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Jepcaskaitbiuia JbdsikėiiHta

Atsislalydino Graikijos
_ vyriausybė į

Atėnai (Dena/Reuteris). Graikijos minis
teris pirmininkas Sophoulis antradienio va
kare Graikijos karaliui Povilui įteikė savo 
vyriausybės atsistatydinimą.

Naują Graikijos vyriausybę sudaryti pa
vesta tam pačiam T. Souphouliui, kuris 
tuo būdu sudarys savo 6. vyriausybę, šis 
graikų liberalų politikas turi 88 m. am
žiaus.

Achesonas tariasi sn Sadaku
Washingtonas (Dena). JAV užsienio rei

kalų ministeris Achesonas, kaip praneša 
!^ęw Yorko radijas, antradienį pusantros 

■valandos tarėsi su Turkijos užsienio reikar 
. lų miirieteriu Sadaku.

mi-

JAV pilotai skraido 
greičiau už garsa

Frankfurtas (Dena). JAV aviacijos 
nisteris Symingtonas, pasak Amerikos ra
dijo, pareiškė, kad JAV karo aviacijos pi
lotai bandomuose skrAdymuose palenkė 
garso greitį bent keliais šimtais km/val.

Kartą kartos per daugelį šimtmečių iykų varpai ir neaidės Velykų giesmė. Ir 
šventųjų Velykų rytą pakyla mintimis Į Tą, 
kuris kėlėsi iš mirusiųjų, kad amžinai gy
ventų žmonių širdyse ir kaip negęstanti 
šviesa rodytų žmonijai kelią į absoliutų 
gėrį ir didžiausią tikslą.

To didžiojo prisikėlimo atminimui visa
me krikščioniškame pasaulyje sugaus var
pai ir U milijonų krūtinių pakils | dangų 'balsas, ką jie daro kai nekaltai žudomi 
Aleliuja garsai; pasaulis džiaugsis, sulau
kęs šventųjų Velykų.

Deja, džiaugsis ne visas pasaulis? dau
geliui milijonų smaugiamų krikščionių yra 
atimtas tas džiaugsmas. Dvidešimtojo am
žiaus Neronas, save vadinąs Stalinu, žiau
riausiomis priemonėmis iš žmonių širdžių 
nori išrauti tai, ką kartų kartos per dau
geli šimtmečių į jas įdiegė, o tai yra ne 
kas kita, kaip krikščioniškoji kultūra.

Paskutiniuoju metu kruvinas religijos 
persekiojimas dar labiau sustiprėjo. La
biausiai jis jaučiamas naujai užgrobtuose 
kraštuose, kur daugiausia katalikų.

Mūsų mintys veržiasi į 'gimtąjį kraštą, 
pas savuosius. Kaip ten mūsų artimieji su
tiki šventas Velykas? Jau mes žinome, 
kad ten ne tik vyskupų nebėra, bet jau 
maža belikę ir kunigų. Religinės prakti
kos atlikimas ten labai panėši pirmųjų 
krikščionių katakombinei praktikai. , _ ..

Bet ir ten žmonių širdys pakils į Jį, Pri- ir visai žmonijai. Savo mirtimi Jis parodė, 
sikėlusį ir Amžiną, nors ten Ir negaus Ve- kad ir kančia yra prasminga.

džiaugsmo ten nebus, nes. žmonių širdys 
perdaug jau pilnos nevilties ir skausmo. To
kiomis dienomis apima tik dar didesnis nu
siminimas, nes dar ryškiau Iškyla visos 
nuoskaudos, kančios ir pavojai. Visai tei
sėtai tada kyla klausimas, kur tie milijo
nai laisvojo pasaulio krikščionių, kur jų

valkai ir seniai, kai kasdien tūkstančiai 
miršta kankinių mirtimi kalėjimuose ir 
„darbo" stovyklose, kai šimtai tūkstančių 
žmonių kruvinų rankų išplėšiami iš savo 
krašto ir deportuojami lėtai, skausmingai 
mirčiai į Sibirą, kai maldyklos paverčia
mos klubais ir pasilinksminimo salėmis?!

Kas gi paguos žudomą tautą, kas suža
dins viltį tiems, kurie miškuose nuo per
sekiojančios sankos sau prieglobsčio ieško, 
kas nuramins ir atjaus tuos šimtus tūks
tančių šiaurės sniegynuose mestus badui, 
šalčiui ir ligoms į nasrus? Ne kartą, kaip 
tos moterys, eidamos tą šventą rytą lankyti 
Kristaus kapo, pagalvojame, kas gi pakels 
tą sunkų akmenį nuo lietuvių tautos ir jos 
žmonių širdžių; kada įvyks tautos prisikė
limas laisvam ir nepriklausomam gyveni
mui.

Aną šventą rytą savo prisikėlimu Kris- 
, tus grąžino viltį ir gyvenimą apaštalams

Lietuvių tauta, tiek iškentėjus! istorijos 
raidoje, gal netrukus prieis ir savo didžiau
sios kančios galą. Savo ryžtumu, savo noru 
gyventi, savo atnašaujamos aukos dydžiu ji 
tikrai nusipelno, kad ant jos užvožtas sun
kus kapo akmuo būtų pakeltas.

Sugaus Velykų varpai, J dangų pakils 
džiaugsmingas Aleliuja. Milijonai šeimų 
pasaulyje stos prie Velykų stalo, savo 'ra
telyje, savo židinyje. O mes, išblaškyti po 
pasaulį, be gimtosios pastogės, be savo že
mės sklypelio . . . kas Australijoje, Kolum
bijoje, Venecueloje, JAV, Kanadoje, Vokie
tijoje,' Sibire ar kitur, irgi lūpomis šnibž
dėsime prisikėlusiam Kristui Aleliuja ir 
mintimis kilsime į gimtąją, pirkią, kur pir
mą kartą mes pasveikinome Prisikėlusįjį, 
kur tėvai, broliai, kaimynai ir . . . raštuoti 
margučiai

Bet tos pirkios židinys išdraskytas, tėvai, 
broliai išžudyti, kaimynai deportuoti; ka
žin, kur žilagalvė motina ir 'sesuo ... .Ir 
nejųnčiomis širdį surakins ilgesys ir skaus
mas, o kartu su Aleliuja garsais iš krūti
nės išsiverš į Aukščiausiąjį protestas dėl 
persekiojimo, dėl balsios neteisybės.

Bet vienu mes stiprūs: mūsų vilties, 
mūsų tikėjimo tėvynės laisve niekas neįs
tengs pažeisti. Mes tikime didžiuoju prisi
kėlimo slėpiniu, ir tai telkia mūsų tautai 
jėgos ir stiprybės pakelti visas kančias.

Šiemet 140.000 »P Į Australija
Frankfurtas (Dena). Australijos radijas 

antradienį pranešė, kad Australijos minis
teris pirmininkas Chifleyg pareiškė, jog jo 
kraštas šiais metais įsileis 140.000 imigran
tų. Tarptautinė pabėgėtų organizacija 
(IRO) išvietintiems asmenims iš Europos 
gabenti į Australiją paskirą 15 laivų. Metų 
būvyje tfc akcijos reikalams gali būti pa
skirta ir daugiau laivų.

i • - :

Kravčenkos byloje apeliavo
Paryžius (Dena/Reuteris). Advokatas Jar- 

rys, kuris Kravčenkos byloje su komunistų 
laikraščiu ,JLes Lettres Franęaises” dėl 
šmeižto 
nuteisti 
liaciją.

gynė Wurmserį ir Morganų, kurie 
piniginėmis baudomis, padavė ape-

Milžiniška priešbolševikinė demonstracija Miinchene
APIE 10.000 DP DALYVAVO DEMONSTRACIJOJE PRIES RAUDONĄJĮ TERORĄ . JŲ TARPE APIE 1000 LIETUVIŲ
EISENA GATVĖJE

BOS PRIES
- KOMUNISTŲ PROVOKACIJOS IR TRUKDYMAI - TANKETES, DURTUVAI IR AŠARINES BOM- 
BEGINKLIUS DP . APIE 10 SUŽEISTŲ - 200 PLAKATŲ SU PRIESBOLSEVIKINIAIS SŪKIAIS

Munchenas. - Verbų sekmadienį paverg
ti tautų DP Mūnchene pakėlė protesto bal- 
:ą prieš bolševizmą ir rusišką imperializ
mą. Vadovaujant Antibolševikinam Tautų 
Blokui — Antibolshevist Block of Nation 
• ABN) — tą dieną į Konigsjjlatz susirinko 
18 tautų apie 10.000 žmonių tarti tiesos 
žodį ir atkreipti pasaulio dėmesį į bolševi
kų siautėjimą ir žmonių naikinimą pa
vergtuose kraštuose anapus geležinės už
dangos. Demonstracijoje dalyvavo taip pat 
ir apie 1.000 lietuvių, gyvenančių Mūnche- 
ne ir atvykusių iš kitų stovyklų.

Protesto mitingas prasidėjo pamaldomis, 
kurias atliko įvairių religijų dvasininkai — 
kiekvienas atskirai savo tikintiesiems. Po 
pamaldų visi dalyviai su tautinėmis vė
liavomis ir daugybe plakatų suplaukė krū
von. Čia pervergtų tautų atstovai savo kal
bose iškėlė bolševikų 'nežmoniškus ir kru
vinus darbus jų pavergtuose kraštuose, 
skaičiais ir faktais pavaizdavo daromas 
skriaudas ir kvietė pasaulį išvysti ken
čiančių bolševikinį terorą milijonų kan
čias ir išgirsti jų šauksmą. Lietuviai trum
pais, bet ugningais žodžiais sušuko:

„Pasauli, gelbėk žūstančią Lietuvą!“

MŪSŲ SPECIALAUS KORESPONDENTO PRANEŠIMAS

Po kalbų buvo perskaityta rezoliucija, iš
kelianti bolševikų žiaurumus ir reikalau
janti išvaduoti milijonus žmonių iš rau
donojo teroro ir suteikti pervergtoms tau
tams laisvę. Rezoliucija buvo priimta gar
siais visų pritarimais. Ji bus pasiųsta 
Jungtinių Tautų susirinkimui Amerikoje.

Priėmus rezoliuciją, mitingas aikštėje 
buvo baigtas. Po to dešimt tūkstantinė mi
nia, tvarkingai išsirikiavusi į gretas, pa
traukė miesto gatvėmis. Eisenoje buvo ne
šamos tautinės vėliavos ir apie 200 pla
katų. Minios priešaky buvo nešamas pla
katas, vaizduojąs žemėlapį su nurodymais, 
kiek ir kuriose Rusijos vietose yra kon
centracijos stovyklų ir jose naikinamų 
žmpnių. Lietuviai nešė juodos spalvos pla
katą su įrašų:
„Teroras ir tautos naikinimas siaučia Lie

tuvoje.“
Kituose lietuvių plakatuose buvo įrašy

ta:
„Mes lietuviai, pnotestnojam prieš 
masines deportacijas“, „Kur Lietuvos 
vyskupai?“ ir t. t.

Rekordinis JAV karo biudžetas
Washington's (Dena/Reuteris). JAV at

stovų rūmų aprobavimų komisija patvir
tino karinį biudžetą 15.909.116.800 dolerių 
sumai. Tas biudžetas numatytas 1949 m. 
liepos mėn. 1 d. prasidedantiems naujiems 
finansiniams metams. Tai yra pati didžiau
sioji suma bariniams reikalams nuo pat 2. 
D. karo pabaigos. Ji yra net didesnė, negu 
prezidentas Trumanas buvo pasiūlęs.

Didžiausioji tos sumos dalis bus paskirta 
aviacijai, kuri vietoji Trumano pasiūlytų 
48 eskadrų, bus padidinta į 58 eskadras. 
Tuo būdu JAV aviacija bus 
kančiais finansiniais metais 
lėktuvus.

Karo laivynui numatyti 731
kurių 8 sunkūs lėktuvnešiai ir 80 povande
ninių laivų. Iš to biudžeto 43 milijonai nu
matyta vieno superlėktuvnešio statybai, 
kuris kaštuos 189 milijonus dolerių.

JAV karo laivyno ministeris Sullivanas 
pareiškė, kad tas biudžetas karo laivyną 
įgalina „įsigyti tik pusę visų lėktuvų, ku-

rie reikalingi, kad mūsų ginkluotos pajė
gos būtų išlaikytos pirmaklasiniame ly
gyje“. Ta proga Sullivanas komisijai pri
minė, kad „viena kita valstybė šiuo metu 
turi daugiau negu 250 povandeninių laivų.“

JAV kariuomenės gener. štabo viršinin
kas gen. Bradleys ir aviacijos ministeris 
Symingtonas pareiškė, kad netolimoje atei
tyje netenka laukti karo, kadangi nė viena 
iš tų valstybių, kurios gali pulti, prieš 
1952 m. neturės atominės bombos.

Buvo plakatų, skirtų vokiečiams. Jų 
viename buvo įrašytas šis prasmingas po
sakis: „Vokiečiai, ir jūsų sūnūs atlieka 
vergų darbus Rusijoje. Kovok prieš bolše
vizmą!“ Kitų tautų plakatuose pažymėti- 
niflšie įrašai: „15 mil. aukų sovietų kacetl- 
nėse stovykluose! 8 mik 1932—33 n. bado 
aukų! Sovietų Sąjungoje dingo 33,5 mil. 
žmonių!“ — „Salin rusų imperializmas! 
Mirtis pasaulio komunizmui!“ — „Mirtis 
tautų priešui!“ ir kt.

Eisena, kuri nusitęsė nemažiau, kaip 3 
km, pasiekusi Isario tiltą prie Prinzregento 
gatvės, sutiko stiprų vokiečių policijos pa
sipriešinimą. Čia komunistai bandė išpro
vokuoti muštynes, apmėtydami vokiečių 
policiją akmenimis (mitingo metu komu
nistai aikštėje buvo nukirpę garsiakalbių 
vielas). Patys demonstrantai pačiupo pro
vokatorius, bet policija juos išgelbėjo nuo 
minios teismo. Vokiečių policijos užtvaros 
buvo pralaužtos, ir minia nesulaikomai žy
giavo toliau. Bet tuoj garsiakalbiais de
monstrantai buvo įspėti, kad karinė val
džia draudžia tolimesnę eiseną k* įsako 
skirstytis. Tačiau ilgai ir kantriai tylėję 
DP sujudo, ir nė vienas nepaklausė val
džios įsakymo. Tyliai, bet pakelta dvasia 
minia žygiavo toliau.

