių pa
radą. >
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Deweys - kandidatas i JAV prezidentus
Philadelphia (Dęna). Tautinis konventas 

■ respublikininkų partijos kandidatu į prezi
dentus išrinko 46 m. amžiaus New Yorko 
steito gubernatorių Tomą Dewey.

Deweys, nominavus jį kandidatu, pareiš
kė, kad, jei jis bus išrinktas prezidentu, 
valdžios aparate neliks nė vieno komunisto.

Deweys nuoširdžiai pritarė konvento pri
imtai programai ir pareiškė, kad taika, 
kuri yra pasiekta laisvės kaina, yra per 
brangi ir negaji ilgai trukti. Reikalinga vi
somis tvarkingomis priemonėmis veikti, 
kad pasaulio tvarka būtų pagrįsta teise ir 
teisėtumu.

Kada teisė pasaulyje bus laiduota, tada 
bus įkūnyti patvarūs respublikininkų par- 

' tijos idealai.

Respublikininkai ruošiasi

Philadelphia (Dena/Dans). Respublikinin
kų tautinis konventas visais balsais priėmė 
senat. C. Lodgės jr. pasiūlytą partijos pro
gramą. ‘ •

Programa siūlo taikos stiprinimą ir jos 
išlaikymą. Užsienio politikoje turi būti 
nubrėžta pastovi linija, kuri turi pašalinti 
nepasitikėjimą ir iš to nepasitikėjimo ga
linčius kilti karus.

1 Reakcijos

Amerikos sostinės demokratiniuose 
sluogsniuose pažymima, kad Deweys yra 
pats pavojingiausias respublikininkų kan
didatas, kurį respublikininkų partija galėjo 
pastatyti prieš Trumaną. Tuose pačiuose 
sluogsniuose nurodoma, kad be jokios abe
jonės iš demokratų pusės kandiduos Tru- 
manas. Bet kurio kito demokratų kandida
to ■nominavimas, pvz., Eisenhowerio, yra 
menkai tepatikimas dalykas.

Demokratų nuomone Trumano šansai 
prieš senatorių Taftą arba 4 Vandenbergą 
būtų nepalyginamai didesni.

„N.Y.T.” ir „N.Y.H.T.” ypatingai pabrė
žia Dewey administracinius gabumus. 
„N.Y.H.T.” iš 1944 m. prisimena, kad De
weys rinkiminėje kampanijoje pasisakė už 
aktyvų JAV dalyvavimą pasauliniuose įvy
kiuose ir už dviejų partijų sistemą krašto 
viduje. '

Generolas McArthuras pareiškė, kad tai 
yra " geriausias burtų traukimas pagal res
publikos tradicijas. Jis turėtų ne tik mūsų 
tautai bet ir visam laisvę mylinčiam pasau
liui suteikti pasitikėjimą ir saugumą.

Izraelio vidaus krizė nugalėta

Lake Success (UP). Grafas Bernadotte 
birželio 25 d. pranešė JT apie „pirmą 
šiurkštų ginklų paliaubų pažeidimą”, kurį 
padarė Egipto daliniai. Arabų Lyga atmeta 
tolesnes paliaubas.

Birželio 25 d. Egipto daliniai apšaudė 
vieną neginkluotą ST stebėtojų lydimą 
transporto koloną, kuri gabeno maistą vie
nai žydų kolonijai Pietų Palestinoje. Egip
to Spitfire naikintuvai puolė JT lėktuvą.

Transjordanijos karalius Abdulla pareiš
kė: „Arabai jokiu būdu neakceptuos spren
dimo, kuris kenks jų suverenumui Palesti
noje; ir jie yra pasiryžę vesti kovą tol, kol 
bus sutrukdytas sionistų valstybės įkūri
mas”.

Arabai nesutinka prailgitjti 4 savaičių 
ginklų paliaubas, kadangi jie yra nepaten
kinti JT stebėtojo „neveiklumu”.

Dunojaus konferencija
Maskva (Dena/Reujeris). Kaip informuo

ja sovietų užsienio' reikalų ministerija, So
vietų Sąjunga, JAV, D. Britanija ir Prancū
zija tarp savęs susitarė, kad Dunojaus lai
vininkystės konferencija Įvyks liepos'30 d. 
Belgrade. Konferencijoje dalyvių tarpe da
lyvaus ir Austrija.

_ K. Slngeris z 2. D. karo šnipai ir išdavikai....,

Ir kanarėlių čiulbėsi išnaudojant
Belizės karalius, tas suktas ir drąsus ver

teiva, buvo dar ir kitur įsimaišęs. Britų 
ir amerikiečių žvalgybos po truputėlį su
sidarė visą vaizdą apie jo paslaptingą 
veiklą.

PB1 ir O-2 (kariuomenės žvalgybos įs
taiga) ilgą laiką įtarė vieną Kuboje gyve
nantį asmenį. Jo elgsena buvo vokiška. Bet 
iš tikrųjų buvo pabėgėlis, tačiau keliavo 
Hondūro pasu. Po Belizės incidento vien 
Hondūro paminėjimas sukeldavo mintis 
apie kapitoną Goughą. Amerikiečių agen
tai, be abejo galvojo, ar yra kokia nors są
saja. Tai buvo vien spėliojimai. Bet pa
kako keletos mėnesių įtarimams pasitvir
tinti ir identifikuoti labai svarbiam agen
tui Vakarų pusrutulyje.

Hondūro pasą turėjo toks Ęnriųue Lunis, 
kuris dėjosi žydu, gimusiu Hondūre. Ta
čiau nemažą amžiaus dalį jis ‘buvo išgy
venęs Rotterdame. Užėmus Olandiją jis 
paskubomis pabėgo į savo gimtąjį 
kur prisistatė pabėgėliu, netekusiu 
vo turto.

Jis apkeliavo visą centrinę 
kreipdamasis į gausius pabėgėlių
tus. Iš jų ėmė laikines labdaros pašalpas ir 

.sakydavosi, kad vėl greit atsistosiąs ant 
kojų.

Lunis buvo storas augalotas vyras, ne
gražiu papursiu veidu, kuškeliu ūsų, tan
kiais antakiais ir ant sprando užvirtusiais 
plaukais. Jis veikiau galėjo būti laikomas 
ispanu ir iš tikrųjų labai gerai kalbėjo 
ispaniškai, nors dėl ilgo gyvenimo Olandi
joje buvo jaučiamas olandiškas akcentas.

Su Hondūro pasu buvo lengva keliauti. 
Čia mes turime išanksto prasitarti, kad pa
są buvo gavęs iš kapitono Gougho šnipų 
tinklo. Jis nebuvo išduodas Luniui tiesiog. 
Pasas buvo iš Hamburgo gestapo inspekto- 
rįaus Pauliaus Krauso kolekcijos, ir Lunis 
iš ten buvo jį gavęs.

Špionažo Lunisi buvo mokęsis pas Pau
lių Klausą, kuris, kaip skaitytojai atsime
na, buvo pritraukęs Billį Seboldą- į radijo

žemyną, 
viso sa-

Ameriką 
komite-

DP imigracijos i J. V-bes įstatymas priimtas

(Dr. J. Pj.) Daugiau kaip metus laiko 
truko diskusijos spaudoje, įvairiuose susi
rinkimuose ir kongresiniuose komitetuose 
dėl DP įsileidimo į J. A. V-bes. Kad tas 
savaime, rodos, gana aiškus reikalas, taip 
ilgai truko, šitai galima paaiškinti visų 
pirma dideliu Amerikos visuomenės įvai
rumu tiek tautybiniu, tiek interesų atžvil- 

’ giu. Kas vieniems pageidaujama ir net bū
tina prievolė, tas kitiems atrodo nereika
linga ar net žalinga. Kryžiuojasi siekimai, 
o dažnai ir dėl bendro siekimo kryžiuojasi 
motyvai.

Taip buvo ir DP įsileidimo klausimu. 
Didieji laikraščiai, esą žydų įtakoje, kaip 
antai „N. Y. Times”, seniai rėmė ir karštai 
pritarė plačiam DP įsileidimui. Sitai, iš 
vienos pusės, kaip ir paruošė visuomenės 
opiniją, bet, antra vertus, kaip tik labiau 
atgrasino tuos kongresmenus ir senatorius, 
kurie nenori didesnio žydų Įvažiavimo ir 
bijo komunistų infiltracijos žydų kontin
gentu. Tremtinių tarpe taip išgarsėjęs 
Strattono biliug dėl to turėjo eiti Į krepšį.

Betgi visuomenė nerimo. J. A. V-bėse yra 
juk daug milijonų piliečių, kilusių iš tų 
kraštų, iš kurių buvo priversti. išsidanginti 
dabartiniai tremtiniai. Nesiliaujančia banga 
plaukė peticijas Kongresui. Laiškai sena
toriams* ir kongresmenams, asmeniniai kon
taktai ir spaudimai visais Įmanomais bū
dais, Organizacijos, kurios anksčiau prie
šinosi DP įsileidimui, kaip antai, įtakinga 
veteranų sąjunga, pagaliau 
sisakė pritariamai.

Didžiulę reikšmę turėjo 
lankymasis praeitą vasarą 
tinių stovyklose, kur jie savo akimis pa
matė, apie kokius žmones eina kalba.

Vietoje Strattono biliaus buvo įnešta eilė 
kitų bilių, kurie vėliau buvo sulieti į 
vieną-fikriau į du: vienas atstovų rūmuose 
(Fellowso bilius) ir viehas seęate. Tenai, 
ypačiai atstovų rūmuose jie buvo birželio 
pradžioje ilgai ir karštai diskutuojami ir 
pagaliau priimti — bet 
nio senate ir rūmuose.

Svarbiausi skirtumai
A. Rūmų projektas:

1. Per dvejus metus
2..Laikyti įleistinais

vyko į vakariečių'okupaciją ligi 1947 
m. balandžio 21. d.

3. Nėra jokių tolesnių specifikavimų ir 
v apribojimų.

B. Senato bilius:
1. įsileisti per dvejus metus 200.000 DP., 

įpotekuojant ateičiai jų kilmės kraš
tų kvotas. ,

2. Laikyti įsileistinais DP tuos, kurie 
buvo vakariečių okupacijos zonose 
prieš 1945 m. gruodžio 22 d.

3. 50% įleistinų DP turi būti kilę iš 
Baltijos kraštų ir Rytų Lenkijos, ati
tekusios Sovietams.

4. 50% įsileistinų DP. turi būtį žemę 
dirbančiųjų kilmės.

Kaip matome, tarp šių dviejų projektų 
buvo didelių esminių skirtumų. Ypatingai 
svarbus 
radimo 
užkerta

prilinko ir pa-

kongreso narių
Europoje trem-

labai skirtingo turi

buvo šie:

įleisi i na 200.000 DP. 
DP. tuos, kurie at-

Didelis baltu laimėjimas
(Mūsų New Yorko korespondento)

žydų, atsiradusių ‘ Vakarų Vokietijoje 
1946—7 metais iš Rytų Europos kraštų.

Kai atstovų rūmai ir senatas priima tuo 
pat klausimu skirtingus bilius, šios šalies 
parlamentinė praktika yra tokia: sudaromas 
komitetas iš abiejų rūmų atstovų, kuris turi 
abu projektus suderinti, „išprbsyti” skirtu
mus, suredaguoti vieną įstatymo . projektą, 
kurį paskui priima abeji rūmai. Birželio 16 
ir 17 dieną toks mišrus komitetas po ilgų 
ir karštų ginčų priėmė kompromisinį ben
drą projektą, kurį vėliau priėmė abeji rū
mai, ir jis virto įstatymu.