Kada pasiekė Ismaninger gatvę ir 
suko Herkomer aikštės kryptini, kur 
įsikūrusi bolševikų satelitinių kraštų
patriaclnių misijų būstinė, sulaukė stiprų 
amerikiečių policijos pasipriešinimą. At
vykusios tanketės su ginkluotais ir kauty
nėm pasirengusiais kariais sudarė gatvė
je tankečių užtvarą. Demonstrantai, ma
tydami, kad kliūtis nenugalima, pasuko į 
šalutines gatves. Kiek pažygiavus, prisivi
jusios tankėtes pradėjo sukinėtis po mi
nią.

Demonstrantai atskirais būriais metėsi į 
gretimas gatves ir vingiais slinko tikslo 
kryptimi. Policija užsidėjo dujokaukes, ir 
ašarinės bombos pradėjo sproginėti de
monstruojančių gretose. Nepaisant akių 
graužimo, kurį sukėlė dujos, demonstran
tai pasiekė Herkomer gatvę ir pradėjo 
spiestis prie repatriacinės misijos namų. 
Pirmųjų aukštų langinės užsidarė. Atka
klūs demonstrantai prasiveržė iki durų, o 
tuo metu atskubėjusios tanketės juos ap-

dėjo sklaidyti demonstrantus. Šie metėsi į 
šalis, nes dujos ėdė akis ir dusino plau
čius. Laimei, stiprus vėjas greitai išsklai
dė susitelkusias dujas.

Atkaklieji iš naujo atakavo aikštę. Šiuo 
kartu dar didesnė bombų kruša pasipylė į 
demonstrantų eiles. Kariai šoko atiminėti 
plakatus, juos draskyti, laužyti ir plėšyti 
nuo demonstrantų krūtinių ženkliukus (visi 
demonstruojantieji buvo pasipuošę žen
kleliais su užrašų: „Laisvė tautoms, laivė 
žmogui!“) Iš minios pasipylė nedraugiški 
šūkiai uoliųjų pareigūnų adresų. Apie 10 
demonstrantų buvo sužeista. Kai kurie 
sužeistieji pačių demonstrantų buvo nu
nešti į ligonines.

Kai aikštė ir aplinkinės gavės skendėjo du
jose, demonstrantai, ginkluotų karių gena
mi, pamažu pradėjo skirstytis. Demonstra
cija truko 5 valandas.

Nors demonstrantai buvo Įvairių tauty
bių, bet laikėsi solidariai ir vieningai, nes 
jautė, kad susirinko pakelti balsą už vie
ną ir bendrą reikalą — dėl pavergtų tau
tų ir kenčiančių brolių laisvės. Jei demons
truojančių pakeltas balsas bent kiek pa
sieks pasaulio galiūnų ausis, tai vargšų ir 
benamių DP žygis svetimo miesto gatvėse 
tikrai bus prasmingas.

Sovietai bijo ir 
moksliniu ekspedicija

Maskva (Dena-Reuteris). Dėl planuoja
mos š. m. birželio mėn. amerikiečių britų 
bendros ekspedicijos į Ararato kalno vir
šūnę, kuri yra turkų sovietų pasienyje, 
ieškoti Nojaus arkos pasisako sovietų 
„Pravda“. Ji visam tam įvykiui teikia po
litinę reikšmę. Esą, visa tai daroma tik 
tam, kad atgabenti į šiaurės rytų Turki
jos dalį grupę prityrusių agentų. Pakanka 
tik mesti žvilgsnį į žemėlapį, kad suprastum 

-tos tariamas ekspedicijos tikrąjį tikslą.
Jau prieš kelias dešimtis metų buvo 

pasklidę gandai, kad Aržrato kalno vir
šūnėje iš ledų išlindo galas didelio laivo, 
kuris yra iš labai kieto įmędžio. Tuos gan
dus ne kartą yra patvirtinę tos apylinkės 
kalnuose gyveną vietiniai žmonės.

Vienos rusų ekspedicijos dalyviai, kurie 
Ararato kalno viršūnę buvo pasiekę 1917 
m., žuvo per revoliuciją, ir jokių duome
nų apie tos ekspedicijos rezultatus nebuvo 
paskelbta.

Mindszenčlo Įvykis JT pilnatyje
Flushing Mewdowsas (Dena). JT 

savo debatuose nutarė Mindszenčio 
15 dvasininkų nuteisimą. įtraukti Į 
naties darbų

Norvegija, 
debatų metu 
darbų tvarką 
kalų ministeris Rasmussenas visų keturių 
kraštų vardu pareiškė, kad tos bylos Skan
dinavijos kraštuose sukėlė didelį susijau
dinimą, bet ta® reikalas pirmiausia liečia 
tuos kraštus, kurie pasirašė taikos sutartis. 
Jie turi imtis ir atitinkamų priemonių.

♦ Švedijos užsienio reikalų ministeris 
Undenas pareiškė, kad JT svarstant Izrae
lio priėmimą į šią organizaciją, Švedijos 
delegacija susilaikys nuo balsavimo, kadangi 
Telavivas dar nėra išaiškinęs grafo Berna- 
dottės nužudymo aplinkybes (D/R).

tvarką. 
Islandija, 
pasisakė 
įrašymą.

pilnatis 
įvykį ir 
JT pil-

ŠvedijaDanija ir 
prieš to klausimo į 
Danijos užsienio rei-

įgalinta se- 
įsigyti 9875

laivai, tarp

Trumanas 3 melas valdžioje
Wasbingt6nag (Dena/Afp). Balandžio 12. 

d. Trumanas pradėjo penktuosius savo pre
zidentavimo metus. Ta proga įvyko mažas 
pobūvis, kuriame dalyvavo eilė respubliki
ni nitų ir demokratų partijų atstovų. Tarp

pa
yra 
re-

kitų buvo it Achesonas, vidaus reikalų tra- luo meru aiSKUoejUSios rankeles juos ap- 
. 7- . , ,, . . . . . ... supo. Pasipylė didelės ir gausios ašarinės

nistens J. Krugas ir vyr. teismo pirminiu- i3<)mbos Aikštė paskendo tirštose dujose, 
kas F. Vinsonas. * Iššokę iš tankečių kariai su durtuvais pra-

Taikos derybos su komunistais sunkiai vyksta
Nankingas (Dena). Pasak Reuterio, tarp I nigų to miesto neužimti. Ta žinia pasklido 

tautinės Kinijos vyriausybės delegacijos ir | užsieniečių kolonijose ir diplomatinėse at-
komunistų pradėtos taikos derybos „už
šalo”. Nepasisekė rasti jokio sprendimo 
klausimu, ar komunistų kariuomenei turi 
būti leista peržengti Jangcės upę, kad pri
žiūrėtų tautinės kariuomenės reorganiza
vimą.

Komunistų kariuomenė jau kelias dienas 
puola tautinės Kinijos prietilčius šiauri
niame Jangcės krante. Kiti šaltini-' teigia, 
kad komunistai įsiveržė į Silinsanc vietovę, 
55 km į pietvakarius nuo Nankingo.

Iš Šanchajaus pranešama, kad 
mėgstąs pašto susisiekimas su 
užimtomis Hupeho ir Santungo 
mis. Taip pat užmegstas pašto 
Charbinu, su kuriuo jis buvo 
nuo 1945 m.

Gerai informuotuose Šanchajaus sluogs- 
niuose teigiama, kad pagal kursuojančius 
gandus komunistai sutikę už žymią sumą pi-

vėl yrauž- 
komumstų 

provincijo- 
ryšys ir su 
nutrauktas

stovybėse, bet jos tikrumas oficialių sluogs- 
nių nėra patvirtintas.

Ryšium su tuo teigiama, kad Šanchajaus 
bankąs sutiko mokėti 25 milijonus dolerių, 
kad tik miesto neužimtų komunistai. Esą, 
ketvirtadalis tos sumos jau yra komunis
tams mokėtas.

Japonai laikomi „karantino|e”
Tokiją (Dena/Reuteris). Sovietų karinė 

misija Tokijoje apkaltino amerikiečių oku
pacines įstaigas Japonijoje, kad jos izo
liavo Japonijos profesinių sąjungų organi
zaciją nuo sovietų profesinių sąjungų.

Tas protestas įvyko ryšium su tuo, kad 
sąjungininkų vyr. vadovybė Japonijoje nie
ko neatsakė J sovietų paklausimą dėl Ja
ponijos profesinių sąjungų atstovų dalyva
vimo (laskvoje įvyksimame Sovietų Sąjun
gos profesinių sąjungų kongrese.
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Tarptautinė padėtis

Olttipacinis 
i statutas

Pereitą sekmadieni paskelbtas naujas 
okupacinis statutas konstatuoja:

Prancūzijos, JAV ir D. Britanijos 
vyriausybės pageidaują, kad vokiečių 

V tauta, kiek tai yra suderinama su oku
pacija, pati valdytųsi. Federacija ir ją 
sudarantieji kraštai gali būti suvaržo
mi tik statute numatytais atvejais.

Antras to paties statuto straipsnis išskai
čiuoja tuos atvejus:

a. Visa nusiginklavimo sritis; b. 
Ruhro kontrolė, restitucijos, reparaci
jos, užsienio interesai ir užsienio pre
tenzijos j Vokietiją; c. užsienio reika- 

' / lai; d. išvietintleji asmenys ir pabėgė
lių priėmimas; e. santarvininkų perso
nalo saugumas ir okupacinės įstaigos;
f. konstitucijos neliečiamybės saugoji
mas; g. užsienio prekybos kontrolė;
h. vidaus reikalų kontrolė, kiek ji rei
kalinga patikrinimui, kad užsienio pa
galbą būtų galima sumažinti iki mini
mumo; i. kontrolė tų vokiečių kalėji
muose laikomų asmenų, kurie buvo są
jungininkų teismų nubausti, taip pat 
jų amnestavimo arba paleidimo klau
simai.
Trečias straipsnis įspėja, kad okupaci

nės valstybės vėl gali perimti krašto val
dymą, jei būtų reikalinga jų saugumui lai
duoti.

Ketvirtas straipsnis numato, kad vokie
čių įstaigos gali tvarkyti ir sąjungininkams 
rezervuotas sritis, jei jos gauna, atitinka
mus Įgaliojimus.

Penktame straipsnyje nustatoma, kad 
kiekvienas pagrindinio įstatymo (konstitu
cijos) pakeitimas yra reikalingas okupaci
nių Įstaigų leidimo.

Šeštas straipsnis laiduoja, kad okupaci
nės Įstaigos nesigriebs jokių sauvalės ak
tų.

Septintas ir aštuntas straipsniai numato 
pereinamuosius nuostatus, o devintas pa
žada po dvylikos, arba vėliausiai po aš
tuoniolikos mėnesių statuto reviziją. '

Tą pačią dieną paskelbtas trijų valsty
bių susitarimas sujungti tris vakarinės zo
nas numato:

1. Aukštąją komisiją, sudarytą iš aukš
tųjų komisarų. Ta komisija yra aukščiausia 
sąjungininkų kontrolės Įstaiga.

2. Aukštosios komisijos kontrolė yra nu
matyta okupaciniam statute.
. S. Jos personalas sumažinamas iki mi
nimumo. ,

4. Konstitucija gali būti pakeista tik vi
sų trijų aukštųjų komisarų sutikimu.

5. Straipsnis nustato JAV pagalbos klau
simus. ,

6. Visi kiti klausimai sprendžiami papras
ta balsų daugumu.

7. Straipsnis leidžia tam tikrais atvejais 
tam aukštajam komisarui, kuris nesutin
ka su daugumos sprendimu, apeliuoti i 
savo vyriausybę. Tuo atveju nutarimo vyk
dymas sulaikomas 30 dienų. Jei per tą 
laiką dvi vyriausybės duoda suprasti, kad 
jos padarytam nutarimui nepritaria, jo 
vykdymas sulaikomas tolimesniam laikui.

*
H paskelbtųjų nuostatų aišku, kad nors 

užsienio politika ir visi su ja susiję klau
simai (Mąrshallio plano vykdymas, Ruhro 
krašto kontrolė, nuginklavimas, DP ir pa
našiai) palieka sąjungininkų ir jų skirtųjų 
aukštųjų komisarų žinioje, vokiečių politi
kams vidaus politikos srityje paliekamos 
laisvos rankos.

Kartu tenka pabrėžti faktą, -kad nauja
sis okupacinis statutas ir trijų susitarimas 
dėl zonų sujungimo pakeičia Potsdamo su
sitarimu nustatytą tvarką. Praktiškai tai 
reiškia formalų Vokietijos suskaldymą. 
Vienintelė dabar likusi buvusių 4 sąjungi
ninkų jungtis tėra Berlyno miesto geležln- 

. x kelis (S-Bahn), kuris yra administruoja
mas sovietų, tačiau eina per Vakarų kon
troliuojamus sektorius. Visi kiti ryšiai 
(Kontrolės Taryba ir bendra Berlyno ko
mendantūra) jau senokai nustoję praktiš
kai veikti, dabar formaliai panaikinami.

Savaime aišku, kad nei’Vakarų nei Ry
tų vokiečiai niekados nepripažins savo 
krašto suskaldymo. Ir tiek Vakarai, tiek 
Rytai norės tą jų nusistatymą Išnaudoti 
savo naudai. Sovietų • sudarytas „Vokiečių 
Liaudies Kongresas“ jau sušauktas nepa
prastai sesijai. Ten, be abejo, bus pareikš-

• tas protestas prieš naujus „suvaržymus". 
Tačiau šiandien sovietams jau bus sunku 
įrodyti, kad Vakaruose viešpatauja vergi
ja ir badas, o Rytuose laisvė ir gerbūvis.

» Atrodo, kad Vokietijoje atkartojai^Korė-
* . jos įvykiai. Bus dvi Vokietijos —Tialta ir

raudona. Nuo bendros (vykių raidos pri
klausys ir to suskilimo sparta.

( KP itiuūsl
Frankfurtas (Dena). „£>abar yra aišku be 

jokių abejonių, pareiškė KP vadovybė, kad 
su okupaciniu statutu yra sulaužytas Pots
damo susitarimas. Tas statutas yra ne kas 
kita kaip „kolonijinis statutas Vakarų Vo
kietijos valstybei“. Tas okupacinis statu
tas vokiečių tautai atima visas savaran
kiškumo teises ir Suverenumą.“

Vokietijos KP vadovybė tuo pačiu, esą, 
kreipiasi | vakarinių zonų vokiečius gy
ventojus „atsisakyti nuo visų politinių ir 
pasaulėžiūrinių skirtumų ir sudaryti ben
drą frontą kovai dėl mūsų tėvynės vieny
bės ir nepriklausomybės.“

Pokalbis su palaimintuoju
Ernestas Bevinas ir Andrejus Gromyka 

netyčia susitiko ant „Quen Mary“ denio, 
jie pasispaudę rankas ir pasikeitė nuomo
nėmis apie... orą. Kitos temos jie nerado. 
Viskas buvo aišku. Kiekvienas iš jų lai
kėsi sdvo krypties. „Quen Mary" plaukė j 
New Yorką. Bevinas vyko | Washlngtoną 
pasirašyti Atlanto paktą, Gromyka jį pa
smerkti JT visuotiniame susirinkime.