Sis įstatymas apvilia daugelį karščiausių 
DP. imigracijos rėmėjų, kuriems pirmoje 
eilėje rūpėjo žydų rehabilitacija. Kongre
siniame komitete senatoriai buvo atkakliai 
užsispyrę, jų nuomonės nariai sudarė dau
gumą, ir DP imigracijos įstatymas pa
grinde remiasi senato projektu. Kompromi
sas priimtas dauguma 8 prieš 4, bet tie 4 
mažumos atstovai buvo taip Įtūžę, kad atsi
sakė pasirašyti kompromisinę redakciją, o 
kai kurie jų pareiškė spaudos atstovams, 
kad „geriau jokio įstatymo, negu toks”. Jie 
turi pagrindo pykti. New Yorko žydai 
daugiausia finansavo propagandą už DP 
Įsileidimą ir štai gauna įstatymą, kuris ne 
tik neprivilegijuoja jų tautybės žmonių, bet 
netgi — 
minuoja, 
kongresą 
kia, kad 
šininkus 
dant tas 
kompromisas, kuris palieka labiausiai ne
patenkintus karščiausius įsileidimo šalinin
kus.

Galutinio Įstatymo nuostatai tokie;
1. Įsileistina per 2 metus 200.000 *DP, be 

to, 2000 antikomunistinių čekų,' pabėgusių 
nuo komunistinio režimo nuo 1948 m. sau
sio 1 d., ir 3000 našlaičių ligi 
viso 205.000 žmonių.

2. Įsileistini tik tie DP, 
antų stovyklose 
gruodžio 22. d.

3. Ne mažiau 
turi būti duota 
ninkai ir nori 
Valstybėse.

4. Ne mažiau

būkim teisingi — iš dalies diskri- 
Kiaidinga būtų jau dėl to įtarti 
antisemitizmu. Padėtis buvo to- 
principinius DP įsileidimo prie- 
tegalima buvo „numaldyti”, įve- 
restrikcijas, ir iš to išėjo toks

ne vėliau
kurie 

kaip

16 m. iš

buvo ali-
1945 m.

jsileidimo vizųkaip 30% 
tiems DP, kurie buvo ūki- 
būti ūkininkais Jungtinėse

2 punktas — DP stovykloje atsi- 
terminas. Senato nustatytoji data 
kelią kelioms dešimtims tūkstančių

_____  kaip 40% įleistinų D P turi 
bųti kilę ' iš Baltijos ' kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ir iš Lenkijos į Rytus 
nuo Curzono linijos.

5. Neišpildytas vizų skaičius per pirmuo
sius metus gali būti perkeltas į ateinančius 
metus („carry-over” klauzulė). Tai reiškia: 
jei ligi 1948 m. galo būtų įsileista, saky
sim, tik 80.000, tai per 1949 metus gali būti 
įleista 120.000.

6. Gali būti įleisti tik tokie asmenys, ku
rie nėišstums iš darbovietės amerikiečio ir 
kurie turi „saugią ir higienišką patalpą” 
(„safe and sanitary housing”).

Paskutinysis nuostatas yra grynai dekla- 
ratyvinis ir skiriamas amerikiečių visuome
nei nuraminti. Mat, priešingoji propaganda 
daugiausia operavo tais argumentais, kad 
atvažiavėliai atims darbą seniems amerikie
čiams, neturėdami butų gyvens antisanita- 
riškose landynėse ir virš socialine našta.1

Reikia atminti, kad didžiausios pabaisos 
amerikiečiui — tai: nedarbas (kurio dar 
nėra ir greit nebus, bet kurio visi bijo, 
atmindami 1929' metų depresiją) ir butų 
stoka, kuri jau dabar yra ir ilgai dar bus 
opi, • ypač amerikiečių standartu žiūrint 
(Maskvoje tai dar būtų prabanga).

Esminis tremtiniams dalykas yra tas, kad 
šis DP imigracijos įstatymas neišskiria 
privilegijuoton padėtin amerikiečių zonos, 
o apima visas vakarų aliantų okupacijos 
teritorijas. Berods galima spėti, kad prak
tiškame vykdyme amerikiečių zona ir to
liau bus kiek geresnėje padėtyje, nes čia 
jau veikia seni konsulatai ir pagalbinių 
draugijų atstovybės. Bet pradėjus įstatymą 
vykdyti — ko galima tikėtis anksčiausiai 
apie rugsėjo mėnesį-bfitų ir prancūzų zo
nose irgi pradės funkcionuoti J. A. V-bių 
konsulatai.

Neturint dar po ranka galutinio įstatymo 
teksto, o tik spaudos pranešimus, lieka kai 
kurie dalykai neaiškūs. Pvz., kvotų ipote- 
kavimaš — įvedamas ar ne. Kvotų išsėmi
mas avansu užkirstų kelią lietuviams po 
1949 m, gruodžio 31 d. imigruoti į Ameri
ką — bent 50 metų! Atskirais atvejais tai 
skaudžiai atsilieptų, nors man atrodo, kad 
nacionalinės reikšmės (bent pirmais de
šimtmečiais) tat mums neturėtų: Jei išvy
sime Lietuvą laisvą po ilgesnio laiko, tai 
bus opus lietuvių į Lietuvą imigracijos 
klausimas, o ne emigracijos.

Kai kurie praktiško vykdymo klausimai 
irgi tik vėliau paaiškės, pvz., kad ir efi- 
devitų reikšmė ar nereikšmingumas. Pagal 
įstatymą svarbiausias dalykas — tai „eli
gibility” (sąlygų atitikimas) ir pirmenybės, 
kurios, kaip matome, bus dviejų rūšių: 
geografinės ir profesinės. Greta pirmojo — 
ūkininkų — pirmumo eina: kasyklų dar
bininkai, gydytojai, dentistai, siuvėjai, sta
tybos 
mūsų 
mumą 
mūsų 
vaikų, 
background”.

Aiškėjant klausimams, susijusioms su šio 
įstatymo vykdymu, pasistengsiu toliau 
tremties brolius plnformuoti. Tuo tarpu 
galime tik pasidžiaugti, kad Amerikos kon
gresas parodė tiek draugiškumo Baltijos 
tautų tremtiniams, priimdamas tiek palankų 
jiems įstatymą. Garbės verti tie lietuviai, 
latviai, estai, kurie reprezentavo baltus, 
lankant stovyklas kongreso nariams ir gra
žiai juos užrekomendavo. Didelis nuopelnas 
čia tenka Amerikos lietuviams, kurie, be 
pažiūrų skirtumo (tik komunistus išskyrus) 
drauge su kitų tautybių atstovais įvairiais 
būdais kovojo dėl to, kad juo palankesnis 
tremtiniams DP imigracijos įstatymas būtų 
priimtas. Prisidėjus Amerikos gyvenimo 
vidinėms priežastims, visų šių pastangų 
rezultatas išėjo geresnis negu daugelis 
tikėjosi.

Dabar daug kas priklausys nuo to įsta
tymo vykdymo. Čia ir Amerikos lietuvių 
organizacijoms ir pačių tremtinių bendruo
menėms kyla nauji dideli uždaviniai, kad 
juo sėkmingiau būtų išnaudota tas praties
tas daugelio tautiečių išsigelbėjimo lieptas.

špionažo kursus, Baigęs Krauso akademiją, 
Henrikas Augustas Lunis, pasivadinęs En
rique Luniu, nuvyko į Naująjį pasaulį.

Luningas buvo gimęs Bremene, kur iš
gyveno visą amžių, turėjo žmoną ir sep- 
tynerių metų vaiką. Jis dirbo Vokietijos 
eksporto importo prekyboje. Vokiečių „Aus- 
landorganisation” nusprendė, jog jai reikia 
vyro su Luningo gabumais „valstybinės 
svarbos darbui”. Tad AuslandsOrganisation 
1936 m. perkėlė- Lupingą į Domininkonų 
respubliką, J. A. Valstybes, Panamą ir 
Karibus „studijų” reikalų. Kada jis paga
liau grįžo į Berlyną', jį pasiuntė ruoštis 
busimajam karui.

Vieną gražų. 1941 m. rugsėjo mėnesio 
29. d. rytą „Villa7 de Madrid” nuleido, inka
rą Havanoje, Kuboje. Laivas atgabeno daug 
pabėgėlių, kurie buvo dar laiku gavę vi
zas, kad išvengti deportacijų į Lenkijos ge
tus ir dujų kameras. Jų giminės Ameri
koje mokėjo fantastingas sumas Kubos val
dininkams, kad gautų vizas. Vienas kelei
vis, kuris per plauką ištrūko, buvo Lunis. 
Jam pasisekė ištrūkti tik dėl to, kad jis 
buvo gimęs Hondūre.

Jis prisistatė valdinėms įstaigoms ir pa
bėgėlių komitetui, kuriems pasakojo vaiz
dingas pasakas apie vokiečių terorą. Tik 
jis neprisiminė, kad su savim turi 3000 do
lerių JAV valiutos. Gyventi jis sustojo 
Havanos YMCA-os neištaigingose patal
pose. > Prasitarė ketinąs vykti į Hondūrą 
aplankyti giminaičių, kurie gal įtaisys jį 
kokioje prekyboje arba suteiks šiaip kokio 
darbo.

Kaip buvo minėjęs jis ir rado darijdavį 
Belizėje, nors kapitonas Ooughas nebuvo 
jo giminaitis. Jie vieni du sudarė labai 
efektyvią uostų špionažo programą. Rezul
tatas buvo tas, kad pražūtingi smūgiai vie
nas po kito pliekė sąjungininkų laivinin
kystę tarp Kubos ir Floridos.

Lunis sugrįžo ir išbuvo keletą mėnesių, 
susitikinėdamas su Gougho ir išvykusio 
Dr. Vesemanno agentais. Nustatytu laiku 
grįžo į Kubą. Visas šypsodamasis pasakojo, 
kad dėl sėkmės turįs būti dėkingas pabė
gėlių komitetui. Jis radęs giminaitį, vieną 
seną dėdę, kuris sutinkąs jam padėti. Lunis 
ketinąs atidaryti savo dėdėj prekybos sky
rių Havanoje. Jame prekiausiąs madingais 
moterų reikmenimis ir rinktinėmis prekė
mis.

Lunis persikėlė į mebliuotą kambarį. Jam 
rūpėjo džiaugtis gyvenimu. Po žiaurių iš-- 
gyvenimų Hitlerio Europoje pagaliau jis 
buvo vėl saugus ir smagus. Natūralu, kad 
jis norėjo pasinaudoti tuo.

Jį buvo galima sutikti daugelyje barų, 
naktinių klubų ir šokių salių. Atrodo, kad

jo skonis labiau linko į žemesnės rūšies lo
kalus, kur lankydavosi jūrininkai. Vieną 
naktį jis atsitiktinai pateko į New Yorko 
barą.

Būdamas augalotas, petingas vyras jis 
atsisėdo kampe ir klausėsi karštų rumbų 
bei kitų svaigių šokių ir stebėjo kitus šo
kant. Paskum prie jo stalo priėjo Rebeka, 
ji buvo aukšta liekna kubietė, pusėtina šo
kėja,' bet menka dainininkė. Pinigų papil
domai ji užsidirbdavo gerdama su jūrinin
kais ir linksmindama negausius dvarinin
kus. Jos uždavinys buvo {gundyti gerti. Nuo 
pasisekusios apyvartos

Lunis žinojo tat, bet 
jo jausmų. Jis pasakojo 
tuvę ir prasitarė turįs 
ji sutiktų praleisti su 
atlyginsiąs jai karališkai.