Kad taip bus, buvo aišku. Net gi faktą, 
kad New Yorko uoste Beviną pasitiks ke
liolika sionistų ir i jo automobili paleis 
keletą supuvusių obuolių ir pomidorų, bu
vo galima numatyti. Bet kaip bus toliau, 
kokia kryptimi pasisuks viso pasaulio 
(vykių raida, spėlioti yra sunkiau.

Apie ją kalbėjo du seni ponai, kurių 
bendras amžius siekia įspūdingos 150 me
tų sumos. Taip pat New Yorke. Be liudi
ninkų. Vienas jų buvo Bernardas Ba- 
ruchas, kitas Winstohas Churchillis.

Dieną prieš tai Churchillis kalbėjo 
Bostone. 14 000 žmonių jo klausė ir plojo. 
8 nešiojo plakatus: „Grjžk namo Chur- 
chill{! Mes norim taikos“. Churchillis aiš-

Vien 1942—43 metais JAV į karo pra
manę investavo 18 milijardų dolerių. Toji 
karo pramonė pajėgė pagaminti 125.000 
lėktuvų, 85.000 tankų, 25.000.000 to talpos 
laivų. Amerikos Vakaruose susikūrė nau
jos įmonės, ištisi miestai. Jau senas bū
damas Baruchas turėjo pradėti iš naujo 
mokytis. Sį kartą fizikos. Jis turėjo 
suprasti ką reiškia atominė energija ir 
atominė bomba. Jis buvo paskirtas JAV 
atominės komisijos pirmininku.

Pagaliau jis amerikiečių vardu JT pa
siūlė atominės energijos kontrolės planą. 
Sovietai jo nepriėmė. Jei dėl to susitarti 
negalima, reikia ruoštis karui. Tai buvo 
logiška išvada. Taip ir buvo padaryta. 
Prasidėjo ginklavimasis ir pasaulio skal
dymas. Churchillis žino, kad Bernardas 
„palaimintasis“ turi didelę (taką ir šian
dien, kad jis diriguoja užkulisiuose, kad

i

jis yra ryšininkas tarp Baltųjų rūmų ir 
galingo Wallstreeto. Jam rūpėjo patirti 
amerikiečių nuomonę iš pirmųjų šaltinių. 
Du seniai sėdėjo ir kalbėjosi. Apie Staliną.

Tuo tarpu Waldorfo-Astorijos viešbu
tyje vyko ,.kultūrininkų ir mokslininkų 
kongresas už taiką“. Anot „Pravdos“, ten 
amerikiečiai pademonstravo savo tikrą 
valią.

Iš tikrųjų ten tik Stalinas Atlanto pakto 
pasirašymo išvakarėse norėjo pademon
struoti savo penktosios kolonos galią ir 
Amerikoje. „Turėkit savo atominę bom
bą, — norėjo jis pasakyti — aš turiu sa
vo pusėje tautas“. Bet Waldorfo-Astorijos 
salėje vietoje milijonų ir ištisų tautų tel
pa tik 2.000 žmonių, gal 3.000, jei visi sto
vės. Tik tiek. Na, skęstantis ir šiaudo grie
biasi.

Churchillis su Baruchu aptarė daug ga
limybių. Jie abu gali daug numatyti.

=TBUMPOS
BULGARIJA

♦ Bulgarija JT gen. sekretoriui Trygvei 
Lie įteikė notą, kurioje protestuoja dėl to, 
kad JT pilnatyje bus iškeltas klausimas dėl 
dvasininkų nuteisimo Bulgarijoje. Taip pat 
Bulgarija atmetė tuo pačiu klausimu D. Bri
tanijos protesto notą (D/R).

D. BRITANIJA
♦ Londoniškis „Observer” teigia, kad 

pusė milijono arabų pabėgėlių iš Palesti
nos „stovi prieš lėta mirtį”, jeigu jiems 
nebus suteikta parama. Iš 900.000 pabėgėlių 
didesnė pusė serga tbc, dezinterija, šiltine 
ir kitomis užkrečiamomis ligomis. Kasdien 
miršta apie 300 žmonių. Isškyrus D. Britą- . 
niją, kuri tam tikslui skyrė vieną milijoną 
svarų sterlingų, ir privačių aukų, Vakarų 
valstybių pagalba iki šiol rėmėsi „tik gra
žiais žodžiais.” (D/R).

♦ Darbiečių partijos centrinis biuras 
oficialiai paskelbė, kad iki šiol grafysčių 
rinkimuose ji prarado 330 vietas, o laimėjo 
tik 83 vietas (D/R)

EGIPTAS

Priešamerikinės demonstracijos Rusijoje
kino, kad nors tik atominė bomba išsau
gojo taiką, tačiau rusų nereikia bijoti, juk 
pagal vokišką partarlę „medžiai iki dan
gaus neauga“.

Baigdamas savo viešnagę Amerikoje 
Churchillis turėjo pasimatyti su Bernardu 
Baruchu, kurio pavardė hebrajiškai reiš
kia „palaimintas“. Jie abu žino daugiau 
negu visas pasaulis kartu paėmus.

Bernardas gimė 1870 m. vieno iš Len
kijos imigravusio gydytojo šeimoje. JAV 
buvo ką tik baigusios pilletintj karą, kuris 
aukštyn kojom apvertė amerikiečių vi
suomeninę santvarką. Pramonė ir finansai 
vystėsi tikrai „amerikiniu“ tempu. Baru
chas visur dalyvavo, kaip dalininkas, kaip 
bankininkas, kaip patarėjas. Kiti mirė, jis 
vis gyveno. Jo |taka augo.

1917 m. JAV įstojo | 1. D. karą. Prezi
dentas Wilsonas Baruchą paskyrė karo 
pramonės įstaigos vedėju. Per- jo rankas 
perplaukė 36 milijardai dolerių. Po karo 
jo |taka sumažėjo. Jis varė tik savo biznį. 
Ir labai sėkmingai.

1933 m. prezidentu išrinktas Rooseveltas 
vėl pasišaukė Baruchą į talką. Jis davė pa
tarimus kaip atkutinti krizės paliestą JAV 
ūk|, o kai pakvipo karu, ruošė ginklavimo 
planus.

Daugely Sovietų Sąjungos miestų, ku
riuose 1918 metais buvo išsikėlę anglų, 
amerikiečių ir prancūzų kariuomenės dali
niai caro armijai paremti ir vėliau, raudo
nosios armijos spaudžiami, turėjo iš ten pa
sitraukti, šiomis dienomis, kaip Maskvos 
radijas praneša, „Rusijos išsilaisvinimo nuo 
anglų amerikiečių interventų jungo” proga 
vyko mitingai ir demonstracijos, nukreiptos 
prieš Angliją ir Jungtines Amerikos Vals
tybes. Archangelske vietos administracijos 
ir partijos pa,reigūnų vadovaujama minia 
žygiavo gatvėmis, nešdama raudonas vė
liavas, plakatus ir {vairius transparentus. 
Plakatuose buvo įrašyta: „Nė vienas anglo
saksų kareivis, kuris dar kartą įkels savo 
koją | mūsų žemę, neišeis iš jos gyvas!” — 
„Mirtis anglosaksiškiesiems karo kurstyto
jams!” ir tt. Murmanske vyko panašios de
monstracijos, kurių metu, kaip Archangels
ke išeinąs „Pravda Sievera” rašo, „įniršu
sios liaudies masės nuplėšė uoste įmūrytas 
anglų ir amerikiečių laivyno paminklines 
lentas”. Šios lentos buvo 1945 metais iškil
mingai Įmūrytos amerikiečių laivyno Įgulų 
garbei. Kaip laikraštis toliau rašo, Archan

gelsko srityje, Kodyšo ir Kučmos vieto
vėse, kurios 1918 metais, sąjungininkų dali
nių ir raudonosios armijos kovų metu, bu
vo sudegintos, pastatyti paminklai „nepavy
kusiam Churchillio. bandymui šį kraštą oku
puoti” atminti. Leningrado radijas ta pro
ga priduria, kad anglai ir amerikiečiai 
Mtlrmansko ir Archangelsko užėmimo metu 
„įvykdę tokių žiaurumų, kurie savo siau
bingumu pralenkia net vokiškuosius nežmo
niškumus”. '

Irz Odesoje bei Baku mieste, kuriuos 
1918—1921 m. laikinai buvo užėmę sąjungi
ninkų daliniai, taip pat vyko panašios de
monstracijos. Šios demonstracijos prieš 
karą būdavo taip pat kas metai vyk
domos, tačiau, pasidėjus karui, buvo už
draustos. Šiemet jos vyko pirmą kartą po 
karo. Visi Sovietų Sąjungos laikrašįiai su 
„Izveetija” ir „Pravda” priekyje „išsilaisvi
nimo nuo anglų ir amerikiečių dienos” pro
ga įsidėjo specialius straipsnius. „Pravda” 
ta proga vokiečius, anglus, amerikiečius ir 
prancūzus išvadino „istoriniais Sovietų Są
jungos priešais”, f '

♦ Egipto vyriausybė paprašė naująją 
Sirijos vyriausybę patvirtinti, kad paskuti
nis perversmas Sirijoje buvo grynai vidaus 
reikalas ir jis nieko bendro neturi su tikslu 
„steigti didžiosios Sirijos” valstybę. Toliau 
Egiptas prašė garbingai elgtis su nuvers
tuoju prezidentu El Kuwatliu. Tas sąlygas 
išpildžius, Egiptas pripažins naująją Siri
jos vyriausybę (D/R).

GRAIKIJA
♦ Graikijos vyriausybės kariuomenės 

gener. štabas praneša, kad Grammos kal
nuose atmušti visi nauji sukilėlių puolimai.

♦ Graikijos kriminalinė policija Ateitų 
priemiestyje' areštavo kažin koki Leonidą 
Constantinidesą, kuris Įtariamas 1948 m. 
gegužės 1 d. padaręs atentatą prieš tei
singumo minister! Ladasą (D/).|

♦ Graikijos vidaus kabinetas visiems
ministeriams suteikė įgaliojimus mobilizuoti 
visus jų ministerijose į darbą neatėjusius 
valstybės tarnautojus, —•——
pranešė, kad vis tiek 
(D/R).

Profesinė sąjunga 
streikas nenutrūks.

Iš VISUR
taryba naujiesiems

Mirties zonos žinių tarnyba
Berlynas (Dena). — „Mažiausiai pusantro 

milijono vokiečių žuvo sovietinėse koncen
tracijos, karo belaisvių ir priverčiamojo 
darbo stovyklose”, pareiškė „Kovos grupės 
prieš nežmoniškumą” vadas Dr. Raineris 
Hildebrandtas per nekaltai tiukantintųjų mi
nėjimo iškilmes. Jis reikalavo, kad demo
kratinės valstybės pagaliau imtųsi kokių 
nors žygių. Po Hildebrandto kalbos susi
rinkusieji žuvusius pagerbė tylos minute. 
Ta pačia proga buvo pagerbti ir žuvusieji 
oro tilto lakūnai.

Kas yra loji „Kovos prieš nežmonišku
mą grupė”? Tai pusiau slapta sovietinės 
zonos pogrindžio organizacija. Pusiau 
slapta dėlto, kad jos centras yra Berlyno 
britų sektoriuje, o jos veikimas apima visą 
sovietinę zoną.

Curtas Riessas paskutiniame „Die Welt- 
woche” numeryje apie ją rašo:

„Kovos prieš nežmoniškumą grupė” yra 
gerai informuota. Jos gautos žinios yra vi
suomet susijusios su pavojumi gyvybei.

Sovietai dėjo visas pastangas savo zoną 
visiškai izoliuoti nuo Vakarų. Visur pilna 
MVD agentų, SĖD pareigūnų, kurie gerai 
žino, kad jų karjera būtų baigta, jeigu rusai 
pasitrauktų, vokiečių ir rusų milicininkų, 
denunciatorių, kurie tik todėl paleidžiami, 
kad šnipinėtų savo tautiečius.

Prieš dvejus, net vienerius, metus buvo 
žymiai lengviau prašmugeliuoti žinias iš 
rytų i Berlyną arba | vakarines zonas. Ta
čiau tada, atrodė, niekas nenorėjo žinoti, 
kas iš tikrųjų „mirties zonoje”, kaip ją vo
kiečiai praminė, dedasi. Tik kai kurios ži
nių agentūros tada šiek tiek domėjosi tais 
dalykais. Tada daug žmonių, kurie labiau 
nujautė, begu iš tikrųjų žinojo, kas Rytuose 
dedasi, buvo labai pasipiktinę tuo „tylos są
mokslu”. Tačiau daugeliui ir jų atrodė ge
riau apie tai perdaug nekalbėti. Iš vokie
čių tada tik Vienas netylėjo. Jis buvo — Dr. 
Raineris Hildebrandtas.

šis, 1914 m. gimęs, vyras buvo aršus na
cių priešas. Pašauktas kariuomenėn, tarna
vo viename belaisvių stovyklą saugančiame 
dalinyje. Čia turėjo progos juos pažinti. 
Daugeliu atvejų jis jiems padėdavo. Įsipai
niojęs i 1944 m. liepos 20 d. sąmokslą prieš 
Hitlerį, buvo areštuotas ir iš kalėjimo 
išėjo, tik Vokietijai kapituliavus.

Grįžęs iš kalėjimo, pradėjo rašyti knygą 
apie savo pergyvenimus nacių viešpatavimo 
laikais. „Mes esame paskutinieji” — va
dinosi toji knyga, kurią jis dar nespėjo 
baigti, net greitai konstatavo, kad išva
duotojai rusai nė kiek negerestii už nacius.

Jis pradėjo ieškoti liudininkų, kurie ga
lėtų ką nors svarbaus papasakoti. Sutiko 
nemaža žmonių, kurie galėtų daug pasa-

Sovietinės zonos pogrindis
kyti, bet nedrįso išeiti viešumon. Jie gi 
turi šeimas, o kas nežino jūsų ... Su būre
liu jaunų bendradarbių jis organizuoja mi
tingą „Tylėjimas yra savižudybė”. Tačiau 
kiekvieną kartą turi ŠĮ mitingą Hidėlioti, 
neg tie, kurie turi kalbėti, mano, kad savi
žudybę reikštų kaip tik jų kalbos.