Rebeka pasidarė jo nuolatinė hieilužė. 
Kaip šnipė Rebeka buvo nepaprastas cha
rakteris. Ji pasirodė esanti tokia ištikima, 
kokios Lunis nebuvo matęs.

Nežinia kiek Rebeka padėjo jo špiona- 
žinei veiklai. Galimas dalykas, kad ji apie 
ją nieko ir nežinojo. Rebeka buvo paprasta, 
natūrali mergina ir, Lunio klausinėjama, 
galėjo suteikti jam visai nekaltai žinias apie 
laivynų judėjimą, kurių ji nugirsdavo iš 
jūrininkų. Gal būt, ji nė neįtarė Lunio, kad 
jis žinias perduoda netoli esantiems vokie
čių povandeniniams laivams ar kapitonui 
Goughui Hondūre.

Šnipinėjimo mokykla Hamburge nedavė 
flirto vedimo pamokų. Jos klausytojus 
mokė, kaip pastatyti mažo galingumo radi
jo siųstuvus. Dabar Lunis pirkinėjo dalelę 
po dalelės, ir radijo aparatas jo kambaryje 
buvo baigiamas statyti.

Šalia radijo dalių Lunis pirko ir kitų 
keistų dalykų. Jis įsigijo paukščių narvelį, 
lesalo ir tam tikrą skaičių geltonų paukš
čiukų. E. S. Gardneris, vienas iš žymiausių 
Amerikos detektyvinių apysakų rašytojų, ap
rašė vieną žmogžudystę, kurioje buvo įvel
tos kanarėlės, bet jis nenumatė, kad gie
dančios kanarėlės, kurią nors dieną bus 
panaudotos špionažui.

Nežinome, ar šia idėja pasinaudoti Lu
niui rekomendavo admirolas Caneris. Čiul
bančios kanarėlės čirpsėdavo pakankamai 
garsiai, kad nustelbtų Lunio slapto siųs
tuvo tiksėjimą. Be to, jei šeimininkė su
manydavo įeiti kambario valyti arba, kaip 
šeimininkėms įprasta, 
Lunys turėjo pagrindą 
Sukdavo pro užrakintas 
tučtuojau atidaryti. Jis 
narėlę, ir ji skraidanti 
paprašydavo svečią arba šeimininkę tru
putį , palaukti kol ją pagausiąs. (B. str. pab.)
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Savaitinė politikos apžvalga

Markė ir politika

ji gaudavo 10 %, 
tas faktas neatšaldė 
jai apie, savo krau- 
daugybę pinigų. Jei 
juo visą naktį, jis

trupūtį pasiplepėti, 
neįsileisti. Jis su- 
duris, kad negalįs 

paleidęs vieną,ka
po kambarį. Lunis

darbininkai ir tt. Reikia manyti, kad 
brolis jau mokės pasirinkti sau pa
teikiančią profesiją, juo labiau, kad 

tarpe labai mažai tėra neūkininkų 
o čia kalbama apie „agricultural

Naujoji markė, tas mažas margas popie
rėlis, ant kurio nepažymėta kas jį išleido 
ir kiek gramų aukso jis atstoja, ne 1 tik 
ūkiškai sukrėtė Vokietijos gyvenimą, bet ir 
davė naujų impulsų visos Europos, net viso 
pasaulio,; politinei raidai. Piniginės refor
mos tikslas buvo pašalinti Vokietijoje tą 
nenormalią padėtį, kurią galima buvo taip 
apibūdinti: per daug pinigų — per maža 
prekių. Reforma pinigų kiekį sumažino, ta
čiau daugeliui ir laisvai pardavinėjamos 
prekės liko neprieinamos, kaip tais laikais, 
kada jos būdavo pardavinėjamos už už
darų durų. Naujoji piniginė reforma sie
kia visus priversti įsijungti į gamybos pro
cesą, tačiau didelė gyventojų dalis negalės 
įsijungti į tą procesą ir turės gyventi iš 
dirbančiųjų prakaito. Pasak Dr. O. Stol- 
perį, šiandien Vokietijoje gyvena 37 mil. 
moterų ir 28 mil. vyrų. Darbingo amžiaus 
klasės, 18—50 m. m., sudaro ne pusę visų 
gyventojų, kaip tai esti normaliai, bet tik 
30%. Trečdalis, bet ne ketvirdalis, kaip 
normaliai, yra žmonės per 50 metų.

Dabar čia gyvena beveik 30 milijonų per 
daug ir kadangi kiekvienam pajėgiam 
dirbti vokiečiui atitenka didelis nedirban
čiųjų skaičius, kuriuos jis tiesiogiai ar ne
tiesiogiai — per mokesčius — turės išlai
kyti, tai ir dirbančiojo jam liekąs atlygini
mas negali būti didelis. Suprantama, kad 
viešpataus didelis nepasitenkinimas, kuris 
sudaro gerą dirvą kraštutinėms politinėms 
aįstroms. Marshallio plano pagalba veiks 
skaitinamąi, tačiau visos tos priemonės ne
gali pašalinti aukščiau nurodytų karo pa
sekmių, kurios vokiečių Jautą skatins mes
tis į avantiūras. Tokiu būdu naujoji markė, 
nors ir marga, nedaug atnešė džiaugsmo, o 
čia ji dar davė naujų impulsų Rytų Vakarų 
kovai!

Vakarai, įvedę naują markę savo terito
rijoje, privertė rusus įsivesti naują valiutą 
ir jų valdomuose plotuose. Nauji pinigai 
grąžina į realybę. Rytų Vakarų ūkinių sis
temų santykis irgi paaiškėjo. Vos antrą die
ną Berlyne vakarines markes įvedus, už 
vieną vakarinę markę buvo mokama 25 
rytinės! Tat, žinoma, negalėjo sumažinti 
sovietų pastangų visiškai savo žinion pa
jungti Berlyną. Kova dėl to miesto pasiekė 
dramatiškas formas. Sovietai buvusią Rei
cho sostinę visiškai atkirto nuo Vakarų. 
Vokietijos komunistų vadas Wilhelmas 
Pieckas viešai pareiškė, kad ta . nenormali 
padėtis pasibaigs tik tada, kai vakariečiai 
iš jos pasidarys tinkamas išvadas ir iš 
miesto pasitrauks. Iki to laiko vakariniai 
Berlyno sektoriai turės badauti, štai rea
lybė, į kurią atsimuša gen. Clayaus teigi-

mas, kad amerikiečiai be karo iš Berlyno 
nepasitrauks. , .

Tuo pačiu metu Varšuvoje buvo sušaukta 
tariamoji Rytų Europos valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencija. Sakome ■ 
„tariamoji” dėl to, jog kiekvienam aišku, 
kad t^n susirinkę ministerial be jokių kal
bų pasirašė Molotovo atsivežtą komunika
tą. Sunku patikėti, kad koks Albanijos už
sienio reikalų ministeris ten galėjo pakeisti 
bent vieną raidę! Komunikatas teigia, kad 
Vokietiją reikia toliau tvarkyti pagal šven
tus Teherano, Jaltos ir Potsdamo princi
pus. Atseit, reikia toliau tartis ir ... daryti 
nuolaidas. K

Praėjusią savaitę Philadelphijoje įvyku
siam respublikininkų partijos konvente Roo- 
sevelto nuolaidų sovietams politikai kriti
kos nepasigailėta. Tos partijos kandidato į 
prezidentus, kuris greičiausiai' rinkimus 
laimės, užsienio reikalų ministerių bus jo 
asmeninis draugas Johnas Fosteris Dulle- 
sas, kurį sovietai iškilmingai įtraukė į ka
ro kurstytojų sąrašus. Tačiau kol Jcas par
tijos užsienio politikos litiija, kuri atitinka 
ir Marshallio vedamąją, jos politiko Ch. A. 
Hallecko žodžiais tariant, skamba 
„Respublikininkų partija yra taikos 
Mes nenorime karo. Tačiau mes 
visam pasauliui ir ponui Stalinui: 
galite eiti, bet nė žingsnio toliau! 
Stalinas tačiau yra nuomonės, kad 
ja Vokietijoje yra Elbė, bet ne 
Brandenburgo vartai.

šitaip: 
partija, 
sakome 
Iki čia 

Ponas 
ta j6ni- 
Berlyno 

Brandenburgo vartai. Jis duoda suprasti, 
kad tas mieštas kaip tik trukdo aiškios li
nijos išvedimui. Antra vertus, Berlyno 
perleidimas turėtų tokių sunkių moralinių 
pasekmių, kad Vakarai prieš išeidami iš jo 
dar keletą kartų .pagalvos. Juk jie, nedrįsę 
gelbėti Čekoslovakijos, pradėjo karą dėl 
Lenkijos, kada jų karinė padėtis, palyginus 
su Mūncheno laikotarpiu žymiai pablogėjo. 
Po 5 savaičių į JAV kareivines pradės 
plaukti pirmi naujokai, pašaukti pagąl ką 
tik Trumano pasirašytą karinėn prievolės 
įstatymą. Sovietai turi rimtų sumetimų pa
skubinti įvykių raidą Vokietijoje. Tam tiks
lui jie pasinaudojo mažo naujo margo po
pierėlio, vadinamo vokiečių marke, pasiro
dymu. VM. ■'

Pasmerkė mirti
Atėnai (Dena/Reuteris). Atėnų karinis 

teismas pirmadienį pasmerkė mirti 7 asme
nis, kurie dalyvavo Graikijos teisingumo - 
ministerio Ladaso nužudyme.

Ladasas š. m. gegužės 1 d. krito nuo 
vieno žmogžudžio rankos, kuris priklausė 
graikų komunistų sukilėliais.
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Tremtiniu šelpimas bus tęsiamas toliau11
BALFO įgaliotinės p. Izabelės Kovaitės pasisakymas tremtiniu reikalais

Amerikos lietuviai teikdami tremtiniams. 
paramą rūpinasi, kad šis šalpos darbas bū
tų kiek galint racionaliau ir sėkmingiau į gebėjo susitarti ir rasti bendrą darbą trem- 
atliekamas. Todėl karitatyvinėje veikloje tiniams paremti. Čia p. Rovaitė pabrėžė, 
nesitenkianta vien susirašinėjimu sp trem- kad ji pati tremtiniuose neatstovaujanti ku
tintų organizacijų vadovybėms, bet laiks rią nors politinę grupę, bet esanti atstovė 
nuo laiko atsiunčia ir savo atstovus, kad 
jų pagalba būtų sueita į glaudesnį kontaktą 
su šelpiamaisiais ir tuo būdu, arčiau paži
nus tremtinių reikalus ir vargus, būtų ga
lima geriau jiems padėti.

Kaip jau iš spaudos yr-a žinoma, mūsų 
tremtiniai Vokietijoj nesenai sulaukė Ben
dro Amerikos Lietuvių Fondo (Balf-o) ge
neralinę įgaliotinę panelę Izabelę Rovaitę. 
Neabejotina, kad tremtiniams bus įdomu 
sužinoti p. Rovaitės pasisakymus mus lie
čiančiais klausimais. Nors atstovė dėl dau
gelio darbų maža turinti laiko, tačiau no
riai sutiko su šio laikraščio skaitytojais pa
sidalinti mintimis.

— Esu čia atvykusi — pareiškė p. Rovai
tė — kaip BALF-o generalinė įgaliotinė. 
Pirmiausiai ‘ patekau į Šveicariją. Ten lan
kiausi IRO Vyr, būstinėje, kame teko su-

, eiti į gerus santykius su tos organizacijos 
aukštais pareigūnais. Is pasikalbėjimų ga
vau įspūdį, kad IRO pareigūnai gana ge
rai pažįsta ir žino lietuvių tremtinių reika
lus ir apie mūsų tremtinius yra labai geros 
nuomonės bei palankiai žiūrį į mus lie
čiančius klausimus. Suprantama, kad man 
buvo laibai malonu išgirsti iš jų gerą žodį 
apie savo tautiečius, kurių reikalus atvykau 
atstovauti. Norėčiau, kad ir toliau mūsų 
tremtiniai sugebėtų išsaugoti savo gerą 
vardą ir nuomonę apie save, nes tai su
daro patiems tremtiniams garbę, o., tuo bū
du geriau ir palankiau vyksta pravesti ir 
pačių tremtinių reikalus. Iš Šveicarijos, ga
vusi leidimus, atvykau į Vokietiją susipa
žinti su lietuvių tremtinių reikalais. Vokie
tijoj irgį sudariau ryšius su karitatyvinėmis 
organizacijomis bei įstaigomis. Iš viso aš 
turiu tikslą sudaryti su reikalingomis orga
nizacijomis ir įstaigomis, kurios rūpinasi 
tremtinių reikalais. Taip, pat z turiu tikslą 
padėti mūsų tremtiniams imigracijos atve
ju, kuri, kaip jau žinote, sparčiai artėji. 
Kiek liečia patį šalpos darbą matau, kad 
jis per Raud. Kryžiaus. Organizaciją su 
tremtinių pagalba bendruomenės puikiai

įvykdomas. Man tik priseis lengvinti ir de
rinti pačių BALF-o įgaliotinių darbą. Ti
kiuos, kad iš šių kelių žodžių, kiekvienas 
skaitytojas supras mano atvykimo tikslą.

Toliau p. Rovaitė nupasakojo BALF-o 
organizacinę sudėtį. Ją, viešnios pareiški
mu, sudarą visų politinių įsitikinimų žmo
nės išskyrus komunistiniai nusitekusius. Šie 
BALF-o darbe nedalyvauja. Visos srovės, 
dalyvaujančios šalpas darbe, dirbą sutarti
nai ir vieningai. Užtat šalpos darbas yra

tremtiniams.sėkmingesnis, kada visos įvairaus ideologi
nio, bet pozityvinio nusistatymo srovės, su-

BALF-o organizacijos ir todėl jai, kaip 
tokiai, rūpi kiekvienas lietuvis tremtinys, 
nežiūrint jo politinių įsitikinimų ar religijos.

Aukų rinkimas tremtiniams, p. Rovaitės 
nuomone, bus tęsiamas ir toliau. Amerikos 
lietuviai jaučią pareigą ir rodą didelį, norą 
padėti savo tautybės tremtiniams. Visos 
aukos suplaukia tik iš lietuvių. Kartais 
paremia ir kitataučiai, bet bazuotis tenka 
lietuviais, kurie sudaro pagrindinį aukų 
šaltinį. Bet ištekliai esą riboti ir jie negalį 
būti tiek dideli, kad jais be išimties kiek
vienas tremtinys reguliariai būtų šelpia
mas. Taigi dėl šios priežasties BALF-o 
nusistatymu pirmon eilėn pašalpa turi būti 
teikiama kūdikiams, vaikams, ypač našlai
čiams, jaunimui, kuris stengiasi nedykinėti, 
bet lavintis, mokytis ir ruoštis tremtyje 
gyvenimui, ligonimns, seno amžiaus .žmo
nėms, negalintienįs dirbti ir kitiems į ne
laimes ar netikėtus sunkumus patekusiems. 
Šis šalpos darbas nebus nutrauktas ir bus 
tęsiamas tol, kol čia tremtyje būsią lietu
vių. Reikia manyti, kad ne visi iš čia išva
žiuosią, nes dėl nesveikatos ar kitų prie
žasčių kai’ kuriems dar priseisią laikinaižasčių kai" kuriems dar priseigią 
likti Vokietijoje.

Palietus emigracijos klausimą p. 
pareiškė/ kad pagaliau šis reikalas 
mas išspręsti. Emigracija į J. A. V. 
kad prasidėsianti betrukus. Daugelio lau
kiamas bilius yra galutinai'jau priimtas ir 
dabar (plikę šį įstatymą P. Prezidentų pa
sirašyti, gi tuo visai netenka abejoti, nes 
prez. Trumanas daug padėjo pastangų, kad 
šis bilius išvystų dienos šviesą. Paskutinė
mis žiniomis pagal priimtąjį įstatymą Į 
Ameriką per dvejus metus galėsią įvažiuoti 
205.000 tremtinių. Padidinta 5.000, bes nu
matyta* įsileisti čekus, kuriems dabar, dėl 
pasikeitusios jų krašte politinės padėties 
teko apleisti savo tėvynę. Paaiškėjus biliaus 
detalėms, Amerikos lietuvių organizacijos, 
suprantama, kad ir BALF-as, padarys visas 
galimas pastangas ir žygius, kad juo di
desnis lietuvių /Skaičius galėtų atvykti 
Amerikon. Tam BALF-as-jau senai ruošiasi 
ir reikia tikėti, kad jo pastangos duosian
čios gražių rezultatų.

Baigdama p. Rovaitė prašė, perduoti 
Amerikos lietuvių sveikinimus ir linkėjimus 
visiems tremtiniams. Apgailestaujanti, kad 
dėl daugybės darbų turinti labai maža lai
ko, ypač daug tenka sugaišti kelionėse, 
todėl ' negalinti asmeniškai išklausyti kiek
vieną tremtinį. Tačiau artimiausioje ateity

Rovaitė 
bašgia- 
atrodo,

numatanti aplankyti visų zonų tremtinių 
stovyklas, kuriose padarysianti pranešimus.

Be to, viešnia pasakė ir savo asmeninę 
nuomonę apie pačius tremtinius. Patys 
tremtiniai, pasak jos, savo kultūrine veikla 
esą gražiai užsirekomendavę.,, Sugebėjimas 
neįprastose sąlygose suorganizuoti moky
klas, teatrus, chorus, spaudą ir kitas kultū
rines vertybes, rodo nepaprastą tremtinių 
dvasios gajumą ir pajėgumą.

Ypač gerą įspūdį daranti tremtinių spauda 
su kuria dar būdama Amerikoje, susipaži
nusi. Taip pa f malonu buvo patirti apie 
gerą tremtinių organizuotumą, susiklausymą 
ir vieningą elgseną. Čia, kiek jau yra ma
čiusi, radusi tremtinius gyvenančius tikrai 
sunkiose sąlygose. Jos nei kiek neperdėtos ir 
atitinka tam įspūdžiui, kurį buvo susida
riusi skaitydama spaudą apie tremtinių gy
venimo sąlygas ir vargus.,- Todėl viešnia 
stebisi, o kartu ir džiaugiasi, kad tremti
niai, nežiūrint sunkių sąlygų, nepalūžę dva
sia ir nenustoję tikėti geresne ateitimi. 
Viešnia irgi nei kiek neabejojanti, kad Lie
tuva bus laisva ir tremtiniai sulauksią lais
vės ryto.

P. Rovaitė į Europą atvyko pirmą kartą. 
Tėvai yra kilę iš Lietuvos ir į Ameriką 
atvykę prieš I Pasaulinį karą. Nors pati 
yra gimusi ir užaugusi Amerikoje, bet kalba 
gryna lietuvių kalba, kuri gali būti pavyz
džiu ne vienam augusiam ir gyvenusiam 
pačioj Lietuvoj. Studijavusi ir yra baigusi 
socialinius mokslus New Yorko universi
tete. Būdama meniškos sielos Sugebėjo kar
tu baigti New Yorko konservatorijoj forte
pijono klasę. Visuomeninėje veikloj yra 
pasireiškusi lietuvių (organizacijose pačioje 
Amerikoje. Šalpos ir socialiniai reikalai p. 
Rovaitej yra gerai žinomi ir artimi. Toje 
srityje, baigusi mokslus, turėjo progos jau 
dirbti pačioje Amerikoj dalyvaudama vaikų 
ir šeimų teismuose bei globos organizaci
jose. Tikėkimės, kad p. Rovaitė savo misi
ją pačiuose tremtiniuose atliks sėkmingiau
siai, ko jai'ir tenka iš širdies palinkėti.

A. Sodaitis.

Kokiomis sąlygomis svetimšaliai numatoma 
priimti i Amerikos kariuomene

JAV senatas pritarė 25.000 svetimšaliu priėmimui 1 karine tarnyba

tarnybai į

rumai patvirtinti, 
atmesti.
dveji rūmai: ats-
Vieniems rūmams 

sumanymą, 
rūmai tai

Jungtinių Amerikos Valstybių senatas š. 
m. birželio 8 d. nusprendė priimti 25.000 
rinktinių svetimšalių. karinei
Amerikos žemyno kariuomenę. Dabar tą 
sprendimą turės atstovų 
ar kiek pakeisti, ar visai

JAV kongresą sudaro 
tovų rūmai ir senatas.
priėmus kurio nors įstatymo 
pakeitimą ar pataisą, antrieji 
svarsto ir priėmę (pritarę) patiekia prezi
dentui patvirtinti ir tuo būdu paskelbti jau 
veikiančiu įstatymu bei aktu.

Kadangi sumanymas priimti tam tikrą 
(didesnį) skaičių svetimšalių į JAV ka
riuomenę buvo senatoriaus Lodgės (tark 
Ladžės) iškeltas senate ir pagaliau senato 
jau priimtas, tad šį senato sprendimą da
bar turės atstovų rūmai svarstyti ir, jį 
priėmę, patiekti prezidentui patvirtinti kaip 
galiojantį priedėlį prie kareivių ėmimo 
įstatymo. Bet atstovų rūmai šio klausimo 
dar nesvarstė. Tad minėtas senato sprendi
mas dar nėra galutinis ar įsigaliojęs ir dėl 
to viso jis dar negali būti' vykdomas. Tik 
abejiems rūmams jį priėmus ir prezidentui 
patvirtinus, karo vadovybė galės jį vykdy
ti ir išleisti reikalingus atitinkamus nuo
status bei taisykles. Kada tai įvyks, 
sunku pasakyti gal dar šią vasarą 
rudenį (greičiausiai). Tai visa reikėtų 
rai įsidėmėti ir tinkamai suprasti.

Paskelbęs spaudoje savo sumanymą
pastangas sudaryti atskirus lietuvių dali
nius Amerikos kariuomenėje, pasinaudojant 
sen. Lodgės planu jr tinkamiausia proga 
šiam planui praplėsti bei patobulinti tiek 
pačias Amerikos, tiek suinteresuotų tautų 
naudai, gaunu daug laiškų iš savo tautie
čių tremtyje Europos žemyne, Anglijoje ir 
Kanadoje. Visur ir plačiai pasireiškė 
džiaugsmingas pritarimas tokiam sumany
mui, ir nekantriai laukiama tokio kilnaus 
siekimo vaisių. Daugybė mielai ir tuojau 
stotų į lietuvių dalinius mylimos Amerikos 
kariuomenėje. Vienas ginklo draugas (jau

dar 
ar 

ge

bei

nebe Vokietijoje) apsiima greit vien savo 
apylinkėje surinkti savanorių, visam lietu
vių batalijonui. O ką jau bekalbėti apie 
esamas Vokietijoje lietuvių sargybų Bei 
darbo kuopas, kurios bematant lengvai su
darytų net kelis lietuvių batalijonus, jei 
tik mielas Dėdė Šamas sutiktų ir leistų!