Bet Hildebrandtas nenuleidžia rankų. Pa
galiau praeitų metų rugpiūčio mėnesi šis 
mitingas įvyksta. Liudininkai' pasakoja apie 
sovietines koncentracijos stovyklas, jie pri
siekia, kad ėO’/o suimtųjų jau yra mirę, 
20 % deportuota Į Rusiją, 15 •/« tebekalina- 
ml ir 5% paleista.

Klausytojai sujaudinti, žinia apie mitingą 
plačiai išplinta. Ledas pralaužtas. Iš visų 
pusių atvyksta nauji liudininkai, kurie nori 
išsipasakoti. Tūkstančiai moterų rašo laiš
kus arba ateina pačios.

Matydamas begalines šių moterų eiles, jis 
sugalvoja surinkti žinias apie visas kon
centracijos stovyklas, kad bent toms mo
terims galėtų ką nors pasakyti apie jų 
vyrų likimą. Tam reikalinga organizacija. 
Taip gimsta „Kovos prieš nežmoniškumą 
grupė”.

Pradžioje,, pirmaisiais mėnesiais, ši or
ganizacija nėra sumaniai vadovaujama. Hil
debrandtas yra daugiau idėjos žmogus, ne
gu organizatorius. Jaunieji talkininkai, ku
rie ateina jam padėti, maža tesuvokia, kaip 
iš tikrųjų su nežmoniškumu reikėtų kovoti. 
Jie nori spausdinti šimtus tūkstančių prok
lamacijų ir jas „kaip nors” paskleisti ry
tinėje'zonoje. Tai gražu, net nepraktiška. 
Tačiau neilgai trukus jaunuoliai nustumiami 
užpakalin, ir priekin prasiveržia vyresni, 
praktiškesni, be iliuzijų vyrai. Jie vengia 
reklamos, nesileidžia fotografuojami, tačiau 
dirba.

Šie vyrai yra iš rusų zonos. Jie jau il
gesni laiką dirbę tenykščiame pogrindyje. 
Berlynan atbėgę tik tada, kai reikėjo spruk
ti nuo MVD areštų. Jiems rūpi ne sovie
tinių aukų žmonas painformuoti apie jų 
vyrų likimą, bet surinkti datas ir išryš
kinti visą baisųjį teroro mašinos mechaniz
mą. Jie sudarinėja visų NKVD karininkų, 
SĖD pareigūnų, denunciatorių sąrašus.

4Kovos grupės” būstinė yra įsikūrusi 
viename britų sektoriaus name, kuriame gy
vena ir pats Hildebrandtas. Toje pačioje 
gatvėje, už trijų namų, gyvena britų gene
rolas Robertsonas. Taigi, ir šis namas yra 
netiesiogiai saugomas britų karinės polici
jos. Įžengęs | š| namą, atsiduri dideliame 
prieangyje. Tai laukiamasis. Ant sienos pla
katas; „Atsargiai su pasikalbėjimais!” Nė
ra abejonės, kad tarp moterų, kurios, čia 
susirinkusios, mėgsta išsiplepėti maišosi ir 
priešingosios pusės agentai.

Kova su šnipais vyksta nuo pačios pir
mosios dienos. Ji, kaip Hildebrandtas tei
gia, nėra tokia sunki. „Daugeli šnipų ga
lima iš karto atpažinti. Kartais jie turi per- 
gerus liudijimus, kartais jie parodo perdi- 
delĮ entuziazmą, norėdami mums suteikti 
savų informacijų. Vienas mus norėjo net 
automobiliu aprūpinti. Žinoma, būtume tuoj 
pat atsidūrę rusų sektoriuje.”

Yra daug metodų šnipams susekti. Jeigu 
kuris pasisako, kad jis yra buvęs toje ar 
kitoje stovykloje, jam duodama padaryti 
stovyklos planeli. Vietoje visada pakanka 
bendradarbių, kurie yra patys buvę toje 
pačioje stovykloje ir gali konstatuoti, ar 
parodymai yra tikri.

Yra išdirbta visa klausimų sistema šni
pams suklaidinti. Juk kai kurie yra paleisti 
tik dėlto, kad šnipinėtų sovietams. Daugeliu 
atvejų jie čia esti pasiunčiami parinkti ži
nių. „Kovos grupė” jiems duoda tokią me
džiagą, kurią norima {duoti { rusų rankas.

Tačiau svarbiausias kovos grupės darbas 
atliekamas ne Berlyne. Jis vyksta mirties 
zonoje, priešo panosėje. Kiekvieną dieną, 
kiekvieną naktį veikia tūkstančiai savano-; 
rių anoniminių agentų. Gaudoma kiekviena 
smulkmena. Tūla statybos firma\ teikia me
džiagą barakų kolonijos statybai. Barakų 
kolonija? Aišku, stovykla. Koncentracijos 
stovykla 12—18 metų jaunuoliams ... Tūlas 
magistrato tarnautojas patiria kad 10 jaunų 
vyrukų iš miestelio pasiųsta priverstinie
siems darbams i Aue ... Kirpėjas, skųsda- 
mas tūlą rusų komendantą, patiria, kad ki
tą rytą 5000 vyrų bus išvežta Į Rusiją. Kon
centracijos stovyklų pabėgėliai slapstosi pas 
ūkininkus. Jie pasakoja ... Ir taip palaips
niui susidaro visų stovyklų sąrašas ir mi
rusiųjų balansaą.

Visos to žinios turi kokiu nors būdu pa
siekti Berlyną. Audringomis naktimis ke
liauja jos per zonų sienas, kiti rašo meilės 
laiškus, kuriuose ir gabiausias cenzorius 
negali surasti šifruotų pranešimų. Daugeli 
mėnesių buvo naudotas specialus geležinke
lių telefono tinklas. Juo būdavo iš Berlyno 
susirišama su vj||a rusų zona. (Dabar jau 
galima apie tai kalbėti^ nes rusams pavyko 
šį žinių perdavimo būdą susekti ir išardyti). 
Yra ir daug kitų kelių žinibms perduoti. 
Kasdieną atrandami nauji. Tačiau kiekvie
nas kelias yra pavojingas gyvybei.

„Kovos su nežmoniškumu grupė” šiandien 
yra rimtas plyšys geležinėje uždangoje.

♦ 1948 m. JAV geležinkeliuose žuvusių 
dėl nelaimingų atsitikimų žmonių skaičius 

i ągmiai sumažėjo. Jis buvo 28°/o mažesnis, 
lAgu 1947 m. (D/Afp).

* IRO generalinė , _ .
finansiniams metams, kurie baigsis 1950 m. 
birželio mėn., sudarė biudžetą, kurio suma 
siekia apie 145 milijonus dolerių (D/). .

* OEEC praneša, kad Vakarų Europos 
anglių produkcija ,1948 m., palyginant’' su 
praėjusiais metais, padidėjo 30 milijonų fb. 
Prekyba anglimis tarp ERP valstybių iš 8 
mil. to 1947 m. padidėjo i 19 mil. to 1948 
m., o per tą patį laiką anglių atvežimas iš 
JAV sumažėjo iš 35 mih to į 9 mil. to. 
(D/R).

Į A. VALSTYBES
♦ JAV atstovų rūmai priėmė įstatymo 

projektą, kuriuo Berlyno oro tiltui iki šių 
metų galo paskyrė 43 milijonus dolerių. 
Įstatymo projektas persiųstas senatui (D/R).

♦ Amerikos finansų ministeris Snyderis 
pareiškė, kad JAV stovi prieš didžiausią vi
soje savo istorijoje ūkio konjunktūrą. Nuo 
2. D. karo pabaigos į amerikiečių pramonę, 
jos gamybai pakelti, yra investuota per 75 
milijardus dolerių (D/R).

♦ Amerikos AFL profesinių sąjungų or
ganizacijos centro valdyba paragino ateity
je į Europą siųsti dar daugiau „care” siun
timų, negu ju buvo siunčiama iki šiol. Iki 
šiol* AFL ir CIO profesinių sąjungų nariai 
yra pasiuntę siuntinių už maždaug vieną 
milijoną dolerių (D/R).

JUNOT. TAUTOS
♦ JT Balkanų komisijos nepaprasti ste

bėtojau šiaurinėje Graikijoje, netoli Albani- • 
jos sienos, aptiko labai ryškios medžiagos,' 
kuri įrodo, kad Graikijos sukilėliai yra re
miami Albanijos (D/R).

♦ Į Stockholmą atvyko JT tarpininkas 
Palestinai Dr. Bunchė. Tuoj atvykęs jis ap- A 
lankė savo pradininko grafo Bernadottės 
kapą. Jis yra Bernadottės našlės svečias. 
(D/R).

KINIJA
* Kinijos vyriausybės kariuomenė at

mušė komunistų kariuomenės bandymą 
pereiti jjrie Huajango Jjingcės upę (D/R).

NORVEGIJA
* Norvegijos laivyno vyr. vadas vice- 

admirolas Horvė paskirtas ir šiaurinės Nor
vegijos kariuomenės dalinių vyr. vadu. Už
sienio reikalų ministeris pareiškė, kad se
niai jau buvo galvojama šiaurinėje Noive- 
gijoje paskirti vieną vadą laivynui ir sau
sumos ' kariuomenei (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Vienas prancūzas pasiryžo dviračiu 

nuvažiuoti į Saigoną. Dabar jis pasiekė Te
heraną, tuo būdu sukardamas jau pusę viso 
kelio. Bet jam lieka sunkiausias kelio galas 
per Persiją, šiurinę Indiją ir Burmą (D/R).

♦ Prancūzijos komunistų . partija baigė 
Paryžiuje savo konferenciją. Priimtoje rezo
liucijoje sakoma, kad „taikos gynimas ir 
kova su Atlanto paktu” yra svarbiausi par
tijos tikslai. Tolimesni rezoliucijos straips
niai yra: jokio karo su Sovietų Sąjunga, jo
kios sąjungos su vokiečių militarislais, 
tuojau taika Indokinijoje, Prancūzijos že
mės ūkio ir pramonės apsauga nuo ameri
kinės konkurencijos (D/R).

SOVIETŲ S-OA
♦ Sovietų Sąjungos ministerių taryba 

atomo tyrinėtojui Latyševai, už jo tyrinė
jimo darbus radioaktyvumo srityje, paskyrė 
Stalino premiją, kuri susijusi su 200.000 
rublių dovana (D/R).

A Sovietų Sąjungos atstovas Gromyka 
JT politinėje komisijoje atmetė amerikiečių 
ir britų siūlymus dėl Italijos kolonijų tvar
kymo kaip „visai neleistinus”. Jis pasiūlė 
buv. Italijos kolonijas pavesti kelių JT vals
tybių priežiūrai (D/R). svp,CAR|JA

♦ 2. D. karo metu Šveicarija saugumo i 
sumetimais deponavo Portugatiiojc 2.800.000 
dolerių. Dabar tie pinigai yra vėl grąžinti
l Šveicariją (D).

VOKIETIJA
♦ Po 5 menesių arešto rvKyD paleido 

Rytų zonos vokiečių LDP partijos spaudos 
referentą Brūckę (D).
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Pirmoji Lietuviu 
Dailės Instituto paroda

Gi tuo tarpu apačios omamentaluš ki
liminis traktavimas ir realistiškai spręstos 
figūros su reljefiniais ornamentais ne
leistų atlikti aiškios stilistinės linijos. 
„Piršlio korimas“ tuo tarpu turi aiškias 
tapybines pretenzijas. Tačiau, tie du vieno 
ciklo darbai nesudaro tos visumos, kurią 
matome pas P. Augių.

A. Dargio vėlyvesnieji darbai pradeda 
rodyti besiformuojančią spalvinę kultūrą ir 
dekoratyvini apvaldymą. Šiuose darbuose, 
- kaip „Sena moteris“, „Liūdesys“ - jis 
atranda pats save ir per spalvą bei pa
jaustą formą pareiškia savo nuotaikioj 
momentą. Tektų atkreipti dėmėsi i techni
nę jo darbų būklę, nes temperos technika 
atlikti darbai jau dabar storesnėse tepimo 
vietose pradeda trūkinėti ir todėl prana
šauja ■ neilgą amžių.

Liudas Vilimas su 4 darbais ir, rodosi, 
ne pačiais charakteringiausiais neleidžia 
apie save susidaryti tikro vaizdo. Jo dar
buose aiški impresionistinė tendencija - 
kuri vietomis pasiekia intymumo (auto
portretas). L. Vilimas yra subtiliai savyje 
užsidaręs, todėl jo spalva, linija ir forma 
yra lengvai niuansuoti. Jo stilius yra iš
laikytas, lygiai ir visuma. Jis dirba pusto
niais, vengia intensyvaus spalvingumo ir 
šalia kitų tapytojų sudaro akvarelės Įspū
di (autoportretas ir yra jo akvarelė). Jo 
„Paskutinė bičiulystė“, kurioje monotoniš
kai sustatytos figūros neiššaukia to Įspū
džio, kuri norėtų tos figūros pabrėžti, nes 
ritminis atkartojimas ne visuomet sudaro 
nuotaikinj Įspūdi. (Tektų atsiminti, kad iš 
viso mūsų tapytojai turėdami tamsias 
darbo patalpas, kuriose blogas apšvieti
mas - negali išvystyti visiško spalvinio 
pajėgumo).

Povilas Kaufmanas stovi prieš piešinio 
ir tapybos problemą, kuri vargiai ar taip 
lengvai išsprendžiama. Jo nature morte 
yra akiai malonus, lengvose spalvose - ir 
.švelniuose kontrastuose. Tačiau fono ir ob
jektų santykis dar nėra pakankamai 
stipriai surastas. Jei P. Kaufmanas pa
suktų spalvininko keliu, tai, gal būt, jis 
jam būtų daug artimesnis kaip piešėjo.

Viktoro Petravičiaus tapyba turi priešin
gą pobūdi jo grafikai, arba, gal būt, tai 
yra vienas ir tas pats - nes jei Įsivaizduoti, 
kad grafika gali būti tapybinė, tai jo ta
pyba yra irgi grafinė. Savoje tapyboje V. 
Petravičius yra be ypatingų spalvininko 
pradų. Jo tapyboje' vyrauja grafinė liniją 
ir spalvota grafinė plokštuma.