Bet tuo tarpu dar tik JAV senatas sutiko 
priimti bent 25.000 svetimšalių bendrai J 
karinę tarnybą. Tai gera pradžia toms mū
sų pastangoms. Nors tuo tarpu dar nenu
matyta sudaryti atskirus tautinius dalinius, 
bet vis tiek daugybė lietuvių pasiryžę kad 
ir pavieniui stoti ■ savanoriais į Amerikos 
kariuomenę. Jiems visiems ir kitiems, dar 
galvojantiems apie tai, be abejonės, labai 
rūpi greičiau sužinoti sąlygas tam jų pa
siryžimui patenkinti., Kadangi tos sąlygos 
bei taisyklės apie svetimšalių priėmimą į 
karinę Amerikos tarnybą dar nežinomos ir 
viešai nepaskelbtos, noriu tuo atžvilgiu 
nors kiek pagelbėti.

Čia pateikiu sutrumpintą senato pilnaties 
posėdžio protokolą. Iš diskusijų ir daugiau
sia iš senatoriaus Lodgės pareiškimų bus 
lengva patirti apie tas bendras bei pagrin
dines sąlygas svetimšalių priėmimui | ka
riuomenę ir apie jų teises bei progas. 
Taip pat pravartu patirti apie senato nusi
statymus ir pažiūras j bevalstybius (DP) 
tremtinius ir ypač į Pabaltijo tautas, ku
rioms ketinama suteikti net pirmumas. Ir, 
Klaipėdos krašto lietuviai gal ras čia 
sakymą į tylų savo klausimą.

Senatorius Henrys Cabotas Lodgė, 
tarnavęs karininku per pastarąjį karą,
manė ir eilę mėnesių kurstė kitus senatorius 
ir karo vadovybę pritarti bei svarstyti j<> . 
planą priimti ypač tremtinius bevalstybius 
į karo tarnybą ir net sudaryti iš jų atskirą 
Amerikos svetimšalių legioną. Šiose savo 
pastangose ir atkaklioje kovoje jis rado di
delį pritarimą ir sutiko pasipriešinimo. To
dėl toje tikroje savo kovoje jis turėjo ųo-

(Nukelta į 4 pusi.)

at-

su-

Gimtosios kalbos reikalu

Kur nukeliauja DP laiškai?
Lietuvių Paštininkų Sąjungos Centro 

Valdyba, tyrinėdama žmonių nuolatinius 
nusiskundimus dėl dingstamų iš USA, Ka
nados ir kitur siunčiamų laiškų bei siuntų, 
užklausė visą eilę kitose stovyklose veikian
čių paštų ir iš surinktų žinių konstatavo, 
kad laiškai dingsta Įvairiose vietose ir 
tremtinių nusiskundimai triri rimto pagrin
do. Po stropių tyrinėjimų konstatuota, kad 
laiškai dingsta ne stovyklų paštuose, bet Už 
stovyklos ribų. Todėl LPS Centro Valdyba 
paruošė tuo reikalų išsamų pranešimą ata
tinkamoms įstaigoms bei Vokiečių Pašto 
Direkcijai.

Laiškų dingimo priežasčių gali būti įvai
rių. Datlgumas bando siųsti laiškuose pini
gus, kas gali suvilioti neatsakingus ar blo
gas valios tarnautojus. Be to gali būti ųž- 
interesuotų asmenų, kurie renka apie iš
vykstančių nuotaikas žinias ir patiekia jas 
agentams. Tuo norima įnešti į tremtinius 
tam tikro nepasitikėjimo ir nesantaikos. O 
be to, tokios žinios galį praversti ir ki
tiems tikslamš. ' 

t

Tačiau yra užregistruota ir tokių atvejų, 
kur iš USA ar Kanados laiškai gaunami at
gal į stovyklas per Maskvą a? Vilnių, 
kie laiškai mums žinomu būdu būna 
patikrinti. Kyla klausimas kokiu būdu 
nėti laiškaj ten pakliūva. Pasirodo, 
tremtiniai duoda netikslius adresus ir 
žymi Lithuanian DP Camp. Tas pilnai 
^klaidinti amerikiečius paštininkus ir
nusivokdami tikrojo adreso ar paskyrimo 
šalies šiuos laiškus, pasiunčia pagal „LI
THUANIAN” žodį tiesiog j Lietuvą. Sa
vaime suprantama, kad tokie laiškai, gali
mas dalykas nebevisi pasiekia Vokietiją ir 
jie pasilieka Lietuvoje ar Maskvoje. Tokių 
atsitikimų, net su efidavitais yra užregis
truota keletas. Todėl yra būtina atsiminti 
visiems su užsieniu koresponduojantiems, 
kad savo atgalinį adresą reikia rašyti tiks
lų neminint, Lithuanian Camp. O turėtų vi
si rašyti vokiečių vietovės tikslų adresą, 
pav. (16) Hanau a. M. Hessen, Lamboystr.

84, US Zone, GERMANY. Tada tokie laiš
kai tikrai nebepateks į kitas šalis.

Antras dalykas yra tas, kad iš Vokietijos 
siunčiant laiškus ant vokų reikia žymėti ko
kia kalba laiškas yra parašytas. Kiek teko 
pastebėti ir čia siuntėjai nesilaiko nurody
mų ir 
niah”, 
bet į 
kiečių
ir greitai korespondenciją skirstydamas, 
gali tokį laišką pasiųsti ne į USA 
Lietuvą, pagal žodelį „Lithuanian”.

Šiuo atveju tenka voko šone rašyti 
tinai pažymėti „Litauische Sprache”. 
šie suminėti netikslumai galį būti

pet po adresu parašo žodį „Lithua- 
nors laiškas siunčiamas ne į Lietuvą 
USA. Savaime suprantama, kad vo- 
paštas, nemokėdamas pilnai kalbos

bet j

ir bū- 
Taigi

___  _ ... , ___ didele 
priežastimi Jaiškų dingimui. Be to,, rašantie
ji laiškus turėtų būti santūresni, nes kartais 
laiškų turinys ir be cenzūros žirklių pa
galbos patenka kitur. Tokių atsitikimų taip 
pat yra buvę.

Tad būkime apdairesni ir tuo patys pri
sidėsime prie kovos su siuntų dingimu.

Jurgis Vargūnas

To- 
ten 
mi- 
kad 
dar 
gali 
ne-

V. K. JONYNO IR GALDIKO KORINIŲ 
PARODA AMERIKIEČIAMS

Birželio mėn. 15 d. Frankfurte, USA Ar
mijos sektoriuje, buvo atidaryta V. K. Jo- 
nyo ir Galdiko kūrinių paroda. Parodoje 
išstatyta V. K. Jonyno per 40 ir Galdiko 
per 10 paveikslų. V. K. Jonyno kūrinių tar
pe randame K. Duonelaičio „Metų”' J. W. 
Goethės „Jaun. Werterio kentėjimų”, Cr. 
Merimee „Lokio” iliustracijas bei prancūzų 
zonos pašto ženklų bei kitus paveikslus. 
Berods parodai buvo numatyta keramikos 
dirbiniai ir kt., tačiau šiuo metu jų dar 
nėra. Parodai parinktas klubas nevisai ati
tinka šiai paskirčiai ir paveikslų iškabinė- 
jimas ant laiptų sienos nedaro įspūdžio. 
Tokių vertingų kūrinių paroda, atrodo, ga
lėjo rasti tinkamesnes patalpas ir bendrai 
ši paroda verta didesnio dėmesio ir tinka
mesnio paruošimo. J. Vargūnas

Dažniai tenka nugirsti mūsų tautiečius 
nusiskundžiančius, kad, girdi, Amerikos lie
tuvių laikraštinė kalba yra pilna ameriko- 
nizmų, atseit svetimybių, ir todėl mums 
sunkiai suprantama. Taip, tiesa, kad Ame
rikos lietuvių spaudoje knibžd. 'e knibžda 
įvairių amerikonižmų, bet tuo mes neturė
tumėm per daug stebėtis, o juo labiau jų 
smerkti už svetimybių naudojimą, nes rei
kia atsiminti, kad: 1) Amerikoje nėra litua
nistų, kurie valytų mūsų kalbos įvairius 
amerikonizmus, atseit patiektų lietuvių 
kalbos pakaitalus, 2) senųjų Amerikos lie
tuvių daugumas savo tėvynę paliko be jo
kio išsilavinimo, todėl į jų kalbą skerbiasi 
amerikonizmai, nes patys kasdieniam kal
bos vartojime kaip ir nejaučia reikalo gry
nuosius lietuvių kalbos pakaitalus naudoti, 
ir 3) spauda skiriama seniesiems mūsų 
emigrantams, kurių kalboje įsiskverbę ame
rikonizmai, todėl ir spaudos kalba taikoma 
gyventojams, kad jiems juo suprantamesnė 
būtų. Žinoma, ‘ ir kitų yra gyvenimo fakto
rių, kurie mūsų emigrantų gimtojoje kal
boje amerikonizmus savotiškai puoselėja, 
bet tai yra ne šio straipsnelio problema.

Teisingai mūsų liaudies išmintis sako, 
kad „svetimo akyje ir krislelį matome, o 
ant savęs nė meškos nejaučiame.” Šis po
sakis .kaip tik taikintinas mums patiems, 
kurie smerkiame amerikiečių lietuvių gim
tosios kalbos suamerikoninimą, o užmirš
tame pažvelgti, kiek taisyklingai naudojame 
lietuvių kalbą mes patys kasdieniam savo 
gyvenime. Argi maža svetimybių mes patys 
savo gyvojoje kalboje kasdien naudojame, 
nors dar nesame užmiršę savo tikrųjų lie
tuvių kalbos žodžių, kurie dar neseniai tik 
j i e buvo mums žinomi, o šiandien įvai
rios svetimybės jau pradeda juos išstumti, 
štai, pvz, 
„Scheinai”, 
„Zuschlagai” ir tt. Esu tikras, 
svetimybių naudotojai dar nėra 
lietuviškųjų terminų „įstaigos”, 
hiai”, „pažymėjimai’’, „leidimai”;
dai”, „primokėjimai” ir tt. Tad, mes patys 
argi nesusiname savo gimtosios kalbos žo
dingumo/ ar nebiaurojame nereikalingomis 
svetimybėmis? Juo skaudžiau, kai mūsų 
įstaigų pareigūnai, laisvoje tėvynėje išaugę, 
ten auklėjimą gavę ir mokslą įgiję, tėvynės 
litais sau gerovę kūrę, šiandien savo raš
tais žaloja gimtąją kalbą! Jeigu vyresnio
sios kartos žmonės tai padaro, tai ar ga
lime pasakyti, kad gal neteko jiems lankyti 
lietuviškosios mokyklos, o per 20 metų gy
vendami nepriklausomoje Lietuvoje patys 
savaime nesugebėjo tinkamai savo gimto
sios kalbos išmokti, bet kuo pateisinsime 
jaunesniosios kartos atstovus, kurie baigė 
lietuvių gimnazijas, o dabar paprasčiau-

įvąirūs „Amtai”, 
„Zulassungai”, „j 
ir tt.

, „Zugai”, 
.Ausweisai”;

kad tie 
užmiršę 
„trauki- 

„prie-

sioms svetimybėms nesugeba savo oficia
liuose raštuose nusikratyti. Kalbos žalojimo 
„perliuką” galiu pacituoti vienos studentų 
atstovybės oficialaus skelbimėlio mažą dei
mančiuką: „... Hauptdiplomprufung laikan
tiesiems ..., Vordiplomprūfung II dalį lai
kantiesiems ..., ... Aukščiau i š var d i n ti 
collegos yra prašomi asmeniškai s us i 4 
nešti su coli .. ir atsiimti, nes da 1 i n - 
tojas žada už poros savaičių išvykti ... 
1948. kovo mėn. 13 d. T. H. Lietuvių Stu
dentų Valdyba”. '

Argi čia gerbiamoji valdyba jau už
miršo savo gimtosios kalbos žodžius ir 
neturi pakaitalo šioms svetimybėms išvengti. 
Netikiu, kad jie nežinotų ’šių savo kalbos 
netobulumų, bet esu tikras, kad jiems ne
rūpi mūsų kalbos taisyklingumas!