Apie V. Petravičiaus grafiką yra jau 
tiek prirašyta, kad vargu ar ką gudresnio 
dar būtų galima atrasti. Viena aišku, kad 
tai neabejotinai ryški asmenybė. Būtų ga
lima tik" formalinių santykių tarp senųjų 
mūsų raižytojų ir V. Petravičiaus paieškoti. 
Aišku, kad pirmiausia tai yra dvasinė 
jungtis, iš kurios išplaukia ir formaliniai 
elementai. Tačiau V. Petravičiaus ir kom
pozicija ir linija ir plėmas ir siužetas yra 
tiek artimi seniems mūsų raižytojams, kad 
nejučioyi kyla mintis, kad V. Petravičius 
yra nenutrūkstama tų raižytojų dvasia.

Jo plėminls junginys, kuris perkirstas 
linijomis yra ir plokštuma ir ornamentas 
sykiu, kuris atkartojamas kitu niuansu, 
sudaro kaip ir architektinę jo grafikos 
struktūrą. V. Petrayičiaus logika turėtų tą 
pastatą sugriauti, tačiau jo nesiskaitymas 
su logika kaip tik ir leidžia jam išspręsti 
kompozicinę liniją visiškai aiškiai ir 
paprastai.

Figūrų, daiktų, gamtos traktavimas yra la
bai natūralus y- liaudinis, ir pas V. Pe
travičių jis {gauna meistrint išbaigtinumą.

Paulius Augius su savo „Egle“ ir keliais 
kitais darbais, stebina savo fantazijos jėga 
ir gaivalingumu. Jo išraižyti darbai ir la
bai lyriški ir sykiuxekspresyvūs. Jis pui
kiai vartoja baltų juodų plėmų santyki ir 
kompozicijai neleidžia sustoti viename rai
žinyje: vienas lapas santykiauja su kitu ir 
jo visi darbai, tai nenutrūkstamas lietuvio 
pasakotojo pasaulis.

Jo veikėjai nėra psichologiškai ryškina
mi, ką randame pas V. Petravičių ir ypač 
T. Valių, ... P. Augius nuotaikai ir psi
chologinei būsenai Išreikšti naudoja ju
desį, drabužių dinamiką ir aplinkos rit
miką. Jo dekoratyviškumas nejučiom pe
reina 1 ornamentiką ir pasiekia monu
mentalumo.

Telesforą Valių geriausia reprezentuotų 
prof. A. Bechtoldo žodžiai: — Telesforo 
Valiaus išraiškioji kalba yra subtiliai kul
tivuotas medžio raižinys. Tai kūrybos la
pai j kuriuos reikia žvelgti, kaip j kūrini 
žmogaus ir menininko kartu . . , Yra ši
tuose raižiniuose taip pat viską dvasia per
sunkianti sintezė, kuri sujungia damion 
visumon nuostabią formų gausybę, nuoty
kinius išradingumus ir technines galimy
bes. Kaip tik todėl kiekvienas raižinio la
pas yra tapęs formaline ir menine visu
ma . . . Dar tūno Valiaus išoriniame kely
je slegianti netikrhma, tačiau tikra, kad 
jo dvasinis ir meninis kelia? veda aukš
tyn.

Į Vaclovą Ratą tektų iš dviejų jo kūry
bos periodų žiūrėti. Pirmasis — yra ko
va už grynosios grafikos idealus. Aiški, 
tvirta ir svari linija ir yra vienintelė reiš
kėją viso jo pasaulio ir jo techninė prie
monė. Čia jis nepažįsta jokių plėmų, jo
kių šalutinių linijų. Dideliame baltame plo
te linijai V. Batas suteikia viską, jis ja iš
sprendžia ir nuotaiką, ją panaudoja ir kaip 
ornamentą ir su ja išsprendžia komnozici- 
ją, • (B. d.)

, Komunistai susiriesdami skelba apie 
„laimingą, gerą, sotų“ gyvenimą jų smau
giamuose kraštuose; jie susiriesdami pila 
miglas ji; sukurtojo „rojaus“ nemačiusiems 
žmonėms i akis. Nenuostabu, kad tame 
„rojuje“ negyvenusiems kai kuriems žmo
nėms apraibsta nuo tų miglų akys ir jie 
tiki naiviausiems kruvinųjų budelių ple
palams. Pavyzdžiui, komunistai nepapras
tai mėgsta girtis savo švietimo sistema, to 
švietimo globojimu ir švietimo srities dar- 
buotojų-mokytojų vispusiai išstaigingu gy
venimu. Esą, nėra pasaulyje kitos šalies, 
kurioje taip labai būtų gerbiami švietimo 
darbuotojai ir taip gerai apęūpinami. Tas 
pagyrų geismas ir noras padenpnstruoti ti
krai „rojišką“ mokytojų gyvenimą paverg
toje Lietuvoje bus paakinęs Kanados lie
tuviškų bolševikėlių laikraščio „Liaudies 
Balsas“, redakciją atspausdinti iš Schein- 
feldo tremtinių stovyklos j Lietuvą grįžusio 
mokytojo Jurgio Papečkio rašinį: „Kaip 
aš įsikūriau ir kaip gyvenu Marijampo
lėj^“. Rašinys atspausdintas to laikraščio 
1949 metų vasario mėn. 25 d. numeryje. 
Mes, tremtiniai, ne vieną panašų straips
nį esame skaitę „Tėvynės Balse“ ir kituo
se, specialiai tremtiniams skiriamuose ko
munistų šlamštuose. Rašinys, reikia pripa
žinti, parašytas labai atsargioje formoje ir, 
neskaitant vienoje kitoje vietoje įbruktos 
agitacinės minties, pasako nemažai tiesos 
apie dabartinį gyvenimą Lietuvoje. Ne
trūksta jame nė konkrečių faktų. Būdin
giausia to rašinio vieta, be abejo, yra išti
sai žemiau paduodama:

„Aprūpintas pinigais, su visa šeima nu
vykau į Marijampolę. Čia tuoj gavau pas
kyrimą dirbti. Paskyrė Marijampolės I 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoju. Jei
gu gaunu po to 15 pamokų, tai alga su
daro per 1.000 rub. mėnesiui. Kai kam 
gali kilti klausimas, ar už 1.000 rub. ga
lima su šeima išgyventi. Taip! Galima 
gyventi lygiai taip, kaip ir pirmiau kad 
gyvenome (Čia, netenka abejoti, autorius 
turėjo mintyje gyvenimą Lietuvoje pir

Viena kauno operos solistė, išvykusi 
kaip tarnaitė Kanadon,' privačiam laiške 
taip gyvai aprašo savo įspūdžius, jog 
redakcija, šį laišką „pasivogusi“, be so
listės leidimo sutarė atspausdinti lai
kraštyje. Red.
... atvažiavusi į Halifaxa, Kanados 

uostą, 1948 m. birželio mėn. 19. d., tuojau 
gavau baisų smūgį — paskyrė mane į vie
ną vargingiausią Kanados New Brunshwi- 
ko, provinciją, mažą Bathursto miestelį. 
Paskyrė, tiesa, labai turtingon anglų šei
mom Visi tos šeimos nariai man buvo la
bai malonūs, išskyrus senąją šeimininkę, 
na, o ta šeimininkė — tikra ragana....! 
Pradžioje dėl to įkritau tokion neviltin, 
jog juodžiausios mintys galvon lindo, bet 
vėliau... Šuo, sako, ir kariamas pripran
ta. Tiesa, dėl visko, nedaug tikėdamasi, pa
rašiau į Torontą, prašydama pagalbos. 
Nors rašiau nepažįstamiems savo tautie
čiams, bet juk esama gerų žmonių: su
žinojau, jog stengiamasi-mane perkelti į 
Torontą. Iš tikrųjų, po kurio laiko mane 
pakvietė vietinė darbo įstaiga, kuriai, tur 
būt, buvo pavesta ištirti mano skundą. Aš 
toje įstaigoje tiesiog ir pasakiau: geriau 
vižkit mane atgal Vokietijon, bet, čia, to-* 
kiam užkampyje ir dar su tokia biaurią 
šeimininke, sakau, jokiu būdu negaliu gy
venti...! Po ilgai trukusių derybų sutiko 
pagaliau mane perkelti į kitą vietą (apie 
Torontą patarė nė nesvajoti, kol sutarties 
laikas nepasibaigęs).

Praėjus kai kuriam laikui, išvykau į 
didesnį Mouctono miestą. Stotyje mane su
tiko dvi ponios: viena pasisakė esanti dar
bo įstaigos atstovė, kita mano naujoji 
darbdavė — šeimininkė, kaip vėliau paaiš
kėjo, 40 metų panelė. Daug nekalbėjo, 
paprašė sėsti automobilin, išvažiavom. Va
žiavom, važiavom. Pradėjau nerimauti: 
juk džiaugiausi galėsianti bent didesniam 
mieste gyventi, o matau, kad jau iš miesto 
išvažiavom. Išsigandusi klausiu — kur gi 
vežate? Į farmą, atsakė mano naujoji šei- 
mininkė^,ten, girdi, jos serganti teta, ku
rios namą ir ūkelį man teksią tvarkyti. 
Nesibaimink, sako — tik 7 mylios nuo 
miesto.

Nutilau ir susimąsčiau. Vilties vienok 
nenustojau, nes, dar neprivažiavus naujos 
darbovietės, jau buvau apmetus pabėgimo 
planą. Ačiū Dievui, jo vykdyti neteko. - 
Magnetic Hill, taip vadinama mano gyve
namoji vieta, yra šioks toks turizmo cen
tras. Mano šeimininkė turi t4h suvenyrų 
krautuvę ir, pasirodė, esanti labai getas 
žmogus. Jos teta labai sunkiai sirgo ir ne
trukus mirė, o aš pasilikau ir toliau šei
mininkauti farmoje. Lesinau septynias 
vištas, ir tai buvo, prašau patikėti, didžiau
sias mano dienos malonumas, nes su viš
telėm kuo puikiausiai susikalbėjau... lie
tuviškai. Lietuvių, mat, šioje'apylinkėje 
nė vieno nesutiksi.

Vieną vakarą mano panelė, Miss Mu- 
rielė, važiavo kažko į kaimą pas savo gi
minaičius pakvietė ir mane, kad ją paly
dėčiau. Nuvažiavom. O ten, mat, būta 
fisharmonijos, ir Miss Murielė, tur būt, 
norėjo mane „išbandyti“: girdi, sakaisi, 
jog esi buvusi operos dainininkė, tai gal 
ką nors padainuotume!...? Ir pati tuojau 
atsidėdo prie fisharmonijos. O aš, žinai,

Komunistų propaganda ir gYvenimo realybė
mosios bolševikų okupacijos metu. J. V.). 
Kad įsitikintumėte, parašysim smulkiau. 
Už duonos kilogramą mokame 2 rb. 80 kap., 
(Skliausteliuose pažymėti skaičiai reiškia 
tų pačių produktų kainas Lietuvoje prieš 
komunistinės okupacijos įvedima 1938—39 
metais. Juoda duona - 12 centų, balta - 17 
c, už cukraus kg. 12 rb. (1 litas), mėsos kg. 
15 rb. (60—75 centai). Mes turime tikrų ži
nių, kad kiaulienos mėsos kg. dabar kaš
tuoja Lietuvoje 40 rb. Matyt, autorius įvar
dija paprasčiausios rūšies mėsos kainą), 
už pieno litrą 2 rb. (15—25 centai), už svies
to kg. 30 rb. (2—3 litai), už bulvių centnerį 
30 rb.“ (3—5 litai). Neminėdami baisiausio 
teroro ir trėmimų, dabar vykstančių mūsų 
nelaimingoje tėvynėje, aiškiai galime su
sidaryti ekonominio gyvenimo vaizdą, ko
kį šiandien turi mokytojai ir kiti švietimo 
darbuotojai. Mes visai neminime čia pa
prastų darbininkų, kurių uždarbis yra 200-
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Henrikas Radauskas

Gėlė ir vėjas
Gėlė pasakė vėjui, kad ji pražys' rytoj, 
O vėjui pasigirdo, kad Ji pasakė „tuoj". 
Tas pakuždėjo broliui, brolis — dar kitam, 
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam 

ir nerimtam.

Ir tas atvarė debesį ir ėmė pilti lietų 
Ir saulės krosnį Išpūtė, kad ji karščiau 

spindėtų,
Ir visą kaimą sujaukė, ir dūko be galvos 
Ir trankės klausinėdamas, kurios

ji bus spalvos.

Ir nutarė nelaukusi pražyst gėlė gera, 
Ir plyšo drėgno pumpuro žalia skara, — 
Gėlė baltai pražydo, ir baltą gėlę tą 
Lingavo vėjas šaukdamas: „balta, balta, 

balta!“ 

Lietuviškai su vištom pasikalbu...
Dainininkės laiškas is Kanados
buvau tokiam pašėlusiai geram ūpe, 
atsistojau ir kad pradėjau dainuoti dainą 
po dainos...! Tiems kaimiečiams tik akys 
išvirto, o mano panelė susijaudinusi 
apsiverkė, apsikabino mane...

Čia dabar prasidėjo man naujas gyveni
mas. Jau už poros dienų mudvi išvykome 
į vieną moterų mitingą, kur, tautiniais 
rūbais pasirėdžiusį; dainavau mūsų dainas. 
Taip jaudinausi, jog net apsiverkiau sce
noje, o apačioje verkė visos mitingo da
lyvės. Pasisekimas, žinai, buvo kuo pui
kiausias. Tuojau po dainavimo atbėgo už
kulisio graži, elegantiška ponia. Ji mane 
labai išgyrė ir tuojau pradėjo kamantinėti, 
vis užsirašinėdama bloknotan. Tai buvo 
radijo reporterė, ir jau kitą dieną girdė
jau,-kaip ketvirtį valandos pasakojo apie 
Lietuvą, apie gražias mūsų dainas bei tau
tinius rūbus ir šiek tiek apie mane. Tokiu 
būdu staiga pagarsėjau, vakar operos so
listė - šiandien paprasta tarnaitė! Juk tai 
ne kasdienis reiškinys, ar ne? - Na, ir 
pradėjo plaukti į Magnetic Hillą įvairūs 
smalsuoliai, ir pradėjo apžiūrinėti mane 
kaip kokia zoologinę keistenybę. Prie 
kuklios mūsų trobelės dabar sustodavo 
liuksusiniai automobiliai, o prašmatnios 
damos, žinai, visokios visuomenės veikėjos, 
pradėjo kviesti* mane j arbatėles arba šiaip 
į svečius, kaip čia sakoma - į „party“. Ne
trukus pradėjau dainuoti bažnyčiose, drau
gijose ir koncertuose. (Visur mane lydėjo 
mano Miss Murielė, su kuria pasidarėme 
geriausios draugės).