Ne per seniausiai mūsų spaudoje buvo 
iškelta nuomonė, kad, girdi, svetimų kalbų 
mokymą reikėtų įvesti - ir pradinėse mo
kyklose. Girdi, svetimų kalbų mokėjimas 
pravartus ir būtinas yra. Kad tai būtų 
tik pavienio asmens reiškiama mintis, tai 
dar. galima 
galvojančių 
ir daugiau 
tą pasakyti.
kurie nenorėtų savo vaikų leisti į LTB 
mokyklas vien dėl to, kad, girdi, jie vaikų 
gerovei norėtų juos mokyti svetimų kalbų 
arba leisti j svetimas mokyklas, kur geriau 
išmoksią jiems reikalingų kalbų, kurios 
būsiančios jų antros gimtosios kalbos! 
Kai kurie tėvai šia linkme dar toliau pro
gresavo, būtent, vienos stovyklos gyventojai 
savo susirinkime nutarė, kad, girdi, jų 
vaikų darželyje reikia įvesti svetimos kal
bos mokymą. Laimė 
mokyklų inspektorius 
sumanymui nepritarė, 
protestavo ir neleido 
svajonėms įsikūnyti.

Paviršutiniškai žiūrint į šiuos 
atrodo, kad viskas tvarkoj, 
spaudos balsas bei tėvai teisūs 
inspektorių reikėtų tiesiog viešai 
už „svarbių reikalų nesupratimą”. Įsigili
nus i problemos esmę, tai net šiurpas ima, 
kad tėvai pradeda žaisti ugnimi, kuri gali 
sudeginti mūsų jaunosios kartos tautinės 
sąmonės x pagrindus. Kaip liūdna, kad tėvai 
nesupranta šio momento, kad tik mokydami 
gimtosios kalbos galėsime išauklėti iš savo 
jaunosios kartos sąmoningų tautiečių, ge
rų lietuvių, ateityje tėvynei reikalingų gy
nėjų. Be to, nesupranta tėyai, kad vaikų 
visas organizmas auga, formuojasi, o toly
giai formuojasi ir kalbos padargai. 
Jeigu dar mažus vaikus pradėsime mokyti 
svetimų kalbų, tai jų kalbos padargai tu
rės taikytis svetimų garsų artikuliavimui.

būtų ir nutylėtų bet kai taip 
žmonių mūsų tremtinių tarpe 
atsiranda, tai reikia ir čia' ši 
Jau pasitaiko ir tokių asmenų,

buvo, kad pradinių 
šiam tėvų „kilniam” 
bet visu griežtumu 
„aukštosioms” tėvų

reiškinius, 
minimasis 
yra, o tą 
pasmerkti

Čia reikia atminti, kad lietuvių kalbos ir 
kitų kalbų, ypač Vakarų Europos kalbų, 
garsų artikuliacijos bazė yra visai skir- 
-tinga nuo mūsiškės. Taigi, vaikas, moky
damasis svetimos kalbos, susidarys visai 
skirtingą garsų artikuliacijos bazę ir Wdėl, 
kalbėdamas lietuviškai, jau iš mažens ne
taisyklingai tars savo gimtosios kalbos ne 
tik žodžius, bet ir pavienius garsus. Toks 
vaikas paskui ir užaugęs negalės gražiai 
taisyklingai lietuviškai kalbėti. Aplamai yra 
patirta, kad jeigu norima, jog suaugęs 
žmogus gražia] taisyklingai kalbėtų, tai iki 
12—14 metų savo amžiaus privalo tik gim
tąja kalba kalbėti, o po to jau gali pra
dėti ir svetimų kalbų mokytis, nes jau gim
tosios kalbos garsų artikuliacijos bazė yra 
nusistovėjusi ir negresia pavojus, kad gali 
sužaloti savo gimtosios kalbos tartį.

Be to, atminti ir šį momentą, kad mūsų 
jaunuolis iki 16—17 metų vargu ar pradės 
savarankiai gyventi. Vis tiek jis iki to am
žiaus bus tėvų globojamas, o jau nuo 
12—14 metų pradėjęs mokytis kokios nors 
svetimos kalbos, jei tik stropiai dirbti, ir 
iki to laiko, kada jam reikės pradėti sa
varankiai gyventi, tai jau visai pakankamai 
galės išmokti, žinoma, jeį tik norės!

Dar reikia atminti, kad daugejiui asme
nų ankstyvasis svetimųjų kalbų mokymasis 
labai pagreitina tų asmenų nutautimo pro
cesą ir pagyvina mūsų tautos gyvojo ka
pinyno kryželių skaičių. O taip mums 
brangus kiekvienas nenutautęs tautietis 
šiais* mūsų tautos golgotos laikais.

Tad iš principo tenka pasisakyti prieš 
ankstyvąjį svetimųjų kalbų mokymą, kaip 
žalingą mūsų gimtosios kalbos tarpimui.

Dar ir todėl tenka smerkti ankstyvąjį 
svetimųjų kalbų mokymą, kad, bedirbda
mas įvairiose mūsų tremties mokyklose, 
pastebėjau didelį mūsų jaunuomonės gim
tosios kalbos žodyno suskurdimą. To pat 
amžiaus, jaunuomenė kada buvo neatitrū- 
kusi nuo savo tautos kamieno, tai kur kas 
jos kalba buvo žodingesnė, įvairesnė savo 
stilistine forma, dažnai paveldėta iš liau
dies, kurios kalboje tiesiog yra neišsemiami 
kalbiniai lobynai, kuriems iki šiol nepri
lygo nė vienas mūsų ir geriausias rašy
tojas, kad jr prof. Krėvė-Mickevičius, kurį 
mūsų literatūroje ne tik kūryba, bet žo
dingumu laikome vienu žymiausiuoju asme
niu.

Tad kiekvienas tautietis, kuriam rūpi 
'mūsų tėvynės likimas, tautinės sąmonės bei 
tautinio gyvybingumo išlaikymas, jaunuo- 
sios kartos nenutautėjimae, tai lai stengiasi 
neleisti nususti mūsų gimtajai kalbai ne 
tik suaugusiųjų, bet ir priaugančias kartos 
tarpe A. D,

3
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Mūsų krepšinio rinktinė Prancūzijoje AKIMIRKSNIU KRONIKA
(Atkelta iš L psl.)

Lietuvių krepšinio rinktinė — Lyono 
miesto „Stebulių rūmuose”.

Roanne, 48. 6. 19. Po pavykusių rungty
nių Mulhousėje, kur mūsų sportininkai ra- 

tdo tikrai malonų, nuoširdų priėmimą ne tik 
ft „Esperance” klubo vadovybės tarpe, bet ir 
Inepaprastai šiltai buvo sutikti žiūrovų, o 
((po rungtynių išlydėti gausiomis katutėmis, 
į naktiniu Strassbourg — Lyono traukiniu jie 
'išskubėjo į sekančias rungtynes.

Žaidimų aikštė — lauke, nedidelis ne
įrengtas sklypas su vidutiniu elektros ap
švietimu. Vyrų priešas — geriausia Lyono 
’(krepšinio Komanda, kurj savo aikštėje prie 
savų žiūrovų yra išlošusi ir prieš Pramfū- 
'rijos meisterį — Marseilles vienetą. Pas
kum pasirodė ir tikroji tų laimėjimų prie
žastis. ^lesvarbu nei vadovams, nei teisė
jams, kokių priemonių imtis, kad išmuštų 
savo priešą iš pusiausvyros.

Rungtynės, teisėjaujant vietiniam prancū
zui ir mūsų tarptautinio teisėjo teises ’ tu
rinčiam Art. Andruliui, nuo pat pįrmos mi
nutės pasireiškė savo kietumu. Esant kietam 
žaidimui ir mūsų teisėjui darant teisingus 
sprendimus, pasigirsdavo vietinių žiūrovų, 
ypač jeigu buvo baudžiamas pranzūcų žai- 
dikas, murmėjiipas.

Prancūzų teisėjas atsilygindavo, kiekviena 
proga švilpdamas žingsnius, tuo būdu pri
versdamas be jokios kovos atiduoti kamuolį.

Rungtynių pradžioje vyrauja mūsų rink
tinė ir pradeda laimėti taškus, 1:0, 1:1, 3:2, 
5:2 ... Iki to laiko prancūzų teisėjas nesu
spėjo susizgribti. Tačiau matydamas blogą 
padėtį, pradeda intensyviai „švilpti” „žings
nius”. Kamuolys vis pas R. C. Olympic žai
dėjus, Jie mėto iš toli daug kartų. Pirmąjį 
kėlinį jie laimi 15:11 rezultatu.

Antrojo kėlinio vaizdas pradžioje pakin
ta, neg lietuvių krepšininkai pasekmę netik 
sulygina, bet ir persveria. 19:17 veda rhūsų 
vyrai. Lieka žaisti 8 minutės, ir krepšinin
kas Grybauskas prancūzų žiauriai pastum- 

. tas išsinarina pirštą. Jis palieka aikštę, o jo 
vieton stoja Ginčauskas, Prancūzų teisėjas 
priteisė baudas ir tokiu būdu prancūzai iš
lygina 19:19. Dar kartą persveria pasekmę 
mūsų vyrai. 22:21. Lieka žaisti 4 minutės. 
Varžovai stengiasi bet kuriuo būdu išly
ginti, ir tolimu Bonnet metimu -pasekmė 
23:22. Nuo šio momento priešo tikslas bu
vo šį rezultatą bet kuria kaina išlaikyti, pa
dedant savam teisėjui, kuris jokiu atveju 
neduoda baudos. Besant kelioms minutėms 
prieš pabaigą, pritrenkiamas Birutis, kuris 
nebepajėgia toliau gerai žaisti. Ir vėl jokios 
baudos! Kadangi mūsiškiams lieka dar ke- 

. lios žaidimo sekundės, teisėjas skelbia 
rungtynių pabaigą ir įskaito laimėjimą R. 
C. Olympic konją'ndai.

Pagal prancūzų spaudą mūsų vyrai pra
lošė vienu tašku. Mano manymu, prancū
zai „iškombinavo" šį jų vadinamą vieno 
taško laimėjimą, atsikviesdami į pagalbą 
rungtynių teisėją, prieš kurio sprendimus

nieko nereiškia nei mūsų ((išėjo viešas pro-
> testas, nei sudaužytų lietuvių žaidikų vaiz

das.

Prancūzijos krepšinio židinyje!

Reanne — Cbarlier — Montbrison —
Bellegarde

Nugalimas Prancūzijos garbės klasės 
meisteris, A. S. Roanne 44:23 (14:14).

, Montbrisonas, 48. 6. 20. Po sunkių 
rungtynių Lyone mūsų krepšininkai išvyksta 
į naują kovą. Į Grybausko, vietą stoja Zig
mas Varkala. Jis įneša naujos dvasios ir 
pasitikėjimo rinktinės žaidėjų tarpe.

21 vai. vakaro nedengtoje, palyginti, silp
nai apšviestoje aikštėje, įvyksta 4. mūsų 
rinktinės rungtynės.