Tačiau, mano toks „pagarsėjimas“ mano 
finansinės būklės ir gyvenimo iš esmės

Australija grąžina penkis DP
netrukus į Adelaidę atvyks *kun. Paulius 
Jatulis iš Rymo. Jį specialiai lietuvių rei
kalams kviečia Adelaidės arkivyskupas Dr. 
Beovichas, išrūpindamas reikalingus do
kumentus ir vizą. (Austr. Liet.)

Žuvo triušių medžioklėje

Bathursto (Australijoje) teismas nuteisė 
6 asmenis po pusę metų kalėjimo pakei
čiant tą bausmę deportavimu. Jie atsisakė 
dirbti darbą, kuris jiems buvo paskirtas. 
Už tai buvo apkaltinti esą nelegalūs imi
grantai. Iš jų trys yra lenkai, vienas če
kas ir vienas latvis.

Tie asmenys buvo pasiųsti prie statybos 
darbų, tačiau jie paliko savo darbovietę ir 
grįžo į Bathursto stovyklą. Jų deportavi
mo laukiama artimiausiu laiku.

(Mūsų Pastogė, Austr.)
S

Darys lietuvišką pobūvį
Australijos Liet. D-jos Centro V-ba, su

sitarusi su A. L. D. Sidnėjaus skyriumi, 
nutarė suruošti velykinį pobūvį. Bus kon
certas, bendra vakarienė ir kt. I tą lietu
višką pobūvį žada susirinkti lietuviai iš 
visų artimiausių vietovių.

(Mūsų Pastogė, Austr.)

Reikalaus DP avims kirpti?
Ryšium su darbo jėgos trūkumu, avių 

savininkai negali patenkinti padidėjusio 
vilnų pareikalavimo. Vilnų kainos pasau
linėje rinkoje pasiekė rekordines kainas. 
Vilnų įstaiga avims kirpti pareikalausian
ti DP. (Austr. Liet.)

Lietuvių kunigas Pietų Australijai
Adelaidės arkivyskupo sekretorius pra

nešė Adelaidės Lietuvių komitetui, kad

400 rublių mėnesiui. Palyginkime tą vaiz
dą su tuo, koks buvo „buržuazinės tironi
jos“ laikotarpiu ir mes turėsime tikrai „ro
jišką“ —■ badmirišką gyvenimo paveikslą. 
Nepriklausomos Lietuvos gimnazijų in
spektoriai, apytikriai imant, gaudavo 400- 
600 litų į mėnesį, už kuriuos ne du, bet ke- 
i<e. kartų geriau galėdavo pragyventi, 
negu dabar už 1.000 rublių. Papras
čiausias juodadarbis, gaudamas 100- 
150 litų mėnesinio atlyginimo buvo žymiai 
geresnėje padėtyje, kaip dabar yra „pro
teguojamieji“ tarnautojai. Palyginkime 
aukščiau paduotas produktų kainas rub
liais ir litais ir geriausiai tuo įsitikinsime.

Paduotam vaizdui paryškinti duodame iš
traukas iš vieno studento laiško, rašyto iš 
Lietuvos šių metų vasario mėn. 4 dieną: 
.......gyvenu Kaune, studijuoju. Gyvenu 
tenai jau nuo pernai metų rugpiūčio mėn. 
Baigęs gimnaziją buvau manęs likti kurį 
laiką namuose padėti dirbti žemę. Bet pas
kui, matydamas, kad reikės tarnauti ka
riuomenėje jei nesimokysiu, nusprendžiau 
mokytis toliau. Nuvažiavęs į Kauną laikiau 
egzaminus į universitetą, ten buvau pri
imtas, bet kai pranešė, kad stipendijų 
universitete nebemokės (Pabraukta mūsų. 
J. V.) tai . . . perstojau į Žemės Ūkio Aka
demiją. Čia gaunu stipendiją, iš kurios, ži
noma, pragyventi negaliu. Gaunu 185 ru
blius, bet šiaip skiria 220 rub., bet iš tos 
sumos atskaito valstybinei paskolai 20 rub., 
o be to gyvenu bendrabuty, tai irgi atskai
to 15 rb. Taigi, belieka 185 rub . . . Norint 
pragyventi Kaune, vien dėl maisto reikia 
300 rub., o kur dar drabužiai". (Pabraukta 
mūsų. J. V.)

Gali komunistai skelbti fantastingiausius 
išvedžiojimus apie „laimingą, šviesų ir 
džiaugsmingą“ gyvenimą Lietuvoje; gali, 
pasislėpę už geležinės uždangos, rėkti apie 
nepaprastą mokslo įstaigų išsiplėtimą ir 
moksleivių skaičiaus nepalyginamą padi
dėjimą, — gyvenimo faktaFkalba visai ką 
kitą. J. Vėjas.
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nepakeitė. Už visus padainavimus gražiai 
padėkodavo ir baigta. Grįžusi iš „party“, 
eidavau vėl savo višteles lesinti ir su jom 
lietuviškais jausmais pasidalinti. Sakau: ar 
ilgai kvaila būsi, juk algos į mėnesį te- 
gauni vos 35 dolerius, kodėl nereikalauji 
honoraro už dainavimą ...? Dabar, iš tikro, 
veltui neinu dainuoti. Antai, dainavau žie
mos parodos koncerte - uždirbau 50 do
lerių. Prašau...!

Žmonės čia, žinok, 'labai šykštūs. Man 
rodos, jog sav.o šykštumu jie toli ir vo
kiečius pralenkia. Dažnai bandau laužyta 
anglų kalba papasakoti jiems apie savo 
tautiečių DP vargus, manydama, jog kuris 
nors susipras ir pasiūlys pagelbėti. Kur 
tau? — Tuojau, žiūrėk, ant taip malonių 
veidų užsideda šalta kaukė ir mano įkal
bos, rodos, visai net negirdi... Oi sunku 
bus čia z įsigyventi! Kieti, negailestingi 
žmonės...! .

Dabar laikinai gyvenu Frederictono 
mieste (mano šemininkė išvažiavo j Mon
treal!, o mane čia priglaudė). Atsitiktinai 
sutikau Frederictone Rygos operos diri
gentą Janį Kalniš. Kadangi čia išbūsiu il
gesnį laiką, tai su juo sutariau suruošti 
savo rečitalį. • Neseniai gavau kvietimą 
dalyvauti vienos organizacijos ruošiamam 
koncerte, kuris įvyks... vasario 16. d. Kai 
rengėjams pasakiau, kad tą dieną yra Lie
tuvos nepriklausomybės šventė, pastarieji 
nudžiugo ir paprašė mane žinių apie Lie
tuvą žadėjo prieš koncertą papasakoti 
apie mūsų gimtinę. Man džiugu, kad ir aš 
savaip šitą dieną atšvęstu...

Australijon imigravęs V. Lebedinskas su 
draugais išėjo medžioti triušių. Dėl neat
sargumo ar nelaimingo įvykio Lebedinskas 
buvo peršautas į nugarą. Sužeistasis sku
biai buvo nugabentas į ligoninę, ku. jam 
buvo padalyta kraujo transfūzija, bet jo 
gyvybės išgelbėti nebepavyko.

Velionis atvyko į Australiją 11. 10. 1948. 
Paliko žmoną, taip pat buv. DP, su kuria 
neseniai buvo susituokęs. (Austr. Liet.)

Australijoje yra visokių
, Vienas Australijos lietuvis rašo: „Dirbu 
pas ūkininką kasdien po 9 ar net 10 va
landų, o moka man tik už 8 valandas. Į 
savaitę gaunu vos 4 svarus ir dar turiu 
dasįplrkti maisto, nds jo trūksta. Mažai 
kas lieka iš tokio uždarbio.“ Nepaisant to, 
tas tautietis prenumeruoja laikraščius ir 
užsisakė eilę lietuviškų knygų (Austr. Liet.)

Pirmasis prenumeratorius iš dykumų
Pirmasis „Lietuvių Kalbos Vadovo“ pre

numeratorius Auštralijoje pasirodė esąs L. 
Jaronis iš Woomeros West (dykumoje).

(Austr. Liet.)

_____ Knygų paraštėje . .. 
į Nepa/’stamoji Amerika |

Kai tu, laimingasis DP, atsidūręs jau 
pereinamoje stovykloje, vakare atsiguli 
poilsio ir, šviesai užgesus, mąstai apie 
greitą išvažiavimą Amerikoj sakyk, kaip 
gi įsivaizduoji savo tą viliojantį pasaulį 
anapus Atlanto? Kaip atrodo Amerika ta
vo vaizduotėje...?

Pirmiausia, tur būt, matai didingus 
dangoraižius, matai marias liuksusinių 
automobilių, čia pašėlusiai lekiančius, čia 
gatves užtvenkiančius, matai galvotrūkš- 
čiais skubančius žmonės, linksmus ir bal
siai šūkaujančius ir be atrodairos realius. 
Arba Amerika nakties metu • matai akį 
temdančius reklamų mirgėjimus, matai 
baruose beprotišką swingą šokančius, 
girdi šiurkštų, laukinį džazą. Amerika, sa
kai, tai dinamizams, progresas, jėga ir tur
tas, turtas, turtas...!

Tačiau, sako, esama ir kitos, nepažįsta* 
mos Amerikos. Ji neturtinga, tyli, susi
mąsčiusi, paslaptinga, kartais demoniška 
ir skaudžiai nelaiminga, kartais mistiška 
ir įstabios laimės kupina. Štai nedidelė 
knygutė, kurią parašė įžymus šveicarų pu
blicistas ir misijonlerius A. Kelleris (Adolf 
Keller, Unbekanntes 'Amerika), pasakoja 
apie šį, mums nežinomą pasaulį. A. Kelle- 
ris apkellavq Ameriką bene dešimtį kartų 
ir tariasi ją gerai pažįstąs - savo brošiū
roje jis šį kartą atidengia tokią Ameri
ką, kurios nematome paviršiuje, bet kuri 
slypi... Kur? Ant „ribos“. Riba čia betgi 
nėra vien geografinė sąvoka, ne vien - 
Roucky Mountain kalnynas, pavyzdžiui, 
už kurio prasideda „laukiniai" Vakarai, 
Kalifornija su žvilgsniu į Ramųjį Van
denyną, ši riba nėra vien Kanados siena, 
sakysim, už kurios milžiniški miškai ir 
dykumos. Antra vertus, toji riba tai ne 
tiktai kalėjimo mūrai, kurie slepia tūkstan
čius nelaimingų, palaužtų būtybių, ne 
priemiesčio vargšų kvartalai - „alums“ 
arba naktinės pastogės po didžiaisiais til
tais. Ne, ši riba yra daugiau psichologinė 
sąvoka, ji yra amerikiečio sieloj, o už tos 
ribos prasideda, naujas gyvenimo būdas, 
naujas dvasios pasaulis, naujas žmogaus 
tipas.

Šiandien, sako Kelleris, esąs labai daž
nas reiškiny^” jei koks žinomas „captain of 
industry", koks populiarus advokatas ar 
menininkas, kokio milijonieriaus sūnus, 
duktė ar žmona staiga palieka aukštąją 
visuomenę, tą „superspecial society", atsi
bodėję jos tuštumo, paviršutiniškumo, jos 
snobizmo, ir kažkur pradingsta. Kur pra
dingsta? Anapus ribos: gal jie nueina į 
Arizonos dykumas ar į Kanados miškus, 
kur blogose ir sunkaus darbo sąlygose jie 
ieško išsekusiai savo sielai naujos pras
mės. Gal ta išlepinta dama, vakar spindė
jusi turtuolių draugijoje, šiandien, kaip ir 
D. H. Lawrencės knygos herojė („Woman 
ho rode away“), palieka savo namus ir 
Roucky Mountain šlaituose randa savo 
sielai laisvę tarpe primityvių indėnų. Ki
tas' metasi girtuoklystėn, „kad pamiršus, 
kaip žudančiai nuobodi yra amerikinė pro
vincija”, o koks turtuolis iš Chicagos aplei
džia! savo biznius ir įsijungia į nuostabią 
bendruomenę, įsikūrusią kur miške prie 
Michigano ežero ar Kalifornijos tyruose, 
kurios Indijos filosofijos ir religijos 
įkvėptos gyvena taip vadinamą „ashram“, 
t. y., kietoj drausmėj, sunkiam darbe, ko- t 
lektyviniuose susimąstymuose ir maldose.

Šiandien tokių „keistuolių“ vis daugiau 
ir daugiau sutinkama Amerikoje, žmonių, 
kuriems sielos išganymas yra daugiau nei 
turtas, negi Floridos paplūdimis ar Brod- 
wayaus pletkai. Atsidūrę ant tos kritiš
kos ribos tarp „to be or not to be“, jie 
pasirenka pavojingą, bet įdomų ir išlais
vinantį kelią. Amerikos ir Europos rašy
tojai, esą, randa čia savo knygoms daug 
dėkingų temų, o neretai ir patys, kaip pa
vyzdžiui, anglų rašytojas Alduos Huxley, 
kartu su Mojavos mistikais (Kalifornijoje), 
paskendęs meditacijose apmąsto esmin
giausias gyvenimo probįemas ir laukia 
„visumos įsiliejimo į visa apimančią vie
numą“. 4

Eiliniam, standartiniam amerikiečiui, 
rodančiam baltus dantis ir elektriškai 
skustą veidą, tokios idėjos ir mintys, ži
noma, neateina į galva. Jis tenori taktų ir 
gero gyvenimo („have a good time"). Ta
čiau šiandien Amerikoj, anot Kellerio, iš
kyla naujas žmogus, kuris ne dalykus ste
bi, bet lacrymae rerum, dalykų ašaras. 
Jis giliau pažįsta gyvenimą ir nešoka jo 
paviršiuje menuetą ar swingą, bet klausia, 
kur gi skuba šios dienos amerikietis, kur 
veda tas begalinis progresas? Kas už durų: 
rojus, pragaras ar niekas? Kiekvienu at
veju - mirtis. Mirtis, kuriai tūkstančiai 
amerikiečių kareivių vakar pažvelgė j 
akis. Jie šiandien sugrįžo namo ir dauge
lis jų nebegali herūpestingai svaidyti beis
bolą, o kažinkas verčia juos susimąstyti 
tokiom mintim, kur, rodos, nėra nei klasių, 
nei turto skirtumo, kur nėra ribos tarp 
gyvųjų ir mirusių, tarp praeities ir dabar
ties. Ir klausia jie: kame sielos išgany
mas, kame žmogaus absoliuti laisvė? Kel
leris atsako, jog žmogaus yra tik reliatyvi 
laisvė, o absoliuti laisvė yra Dievo. Atseit, 
transcendentinėj paslapty yra žmogaus 
vienintelė viltis.

O tu, vargšas DP, ką tu apie tai gal
voji? Tu, kuris matei ir mirtį ir badą ir 
skurdą, tu, kurį atplėšė nuo tėvynės ir vi
sai nuasmenimo? Kaip tau patinka S ne
pažįstama, naujos dvasios Amerika....... ?
Tariant, girdžiu tave atsidūstant: ak. 
nekvaršinkit niekais galvos. Norėčiau, sa
kai, juk bent kartą pasakyti: J. have a 
good time!" (Alk.)
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Kaip žinoma, VLIKo p-kas prel. M. Kru
pavičius ir Vykd. Tarybos p-kas V. Sidzi
kauskas su specialiu VLIKo pavedimu š. m. 
vasario mėn., išvyko ų JAV padėkoti jos 
vyriausybei už teikiamą paramą - Lietuvos 
bylos reikalu ir sueiti į artimesnius ryšius 
su Amerikos lietuviais, kad jie dar akty
viau įsijungtų į bendrą lietuviškąjį frontą 
kovoje dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Šiuo metu prel. M. Krupavičius ir p. V. 
Sidzikauskas jau yra aplankę nemaža lietu
vių kolonijų, todėl Jūsų korespondentas 
kreipėsi į VLIKo p-ką, prašydamas suteikti 
informacijų apie lankymosi JAV tikslus bei 
pasiektus iki šiol rezultatus. VLIKo p-kas 
maloniai sutiko atsakyti į pateiktus jam 
klausimus.

— Koks Jūsų pagrindinis, p. Pirmininke, 
kelionės tikslas? —

— Kelionės tikslus Į JAV mums nustatė 
VLIKas. Vienas pagrindinių tikslų buvo su
eiti į kontaktą su Washingtonu ir padėkoti 
JAV vyriausybei už» parodytą ligšiolinį su
pratimą Lietuvos bylos reikale ir prašyti 
ateity paremti lietuvių tautos siekimus ko
voje dėl laisvės. Tuo reikalu buvome įga
lioti įteikti JAV vyriausybei platų memo- 
randumį, liečiantį visus svarbiuosius lietu
vių' tautos klausimus, taip pat neužmirštant 
tremtinių klausimo teigiamo išsprendimo. 
Toliau mūsų uždavinių eilėje buvo sueiti į 
artimesnius ryšius su Amerikos lietuvių vi
suomene ir sustiprinti bendrą kovos frontą 
prieš bolševizmą, kad Amerikos lietuviai 
dar aktyviau įsijungtų į Lietuvos laisvinimo 
darbą. '

— Kiek jau aplankėte lietuvių kolonijų?
— Iki šiol jau aplankiau 23. Kiek spren

džiu iš tolimesnio kelionės plano, kitoji 
maršruto dalis bus tirštesnė.

— Ar esate patenkintas ligšioliniais lan
kymosi lietuvių kolonijose rezultatais?

— Tai priklauso kurioje srityje. Esu pa
tenkintas, kad galiu sėti teisingą lietuvišką 
žodį, nors ir klausytojų nėra tiek apsčiau 
labiausiai pasigendu jaunosios kartos at
stovų. Aš tikiu, kad ne visa lietuviška sėkla 
paklius į uolieną, bet ir tam tikras nuošim
tis į derlingą žemę. Dėl aukų rinkimo, tai 
tenka pripažinti, jog iki šiol piniginis va
jus yra liesesnis, negu jis galėtų būti.

— Ar 
voje dėl

— Aš 
laisvės 
Tiesa, pasitaiko kai kurių skirtumų, bet čia 
daugiau eina kalba dėl pačio darbo at
likimo, metodų, o ne dėl bendro Lietuvos 
laisvinimo klausimo. Būtų pageidautina, 
kad esami nesklandumą! būtų išlyginti ir 
dar vieningesniu frontu visi siektų Lietu
vos nepriklausomybės.

— Ar nesijaučia nutautinimo pavojus pas 
Amerikos lietuvius?

— Nutautėjimas, deja, taika pripažinti 
yra matomas net per ryškiai, todėl šis klau
simas vra lygiai tiek pat svarbus Ameri
kos keniviams ir mums tremtiniams'. Aš 
manau, kad atsižvelgiant' į šio klausimo 
aktualumą, jį reiktų svarstyti šalia Lietu
vos laisvinimo darbo.

— Kas reiktų daryti, kad sustiprinus lie
tuvybę Amerikos lietuvių tarpe?

— Sį be galo svarbų klausimą reikalinga 
padaryti problema, nes ligi šiol jis nebuvo 
pagrindinai svarstomas, užtat ir receptai 
jam pagydyti pasigirsdavo ne vienodi.'Rei
kalinga konkrečiai išstudijuoti lietuvystės 
būklę čia Amerikoje, nustatyti diagnozę ir 
priemones lietuvystei sustiprinti. Tai galė
tų geriausiai atlikti patys Amerikos lietu
viai, geriausiai pažinodami vietos sąlygas ir 
nujausdami kokių reikia griebtis priemonių 
šiam svarbiam klausimui išspręsti. Į tą dar
bą turį įsijungti visos srovės, kurios einą 
jungtinėmis jėgomis j Lietuvos laisvinimo 
darbą. Šitame darbe taip pat turėtų suvai
dinti žymų vaidmenį atvykstantieji tremti
niai.

— (Teko patirti, kad . lankėtės Valstybės 
D-tH Ką naudingo patyrėte Lietuvos rei
kalui?

— Valstybės D-to priėmimu ir atsakymu 
J visus klausimus šiose sąlygose esu paten
kintas.

— Ar šiuo metu viešoji JAV opinija yra 
palanki Lietuvos bylai?

— Aš laikau, kad labai palanki. Tai rodo 
kelios surengtos spaudos konferencijos ir 
labai šilti amerikiečių spaudos 
Vietos-spauda, kur man tenka 
tuvių 'kolonijose, skiria labai 
Lietuvos reikalui. Aplamai, jau 
mumis ir be didesnių pastangų iš mūsų pu
sės galima iškelti svarbius mums klausi
mus.

— Kokie Jūsų būtų pageidavimai atvyks
tantiems

— Kad kuo greičiausiai naujai atvyku
sieji įsilietų į vieną šeima ir bendromis jė
gomis siektų Lietuvos išlaisvinimo. Trem
tiniai lietuvybės sustiprinimo darbe gali 
daug nudirbti, todėl labai svarbus tvirtas 
santykių nustatymas tarp vienos ir kitos 
šakos. Atskirų tremtinių organizacijų kūri
mas yra nereikalingas. Sį teigimą palaiko ir 
VLIKas. Jie gali jungtis aptarti priemo
nėms, kaip greičiau ir lengviau įsijungti į 
bendrą darbą.

— Kaip žinia, paskutiniu laiku labai.pa
gyvėjo tremtinių emigracija iš Vokietijos. 
Daugiausia važiuoja į JAV, Kanadą ir Aus
traliją. Ar VLIKas pritaria 
nių pasirinkimui? , 
\ — VLIKO idealas buvo 
tremtinius kompaktine mase,
kimas ne dėl nuo jo priklausančių aplinky
bių negalėjo būti realizuotas. Lietuvių emi
gracija nuo VLIKo nepriklauso. VLIKas 
dėjo visas pastangas, kad tremtiniai ne
emigruotų ten, kur nebūtų jokių sąlygų 
tautinei egzistencijai išlaikyti ir jam tas iš 
dalies pavyko. Į tokius kraštus mažiausiai 
važiuoja. Turiu galvoje Pietų Ameriką.

— Ar numatomi žygiai globoje tų asme
nų, kurie dėl įvairių priežasčių negalės 
emigruoti iš Vokietijos?

— Mūsų uždavinių eilėn šis klausimas 
įeina.

— Ar ilgai truks Jūsų vizitas JAV?
— Manome išvykti apie birželio 15 d.

Grįžtant numatome sustoti Londone — 
baigė pasikalbėjimą VLIKo p-kas prel. 
M. Krupavičius. V. Gervydas.

Melu t in meno paroda
JAI įvyksią

Visiems parodos dalyviams ir s-uintere- 
motiems pranešu, kad š. m. balandžio 9 d., 
visi parodai JAV skirti eksponatai išsiųsti 
ir New Yorke bus balandžio 24—25 d.

Pnnnoji paroda bus atidaryta gegužės 
2—3 d — New Yorke, iš kur numatoma 
perkelti ąį Chicagą.

Parodos ruošėjas Jungi. Amerikos Vals
tybėse — Antanas Oi is.

Detalesnę informaciją duosime vėliau. /
i Liudas Vilimas

Parodai JAV ruošti Komisaras.

leškoma Balio Sruogos raštų
Ruošiant pilną Balio Sruogos raišų leidi

mą, ieškomi šie įo kūriniai;
1. „Radvila Perkūnas”, 2. „Algirdas Iz- 

borske”, 3, „Oeiyė iš ežero”, 4. „Kipras Pe
trauskas”, 5. Valys Dauga. „Kas bus, kas 
nebus, bet žemaitis nepražus”. 6. Eilėraščių 
ciklai .„Alpėse” ir „Miestas”.

Kas minėtus leidimus turėtų, maloniai 
prašomas perleisti ar paskolinti
Vanda Sruogienė, (22c) Botjna. Rh,, Kaiser- 
strasse 153, bei Prof. Engei.

Admfctislraci|os pranešimas
Atfcartotinai pranešame, kad norint gauti 

laikraštį per paštą, reikia mums atsiųsti už 
mėnesį DM„ 3,50. Už DM. 3,— laikraštis
siunčiamas tik per platintojus.

Visus gerb. prenumeratorius, atsiuntusius 
DM. 3,— prašome papildomai atsiųsti dar 
DM. 0,50. Priešingu atveju būsimi* pri
versti laikraščio siuntimą nuo balandžio 25 
d. sustabdyti. Administracija.

Sitas numeris negalėjo išeiti padidintas 
dėl spaustuvės techninių kliūčių.

Kitas numeris išeis ketvirtadieni, balan
džio 21 d.

Balfo
Končius 
kos lietuvius, juos ragindamas neužmiršti 
tremtinių. Atsišaukime tarp kitko rašoma:

Deja, šiandieną lietuvis nei Lietuvoje, 
nei tremtyje -negali pilnu džiaugsmu 
apvaikščioti šios šventės. Lietuvoje jam 
neleidžia bedieviška komunistų valdžia, 
kuri varžo tikybos laisvę ir daugelyje vie
tų lietuviai nebeturi savų dvasios vadų. 
Išvaryti lietuviai iš savo trobų, išsklaidyti 
po tolimus Sibiro laukus skęsta skurde ir 
varge be jokios galimybės gauti iš kur 
nors bent kokios pašalpos ir paguodos.

Kita dalis lietuvių atsidūrė tremtyje 
Vakarų Vokietijoje, kur jie nors laisvi, ta-

„Mes šaukiame 
kryžiaus žygini?

Demonstracijos proga Miinchene buvo 
anglų ir vokiečių kalbomis paskleisti ABN 
atsišaukimai į visas dar laisvas pasaulio 
tautas. Atsišaukimuose buvo pabrėžiama, 
kad rusiškojo bolševikinio imperializmo 
pavergtos tautos — estai, latviai, lietuviai, 
lenkaj. gudai, ukrainiečiai, slovakai, čekai, 
vengrai, rumunai, bulgarai, serbai, kroatai, 
slovėnai, albanai, kazokai, šiaurės kauka
ziečiai, gruzinai, armėnai, azerbeidžanie- 
čiairturkestaniečiai, idcl-uralo tauta, si
biriečiai, — susijungusios į antibol- 
ševikinį' tautų bloką kovai prieš bol
ševizmą ir nacionalsociaiizmą, kaltina so
vietinius tironus ir visą bolševikinę tota
linę sistemą bei rusiškąjį imperializmą 
nusikaltimais: tautų apsisprendimo teisės, 
valstybių suverenumo ir tautinių laisvių 
išprievartavimu, tautų naikinimu masinė
mis deportacijomis, demokratinių žmogaus 
teisių sunaikinimu, eklezijos persekiojimu, 
koncentracinių stovyklų įvedimu, ūkiniu 
bei kultūriniu alinimu, vergija, teroru.

„Mes“, salima atsišaukime, „įspėjame 
dar laisvas pasaulio tautas: nebūkite abe
jingi sunkiai mūsų kovai! Mirties 
pavojus gresia visam pasauliui, religijai, 
kultūrai ir laisvei! Mes šaukiame jus, lais
vosios tautos ir žmonės, kryžiaus žygin 
prieš bolševizmą, prieš tautų naikinimą, 
prieš vergiją, prieš bedievybę! Dievas ir 
Tėvynė — mūsų kovos šūkis!“

Toliau atsišaukime visų tautų ir religi
jų kankinių vardu šaukiama: „Jeigu jūs 
mūsų kovos neparemsite, tai mes vis dėl
to vieni tęsime kovą. Tačiau tuo atveju 
jūs turėsite dar daugiau aukų negu mes, 
nes bolševizmas nepasigailės nei jūsų vai
kų, nei motinų. Negaiškite, nes laikas sku
ba!“ / f

Atsišaukimas baigiamas žodžiais: „Tegy
vuoja visų tautų sukilėlių armijos ir jų po
litinės išlaisvinimo organizacijos — Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas), 
Gudų Tautinis Centrhs, Ukrainos Sukilė
lių Armija (UPA) Slovakų Akcijos Centras 
(SAV) ir kitų tautų išlaisvinimo organiza
cijos. Laisvę mylinčios tautos ir žmonės, 
junkitės kovai prieš bolševizmą dėl visų 
tautų ir visų Įmonių laisvės!“

1 Reikalingas specialistas
Britų Vakarų Indijoj saldainių fabrikui 

reikalingas cukraus virėjas.
Dirbą šioje specialybėje ir norintieji šią 

vietą užimti, prašomi kreiptis J LTB Centro 
Komitetą Hanau, suteikfcnt žinių apie savo 
patyrimą.' Zinias prašome rašyti anglų ar 
vokiečių kalba, kad jas būtu galima pa
siųsti užinteresuotai firmai.