A. S. Roanne: Rebay, Mazilier, Lapienis 
(lietuvis). Plavčikas, Blanchard, Mustralat, 
Roger, Gomes, Sonollannė.

L. K. K. (lietuvių krepšinio komanda): 
Andrulis III, Varkala Z., Ginčauskas, Bi
rutis, Gailius, Lauraitis.

Kadangi kiekvieną kartą mūsų vyrai yra 
privetsti žaisti kitame mieste, kitose įr vi
sad skirtingose aikštelėse, todėl ir rungty- ; 
nių pradžia yra visuomet neefektyvi. Reikia 
prie visko priprasti norint pasiekti tikslius i 
metimus. . ' i

Lygiai ir šitoje kovoje, pirmame kėlinyje i 
įstengia priešininkas vesti lygų žaidimą. ] 
Kartu reikia priminti, kad mūsų krepšinjn- 
kai žaidžia ketvirtą dieną, ketvirtas rungty- I vykdo.

■ nes. Vyrai nesistengia per daug nuvargti, 
leidžia priešininkui išsidūkti, rodo gražų 
stilingą žaidimą. Prie lygaus žaidimo, kė
linys baigiamas rezultatu 14:14. Bet štai 
mūsų rinktinės treneris Arturas Andrulis 
duoda naujus nurodymus. Matyti vyrų pasi- 
'ryžimas. Ir tikrai, antrojo .kėlinio vaizdas 
visai kitas. Vietoje ramaus stilingo žaidimo 
nepaprastas greitis, dažni ir vis tikslesni 
metimai. Rezultatas kyla. Matomas ryškus 
lietuvių vyrų pranašumas. Baigiasi rungty
nės, kurios duoda mūsų rinktinei trečią 
laimėjimą.

Taškus pelnė: Andrulis III — 11, Varkala 
Zigmas — 18, Ginčauskas — 4, Birutis — 6, 
Gailius — 2 ir Lauraitis — 1.

, Po šių rungtynių vėl atgyja nauja kovos 
dvasia vyrų tarpe. Tik vienas rūpestis sle
gia jpos. Tai nesulaukimas likusių 3-jų 
vyrų — Andrulio Ii, Norkaus I, Norkaus II, 
kurie negavę laiku pasų, turėjo juos pasi
vyti arba Lyone, ąrba Montbrisone. Turė
dama pilną sudėtį, mūsų rinktinė, pasiektų 
žymiai didesnių rezultatų. Bet padėties pa
keisti negalima. .Reikia lošti ir išnaudoti šią 
kelionę, kuri duoda puikiausią progą gar
sinti prancūzų tautos tarpe lietuvių vardą. 
Didžiuliai skelbimai — buvęs Europos 
meisteris, lietuvių krepšinio koihanda Roan- ; 
ne. Platūs ir įdomūs straipsniai laikraščiuo
se rodo, kad> mūsų tautos vardas skamba ■ 
po Prancūziją. ;

Tačiau pareiga pirmoj vietoj. Ir jie ją ;
Aras. 1

Paminėjome birželio 14-t^ją
Kasselis. Iš nublukusio nuo saulės, lietaus 

ir vėjo ■ barako birželio, 13-tos Vakare iš
slinko minia žmonių. Jei nebūtų paženklin
tas šitas barakas kryžiumi, kažin ar paša-, 
lietis galėtų pasakyti, kad čia yra Kassel- 
Mattenberg trijų tūkstančių lietuvių bena
mių maldos namai, kuriuose tiek daug kar
telio palieka dažnas šios stovyklos tremfl- 
nys. Į priekį išneša kryžių. Paskui kryžių 
rikiuojasi mokyklos vaikai, gimnazistai, 
skautai, savanoriai ir kt. Visi tvarkingai 
žengė į vietos vokiečių kapus, kuriuose yra 
palaidoti keliolika mūsų tremtinių, kad ga
lėtų susikaupti ir prisiminti visus žuvdsius 
ir mirusius įvairiuose pasaulio kraštuose 
nuo to laiko, kada tryliktos birželio vakare 
slapta rinkosi NKVD būriai ir važinėdami 
naktį rinko po visą kraštą aukas lėtai mir
čiai tolimame Altajaus krašte. Kapinėse į 
susirinkusius prabilo stovyklos gimnazijos 
kapelionas kun. Jokūbaitis.

Birželio 14-tos ryte susirinkęs nedidelis 
būrelis žmonių pakėlė pusiau stiebo tauti
nę vėliavą.

9 vai. susirinkę bažnyčioje išklausėme pa
maldų ir pamokslo, kurį pasakė stovyklos 
klebonas kun. Kulvelis.

Vakare šią dieną paminėti, susirinkome 
stovyklos 
žodį tarė 
Maželis.

Vakare, nuleidę vėliavą, mes vėl slinko
me per stovyklos kiemą su kiekvienu žings
niu vis toldami nuo anos klaikios mūsų tau
tai dienos. M. M,

salėje. Atidarydamas minėjimą, 
p. Gintautas. Toliau kalbėjo p.

sąlygos 
lankyti 

per sa-

Kokiomis s^lygomiS svetimšaliai . . .
(Atkelta Iš 3. psl.) (Reikia pastebėti, kad .mes patys šiuo metu

liai veikti, ginti savo planą, tartis, derėtis laikome tarnyboje neaineęikos piliečius sau-, 
ir kai kuriais atvejais dėl. didelio kitų pa-' goti tiekimui bei sandėliams Vokietijoje:
sipriešinimo net nusileisti, k. a.: turėjo iš
sižadėti atskiro Am. svetimšalių legiono 
steigimo, o senato pilnaties diskusijų metu 
sutiko 50.000 siūlymą sumažinti net pusiau. 
Bet pagaliau jis nors tiek laimėjo, kad ir 
apkarpytam ir pakeistam jo planui priimti 
senato pilnatyje.

Kadangi senatorius Lodgė. yra to plano 
autorius, savo sumanymą patiekė senatui 
priimti, ilgai kovojo' dėl jo priėmimo, dėl 
viso bendro plano bei atskirais smulkes
niais klausimais tarėsi ir derėjosi su karo 
vadovybe, savo siūlymą gynė ir aiškino 
(referavo) senatui, tad jo tvirtinimai ir at
skirų klausimų aiškinimai yra autoritetin
gi ir paremti karo vadovybės pritarimu ir 
bendrais jos numatomų nuostatų principais. 
Su jo tvirtinimais skaitėsi ir senatas. To- 

jo aiškinimai mums ypač įsidėmėtini, 
pabrėžiu, tai vis dar tik senato pažiū- 
ir sprendimas.

Senatorių kalbos ir

Lodgė. Kalbėsiu apie 
. priedėlį prie senato biliaus 

armijos minister! ligi 1950 
d. priimti tarnybon ne daugiau kaip 50.000 
tinkamų svetimšalių tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus.

Sis priedėlis panašus į mano siūlytą se
nato bilių 2016, kuris jau buvo svarstytas. 
'Tai įgalintų kariuomenę tęsti ši bandymų 
2 tnetų būvyje, po kurio tas įgaliojimas pa
sibaigtų, nebent būtų atnaujintas.

. ' (Čia senatorius Lodgė atkartojo tuos pat 
visus savo argumentus, jo patiektus balan
džio mėn. senato ginkluotų jėgų komitetui 
ir kuriuos jau minėjau pirma savo rašiny 
„Proga lietuvių pulkams steigti JAV ka
riuomenėje” — P. J.)

Senatoriai atsimena vieno labai išmintin
go .vyro pastabą; Rusijos vyriausybė negali 
būti patenkinta nuolaidomis, susitaikymais 
ar išprovokuota. Tad, manau, mes neturime 
rūpintis tuo faktorium; jei nuspręsim, kad 
tai tinkamas žingsnis, darykim tai.

Nors tai nėra tas pat, įdomi/ pastebėti, 
kad britai savo, zonoje Vokietijoje paleng
vino savo jėgas ištekliaus problemą, nau
dodami danų, norvegų ir belgų vienetus.

dėl 
Bet 
ros

diskusijos

mano pasiūlytą 
2655 įgaliojant 
m. birželio 30

Tad šia prasme nebūtų naudojami griežtai 
nauji principai.

Nemanoma steigti Amerikos svetimšalių 
legionas

I Tai '.tėra svetimšalių legiono siūlymas. 
Tai nėra priemonė, pagal kurią svetimšalių 
grupė būtų priimta tarnybon ir sudarytų 
bendrą vienetą, kur jie vartotų savų kalbą. 
Tai nėra siūlymas, kuris viliotų samdinius. 
Priešingai, tai yra būdas, kuris, priimtas, 
parūpintų mums jaunų vyrų, kurie būtų tik
rai labai naudingi piliečiai kandidatai.

Jiems būtų statomi tokie pat kūno ir pro
to būklės reikalavimai, kaip ir JAV pilie
čiams, imant karo tarnybon. Jie būtų dau
giau klausinėjami ir jų ištikimybė 
labiau tikrinama, negu mūsų piliečių.

Yra didelis moralinis skirtumas tarp__
vės legiono jaunų vyrų, kurie susižavėję 
Amerika ir jos pagrindais, nori nusigręžti 
nuo išgyvenimų bei nusivylimų Senuoju 
Pasauliu ir tapti Amerikos piliečiais gar
bingu ir vyrišku keliu, ir samdinių svetim
šalių legiono, sudaryto visai skirtingu tiks
lu. Šie du dalykai nėra tas pat.

Svetimšaliai būtų išsklaidyti po Amerikos 
kariuomenės dalinius

Šie jauni vyrai būtų išskirstyti kariuo
menės vienetuose tarp Amerikos kareivių 
tokiu pat būdu, kaip svetimšaliai buvo iš
blaškyti po JAV kariuomenę' daug kartų 
mūsų istorijoje. Kas turėjo santykių su mū
sų kariuomene prieš pat 2. D. karą ir kas 
matė arklių parodą Myerio Forte ir ste-' 
bėjo karius, tas žino, kad tuomet tarp mū
sų kareivių buvo labai daug svetimšalių. 
Niekas tam nesipriešino. Ne tik niekas 
sipriešino, bet tie vyrai sudarė dalį 
riaušių puskarininkių, kokių turėjom, 
korns pradėjus zvimbti.

Šis planas kiek sumažintų Amerikos 
rų šaukimą, kaip sakiau. Tuo būdu gautu
me jaunų vyrų, kurių tam tikras patyrimas, 
svetimų kalbų mokėjimas ir svetimų papro
čių žinojimas suteikiu mums didelės ir ne
palyginamos naudos. Dėl jų patyrimų ir tų 
žinių mūsų krašte nėra jiems lygių. (B. d.)

Kpt. P. Jurgėla

būtų

lais-

ne-
ge- 

kul-

vy-

Garb. Platintojai 
ir Skaitytojai!

Nors laikraščio leidimo 
sunkios, „Mintis” pasiryžusi 
savo skaitytojus tris kartus

'vaitę. Pirmieji platintojų ir skaitytojų 
atsiliepimai ir parama užsakymais 
drąsina mūsų pasiryžimą. Kartu pri
mename gerb. „Minties” platintojams 
paskubėti už liepos mėnesį atsiųsti 
surinktą prenumeratą, kad nesusitruk- 
dytų laikraščio siuntimas. Savo ruožtu 
patikiname, kad kaip tik bus karinės 
valdžios leista disponuoti už laikraš
tį avansu prisiųstais pinigais, su vi
sais skaitytojais bus tvarkingai atsi
skaityta. Dabar, kaip žinoma, laik
raščių sąskaitos bankuose yra užblo
kuotos.