čiau gyvena labai dideliame varge iš pa
šalpų ir todėl nepajėgia tinkamu būdu 
S įšvęsti Velykų švenčių. Jiems mes ga

me pagelbti, su jais mes galime susira
šyti, mūsų siuntiniai juos pasiekią.
. Švęsdami Velykas 'prisiminkime tremti

nius, pagelbėkime jiems, sušelpkime juos 
kuo galėdami. Siame gailestingumo darbe 
BALFas mielu noru Jums patarpininkaus. 
Jūsų aukos jiems bus persiųstas pavidale 
reikalingiausio maisto ir kitų būtinų gė
rybių, kurių jie laukia ir begaliniai džiau
giasi sulaukdami dovanų iš amerikiečių 
lietuvių.

Šia proga nuoširdžiai sveikinu Velykų 
šventėse visus bendradarbius, geradarius 
Ir rėmėjus, kartu linkėdamas geriausių 
pasisekimų visuose jų kilniuose sumany
muose ir darbuose, o tremtiniams linkiu 
ištvermės, vilties ir tikėjimo, kad Dievas 
jų neapleis ir kad po ilgų vargų ir ban
dymų, pagaliau, jie susilauks laimės ir 
ramumo.

Tegu linksma. Aleliuja atgaivina visus _ 
nusiminusius ir pradžiugina jų prislėgtą ■ 
dvasią) S,

Ką vežtis ir ką palikti
Laikraščiuose ir išvykusiųjų laiškuose dažnai skaitome įvairius patarimus, ką 

teiktų iš Vokietijos išyykstant su savimi pasiimti ir ką palikti. Prie beveik vispu
siškai jau išnagrinėtos temos norėtųsi šį tą dar pridurti.

Pirmiausia nepamirškime Į užjūrius su savimi pasiimti mūsų organizuotumą. 
Nors emigruojame ir ne „kompaktine mase” ir, tikrumoje, negalime „planingai” 
išgabenti mūsų ansamblių, chorų teatrų, laikraščių, leidyklų, mokyklų ir kt., nega- 

. lime išsivežti lietuviškų organizacijų, bet užtat kiekvienas galime su savimi „pa- 
simti” organizuotumo jausmą, organizuotos veiklos vaisių supratimą, o tai ir yra 
svarbiausias veiksnys, kuris amorfinėje atskirų individų masėje diktuoja bendruo
meninio susibūrimo būtinumą. '

Vokietijoje mes išėjome gerą organizuotumo mokyklą. Čia kekvienas akivaiz
džiai pamatė, kiek daug galima nuveikti subūrus jėgas ir sukaupus menkus ištek
lius. NetAika skaičiuoti, kas Vokietijoje dėka mūsų organizuotumo nuveikta, — tai 
žino kiekvienas tremtinys lietuvis. Tą mūsų organizuotumą yra pastebėję ir kita
taučiai ir jj {vertinę kaip charakteringą ir opčiuopiamą lietuvių masės Vokietijoje 
bruožą.

Tenka tik džiaugtis, kad tas organizuotumo jausmas neišblėsę žymioje dalyje 
mūsų tremtinių išvykus ir į užjūrius. Sekant kitų tautybių tremtinių spaudą, dau
gelis organizuotumo pavyzdžių nurodo kaip tik lietuvius, kurie D. Britanijoje, Aus
tralijoje ir kitur tuojau susibūrė į sąjungas, pradėjo leisti laikraščius, kurti kultū
rinius židinius ir kt.

Mūsų organizaciniame patyrime Vokietijoje pabrėžtinas vienas momentas, tai- 
lemiantis tautybės pradas. Mes susibūrėme į tremtinių bendruomenę pagal tautybės 
primatą (berods, praktiškai nebuvo išskirti ir buv. Lietuvos piliečiai, kitų tautybių 
nariai, jeigu tik jie mūsų bendruomenei norėjo priklausyti). Lai leido burtis krū
von visiems lietuviams, sudarant lyg ir kvazi tautą. Tą momentą ypač reikia pa
brėžti, nes mes savo bendruomenėje visi jautėmės lygus tos pačios pirminės or
ganizacijos nariai. Todėl ir tolimesnė diferenciacija pasaulėžiūrinėmis ar politinė
mis grupėmis bei {vairiausiomis organizacijomis mus ne skaldė, be* tik žymėjo 
sveiką ir normalų visuomenės reiškimosi būdą.

Pasaulėžiūrinėse organizacijose ne kiiekvienas randa sau tinkamą pasireikšti 
sritj. Kas joms nepriklauso, aplamai atsiduria lietuviškos veiklos nuošalyje ir ilgai
niui visiškai „nutrupa”.

Tad puoselėjamas sumanymas steigti pasaulio lietuvių bendruomenę visokiau
siais būdais remtinas. Važiuodami iš Vokietijos „nepamirškime pasiimti” bendruo
meninio solidarumo ir jau įgytą organizacinĮ patyrimą. Nuvykę j užjūrius būkime 
pirmieji PLB nariais, o tik vėliau žvalgykimės kitų mums patinkamų organizacijų.

Kada visame pasaulyje susibursime Į vieną lietuvišką šeimą, daug lengviau ga
lėsime koordinuoti savo pastangas kovoje už krašto laisvę ir steigti kultūrines in
stitucijas, kurios kurtų lietuvių kultūros vertybes bei reprezentuotų musų kūrybi
nius polėkius.

Antra, ką reiktų pasiimti emigruojant, fai-spausdinto žodžio pamėgimą. Ir po 
valiutos reformos, sunkiausiomis sąlygomis, mes pajėgėme išlaikyti keturius !»'»- 
raščius, kelius žurnalus, išleidome nemaža vertingų knygų.

Spauda yra vienintelis mūsų dvasios stimuliantas. Kol ji gyva, tol iš kovos 
baro lietuvis nepasitrauks.

Nepamirškime taip pat susiklausymo, artimo meilės bei mūsų moralinių verty
bių. Tegu mūsuose ir daug yra blogo, bet susidūrę su kitomis tautomis pamai
ne, kad žemiau jų mes nestovime. Puoselėkime čia ir kitur išvykę visas tas musų 
gerąsias tautines ypatybes, kurios pabrėžia mus esant, rimtus, padorius ir susi
pratusius. O labiausiai kur bebūdami laikykime atvertą širdį musų tautos kan
čioms. •

Skriskime »už jūrų, vandenų kaip paukščiai, tvirtai tikėdami, 
saris, kuris mums leis grįžti į savo (įimtuosius namus. Niekur ir 
kime vilties. ,

Nemaža ko galime ir turime čia palikti, ką jau be mažiausioNemaža ko galime ir turime čia palikti, ką jau be mažiausio nuostolio sau ir 
kitiems galėjome palikti prieš čia atsirandami. Gyvenant stovyklose musų neigia
mos pusės dar labiau išryškėjo, susiformavo ir, tartum, įsiteisino. Pirmiausia, la
bai esame linkę'ieškoti blogybių kituose, bet ne savyje. Perdėtas interesavimasis 
kitais ir apkalbinėjimas pasidarė stovyklinio gyvenimo programine dalimi. Susmul- 
kėjome per tuos kelius metus ir nusižmoginome. „Neberasdavome” padorių ir są
žiningų žmonių gėrybėms skirstyti. Kovodavome dėl kiekvieno skuduro.

Labai graudu, kada stovyklose labai dažnai iš inteligentų lūpų girdi tos tau
tos, kuri engia ir žudo mūsų tautą, triaukščius sodrius rusiškus keiksmus. Jau me
tas, labai metas būtų jų atsisakyti.

Palikime Vokietijoje ir karčiantas karčiairiėles, kurių labai jau daug prisivei
sė. Apsvaigusiu protu ne ką tenuveiksime tėvynei ginti. Juk ir mūsų tautoms žu
dyti, priešas, be kitų priemonių, alkoholi pasitelkia.

Dar viena: palikime neišsivežę siaurą partiškumą. Nežinau, kaip kvalifikuoti • 
ginčus Vlike dėl Mažosios Lietuvos atbtdvo Įsileidimo, bet geru žodžiu jų pava
dinti negalima. Partinė aritmetika turi nusilenkti tautos reikalui.

Tad i užjūrius nusivežkime ne siaurą partiškumą, bet giedrią, taurią lietuvy
be. Tada tik mes galėsime atgaivinti jau kai kur beblėstantj tautiškumą.

v • G. NORElKk

D 3monstracijos atgarsiai
Zinia apie Milnchenę įvykusią priešbol- 

č-vikinę demonstraciją žaibo greitumu ap
lėkė pasaulį. Jau tą patį vakarą radijo sto
tys perdavė spaudos agentūrų pranešimus 
apie įvykį. Vėliau šie pranešimai buvo kar
tojami įvairių tautų spaudoje, prijungiant 
Mūncheno miesto komendanto James H. 
Kellyaus pareiškimą, pagal kurį demons
tracija būtų pasibaigusi be jokių incidep- 
tų, jei nebūtų įsimaišiusi amerikiečių ka
rinė policija, o kas MP iššaukė, Tigi šiol 
nesą nustatyta.

Daugelis -vokiečių laikraščių demonstra
ciją paminėjo specialių savo koresponden
tų pranešimais, kuriuose išsamiai buvo 
aprašyta visa demonstracijos eiga. Mūn- 
chene išeinąs informacinis laikraštis 
;,Abendzeitung“ šiam įvykiui pašventė be
veik pusę savo pirmadieninio numerio, 
aprašymą pavaizduodamas nuotraukomis, 
kurių vienų įdėta pusantro puslapio. Lai
kraščiai pastebi, kad demonstracijai iš
sklaidyti buvo atvykę 60—80 ginkluotų 
MP su šalmais ir nuogais durtuvais, 8 tan
ketės ir eilė „džipų“. Laikraščių pranešimai 
kiek nesutampa dėl manifestacijoje daly
vavusių asmenų skaičiaus, bet tai atsitiko 
greičiausiai dėlto, kad ne vienu metu ko
respondentai įvykio vieton atvyko, o de
monstracijos dalyvių skaičius, policijai 
eiseną sklaidant, tirpo. Pradžioje, kaip 
„Sūddeutsche Zeitung“ nurodo, buvo susi
rinkę apie 10.000 asmenų, kas sutampa ir 
su mūsų specialaus korespondentė prane
šimu, o per 1000 buvo tų, kurie 
sovietinių valstybių repatriacinės 
jos būstinę.

Apie demonstracijos sklaidymą 
„Abendzeitung“ bendradarbis rašo: 
tjk amerikięčiai iš vienos vietos demons
trantų grupę išstumia, ji kitoje vietoje su
siformuoja iš naujo. Jie vis iš naujo ban
do demonstruoti ties sovietų repatriacinės 
misijos būstine. Amerikiečiai mėto bom
bas su ašarinėmis dujomis, ’pamatę, kad 
guminės lazdos nedaro jokio įspūdžio. Vė
jas neša per aikštę geltonus dujų kamuo
lius. Tanketės ir „džipai“ važiuoja į grupių 
vidurį. Užsieniečiai jiems šaukta: „Ir tai 

LTB. jūs vadinate demokratija?“ Pervažiavus'

vienai tanketei per vieną grupę, matau sus
munkantį vyrą pilku paltu. Kiti jį neša 
per aikštę, o lydinčioj! grupė švilpia. (Ir 
šią grupę, kaip SDZ pastebi, MP apmėto 
ašarinėmis bombomis.) Ilgą laiką vienas 
kazokas su vėliava rankoje sėdi ant ar
klio, beveik nejudėdamas visame sąmyšy
je. Pagaliau apie 15 vai. aikštėje vėl įsi
viešpatauja tvarka.“ Toliau tas pats lai
kraštis praneša: „Herkomer aikštėje vie
nas kazokas durtuvo smūgiu buvo taip 
sunkiai sužeistas, kad jį reikėjo tupj pat 
nugabenti į ligoninę. Du ukrainiečiai sun
kiai sužeisti smūgiais į galvą.“ 2 vokiečių 
policininkai sužeisti akmenimis, kai pra
sidėjo muštynės' ties Mūncheno komunis
tų būstinė, kur vokiečiai komunistai buvo 
sušaukę visus savo narius būstinės apsau
gai. Atsiradus amerikiečių karinei polici
jai, komunistai, kaip „Mūnchner Merkur“ 
pastebi, jos veiksmus sveikino rankų plo
jimu ir „valio“ šūkavimais.

Vokiečių^ komunistų vadas, demonstra
cijos proga paskelbė tokį pareiškimą: „Už 
incidentą atsakinga vien tik amerikiečių 
karinė valdžia. Jau penktadienį ant JAV 
ir Britanijos konsulatų sienų buvo iška
binti milžiniški plakatai. Mes žinome, kad 
plakatai ir atsišaukimai spausdinti su ka
rinės valdžios žinia. Yra žinių, kad tokios 
demonstracijos šiuo metu vyksta visur, o 
Regensburg tokios demonstracijos metu 
vienas karinės valdžios atstovas net pasa
kė kalbą“. Komunistai grasina griebtis „sa
visaugos priemonių“. Kaip „Siiddeutsche 
Zeitung“ praneša, jau šeštadienį Miinchene 
į laiškų dėžutes buvo mėtomi šapirogra
fuoti atsišaukimai, kuriuose JJūncheno gy
ventojai buvo šaukiami protesto demons
tracijai prieš „užsieniečius gangsterius“. 
Nors atsišaukimai nepasirašyti, tačiau juo
se panaudoti išsireiškimai rodo, kaip tas 
pats laikraštis pastebi, kad „jie yra kilę iš 
kčmunistinių šaltinių*^.
' Mūnchcnas (Dena). — Antikomunistinis 
tautų blokas antradieni perdavė spaudai 
komunikatą, kuriame sakoma, kad sekma
dienį tarp demonstrantų ir MP (vykusiejl 
susidūrimai buvo komunistų išprovokuoti, j 
Vokiečių policija galėjusi arežtuoti du ko-

munistus, kurie mitingo nietu Konig aikš
tėje nukirpo garsiakalbių laidus. Vėliau 
ties komunistų partijos būstine komunistų 
grupė akmenimis apmėtė vokiečių ir ame
rikiečių policiją, norėdama policiją išpro
vokuoti prieš demonstrantus. Antikomunis
tinis tautų blokas konstatuoja, sakoma to
liau, kad jis remiasi vien tik bolševikų pa
vergtomis tautomis, ir atmeta komunistų 
tvirtinimus, kad demonstracijos organiza
vimas buvo amerikiečių remiamas.

♦ JAV yra sukonstruotas naujas antima- 
gnetinis kompasas. Jis bus labai naudingas 
aviacijai poliarinėse srityse (D/R).
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