Daugelis „Minties” draugų kreipė
si, norėdami užsakyti laikraštį į už
sienį. Pranešame, kad sumokėjus už 
mėnesį iš anksto,, „Minties” prenume
rata mėnesiui kainuoja 3 DM Vokie
tijoje, o užsienyje (be Sov. S-gos, 
Austrijos, Ispanijos ir Japonijos) 
laikraščio mėnesinės prenumeratos 
kaina 4 DM. Platintojams (10 ir dau
giau egz.) duodama 10% nuolaida.

Anglijon ir toliau užsisakoma pas 
„Minties” atstovą F. Neveravičių: 13, 
College St. Leicester, England.

Tikimės iš mūsų skaitytojų ir pla
tintojų aktyvios paramos, o mes iš 
savo pusės ir esamose sunkiose są
lygose padarysime viską, kad Jūsų 
neapviltuiųe.

„Minties” redakcija ir administracija.

NAUJAS L. R. KRY2. ĮGALIOTINIS 
MONCHENE

Šiomis dienomis buvęs L. R. Kryž. Ge
neral Įgaliotinis Mūnchene dipl. teis. Pet
ras Minkūnas, kaip J.A.V. pilietis, su savo 
šeima išvyko į Ameriką. Savo pareigose p. 
Minkūnas išbuvo apie porą metų. Būdamas 
visuomeninėje tarnyboje p. Minkūnas savo 
pareigas atliko tikrai su didele meile ir pa
sišventimu, stengdamasis 1 
daugiau padėti tremtiniams. 
Minkūnui laimės ir naujoj 
yra gimęs bei augęs ir ten 
metų amžiaus.

Naujuoju L. R. Kryžiaus 
paskirtas dipl. teis. Izidorius Rugienius, iki 
šiol sėkmingai ėjęs L. R. K. Muncheno 
skyriaus pareigas.

L Rugienius aukštuosius teisių mokslus 
yra ėjęs ir baigęs Vytauto D. Universitete 
Kaune. Dirbęs žemės banke, o vėliau buvo 
paskirtas Vilkaviškio apylinkės teisėju. 
Šias pareigas ėjo iki patekimo Vokietijon, į 
kurią, kaip ir kiti tremtiniai, buvo atblokš
tas karo audros. Tikėkimės, jog p. Rugie
nius naujose pareigose bus taip pat toks

kiek galėdamas
. Linkėtina 
šaly, kurioj 
išbuvęs iki

P- 
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įgaliotiniu yra

į Anapus geležinės uždangos
• „Galingasis partijos ginklas” privilia. Lietuvos komunistų partijos „Tiesos” 
Į Nr, 105 (dėta pasidžiaugti vertas str., kur pažodžiui rašoma:
Į Tarybinė spauda „dar vis nepasiekė reikiamo įtikinamumo, kovingumo, kon-
• krefumo kovoje prieš buržuazinę nacionalistinę ideologiją. Ypač nepakankamai de- 
Į maskuoja buržuazinius nacionalistinius sąmonės nuodytojus, jų išdavikišką veiklą”. 
Į , . Toliau Maskvos marionečių „Tiesoje” („Tiesa” ir savo formatu prilygsta 
j „Pravdai”) skundžiamasi, kad Lietuvoje tebesiplečia „nepagarba socialistinei nuo- 
1 savybei”. „Reakcinės idėjos pačios savaime neišnyks, jos turi būti sudaužytos ne-
• gailestingoje kovoje. Bolševikinas spaudos darbuotojai turi mobilizuoti visas savo 
1 jėgas triuškinti buržuazinei nacionalistinei ideologijai, kritikuoti jos k on kr e-
• č i u s nešiotojus”.

Jei šiomis „ligomis” serga centriniai LKP(b) laikraščiai, tai, „Tiesos” ieigi- 
Į mu, apskričių laikraščiai iš viso nėpajėgia „spalvingai vaizduoti tarybinę tikrovę”
• ir „neturi ryšių su masėmis”. Be to, laikraščiai -vis dar neturi pakankamai (ben- 
Į dradarbių) aktyvo ir vis dar permaža dirba, kad tas aktyvas gausėtų.. Tai „yra 
; ypatingai • rimtas (bolševikinės) spaudos trūkumas”.
> Pasirodo, laikraščiai „užkliūva” pašte ar kur kitur, ir dažnai skaitytojų fš viso 
1 nepasiekia ir, kas „Tiesai” iš tikro nuostabu, „masės, nacionalistų apdumtos, bol-h 
■ ševikinės spaudos nepasigenda”. , t

Iš duobės J duobę. „Tiesos” Nr. 104 randame str. „Tėvynės (žinoma, bolševi
kų) suklestėjimo vardan”, kur rašoma, kad TSRS ministrų taryba paskelbė vals
tybinę paskolą TSRS liaudies ūkiui atkurti. Nutarta iš darbininkų, darbo valstie
čių, tarnautojų ir inteligentų išrinkti 20 milijardų rublių. Tai jau, nepamirškime, 
trečioji paskola po karo. Kai rašoma, 1946 metais Lietuvos „įsigyta” valstybinių 
pbskolų lakštų 28 milijonais didesnei sumai, negu 1945 metais, o pernai įsigyta dar 
27 milijonais rublių didesne; sumai, negu 1946 metais. Šiemet „neturi likti nė vie
no žmogaus, kuris neįsigytų valstybinės paskolos obligacijų 4 savaičių uždarbiui”.

LTSR ministrų taryba TSRS nutarimą „pataiso” ta prasme, kad Lietuvos gy
ventojai paaukotų ne 4 savaičių, bet bent 2 mėnesių uždarbį.

Tai ir yra visa „tarybinė ekonomika” reikalauti, kad darbininkas našumą pa
keltų bent 150% (atseit, kad dirbtų vis greičiau, atsisakydamas nuo įvairių per
traukų ir kitokių tarpdarbinio poilsio minutėlių), kad pridedamų darbo valandų už
darbį skirtų „broliškų” respublikų ūkio atkūrimui (vadinasi, 8 darbo valandų die
nos sąlyga, Vakaruos stropiai profsąjungų ginama, anapus geležinės uždangos iš 
esmės nebegalioja) ir... pėr paskolas atsisakytų bent nuo 10% priklausomo ally-, 
ginimo už darbą. Be to, žinotina, kadi pernykštė valiutos reformą iš Tarybų Są
jungos ir bolševikų okupuotų kraštų gyventojų santaupų savo valia1 atsiskaitė 90% ; 
visos sumos (juk už kas 10 senųjų rublių teišmokėjo po 1 naująjį rublį).

TSRS ministrų tarybos įsakymu, „visiems paskolos pasirašytojams suteikiamas • 
10 mėnesių išdėstymas įgyjamų obligacijų vertei apmokėti”, tačiau, TSRS finansų : 
ministro! A. N. Kosigino nurodymu partinėms- organizacijoms, „vykdant paskolos ■ 
pasirašymą kaime, ypatingas dėmesys turi būti kreipiamas į grynų pinigų ! 
rinkimo organizavimą”. Iš tikro, neklydo premjeras Attlee, gegužės 1 d. 'initinge ; 
Plymoufhe teigdamas, kad jau jo jaunystės dienomis „Rusija buvo klasiškas polici- . 
nės valstybės pavyzdys. Tai buvo baimės ir vergijos šalis., Nebuvo Rusijoje žodžio ; 
laisvės, nebuvo galvojimo laisvės ir nebuvo spaudos laisvės. Šiandie Rusijoje, iš
skyrus valdančiųjų klik^, niekas' nepasikeitė”. ;

Palaiminti TSRS berankiai. IP rašo, kad pačiu geriausiu argumentu prieš bet ! 
kurį karą,.atrodo, būtų berankis invalidas. Bet kur ten tau! Šit TASS pranešimų, : 
Tarybų Sąjungoje sukonstruota nauja protežė, kuri „visiškai pavaduoja ranką”. ! 
Žmogus su proteze gali atlikti ko komplikuočiausius darbus, netgi... „aptarnauti ; 
sunkųjį kulkosvaidį”. „ 'j

Naujausi tarybinės technikos išradimai, CNS pranešimu, jau naudojami Pa- ; 
baltijyje ir Lenkijoje. Šit tie „patobulinimai”: •

1. elektrinis svarstis, kuriuo atkrečiama ^ardomojo inkstai ir kepenys; ■
2. elektrinė liemenė su nugarkauliu smingančiom adatom; cementiniai bunke- •

riai, J kuriuos pagal reikalą įleidžiama vanduo arba išsiurbiama oras; I
3. atverčiama kėdė kojom į viršų ir ant vienos kojos sodinama tardomasis, ;

šitaip besėdint paraližuojama nugarkaulis, po 1—2 valandų tardomasis netenka są- ■ 
monės. 1

Ruda ir raudona. Sovietų' oficiozas Berlyne „Taglische Rundschau” Įsidėjo • 
str.. „Amerika kaip kultūros tiekėjas.” Pasirodo, straipsnis žodis žodin perspaus^ ; 
dintas iš NSDAP knygos, išleistos 1942 metais. Plagijato autorius 
dakcijos gavo net 15.000 Rm. Na, kągi, galima pasakyti, dvynių brolių (nžcių ir 
komunistų) kasa visada bendra.

Ryšium.su šituo .priminimas toks Londono spaudoj pasirodęs pokštas:
Berlyne — Sovietų zonoj — tramvajaus konduktorius garsiai pranešdinėja

dr. Stark iš re.

♦ gatves: ■ ’
Markso alėja, seniau — Goebbelso alėja...

t — Rožės Luksemburg g-vė, seniau — Eva Braun g-vė
♦ — Spalio revoliucijos g-vė, -seniau HerrenvOlko g-vė
t Staiga vienas keleivis pakyla išlipti ir sušunka:
♦. — Heil Stalin, seniau — Heil Hitler.

LIETUVIAI ŠACHMATININKAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS

Schw. Gmiindo lietuviai šachmatininkai, 
po eilės pergalių įkopę Į baigminį Wūrt- 
tembergo vokiečių penketuką, birželio 13 d. 
turėjo pirmąjį susitikimą su Geislingeno 
vokiečių komanda. Kadangi šiose rungtynė
se nedalyvavo meisteriai Tautvaišas ir Ski— 
biniauskas, mūsiškiai rungtynes/pralaimėjo 
rezultatu 2,5—5,5. Taškus lietuviams pelnė 
Zenkevičius (1). Jurgulis (1) ir Stančius 
(0,5). Taip netikėtai pralaimėję, mūsiškiai 
kitose rungtynėse žada nepasiduoti. (žIv).

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ ŽAIDYNES
Kai tūkstančiai laisvųjų pasaulio tarifų 

sportinio jaunimo šią vasarą rungtyniaus 
Londono pasaulinėje olimpiadoje, beveik 
tuo pačiu metu žalioje vejoje Vokietijoje 
susitiks ir jaunimas tų pavergtųjų tautų 
kurios neturi galimybės kaip lygiateisės 
dalyvauti didžiuosiuose olimpiniuose žaidi
muose. Tai bus demonstracija, kuri pasau
liui parodys, kad olimpinių žaidimų tikroji 
dvasia yra iškreipta, nes šioje taikos šven
tėje truks dviejų dešimčių tautų sportinio 
jaunimo, kuris prieškariniais metais daly
vavo kaip lygiateisis varžovas pasaulinėse 
žaidynėse.

IESKČJIMAS
Vladas Kovalskas, gyv. (13a) Eichstaeft/ 

Rebdorf, Litauisches Lager, ieško Boleslovo 
Kovalsko.

teisingas ir objektyvus kaip, kad jau yra 
tekę tremtiniams patirti ir įsitikinti, kada 
jis ėjo tos organizacijos Muncheno skyriaus 
pirmininko pareigas.

Displaced Person

J. GARŠVA
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