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liepos 27 - ji
Savo nepriklausomybės laikais 

lietuvių tauta švęsdavo eilę tautinių 
švenčių, kurių metu kolektyviai ir 
iškilmingų aktų forma buvo džiau-
giamasi pasiektais laimėjimais. Ta
čiau Liepos 27-ji, kurią demokratiš
koji Amerika prieš 25 metus pripa
žino Lietuvą suverenine valstybe — 
pilnateisiu pasaulio tautų šeimos na
riu, anuo mūsų laisvės klestėjimo lai
kotarpiu būdavo praeinama lyg ne
pastebėta. Tos dienos reikšmę anuo
met nustelgdavo tas faktas, jog tik 
atsikūrusios Lietuvos valstybinį su
verenumą, kaip iš pasaulio istorijos 
nebeišbraukiamą įvykį, eilė valsty
bių buvo pripažinusios žymiai anks
čiau negu Amerika. Šiandieną gi, kai 
lietuvių tauta praūžusios karo 
audros buvo taip skaudžiai paliesta, 
jos nepriklausomybė užgniaužta, 
šimtai tūkstančių jos vaikų išblaš
kyti po pasaulį ir priversti nešti sun
kią tremtinio naštą, Liepos 27-sios 
reikšmė pasidaro itin svari. Juk toji 
pat demokratiškoji Amerika, kuri tą 
dieną prieš dvidešimt penkeris me
tus akcentavo Lietuvos valstybės ne
priklausomumą, dar ir šiandien savo 
viešosios nuomonės nėra pakeitusi, 
nors tuo tarpu kitos valstybės, anuo
met pirmosios pripažinusios Lietuvos 
suverenitetą, šiandien nebedrįsta vie
lai ginti Lietuvos Lafsvės reikalo ir 
tyliai sutinka tiek su Lietuvos, tiek 
SU kitu Pabaltijos valstybių aneksija. 
Tik vien JAValstybių vyriausybė ir 
tauta griežtai tebesilaiko savo didžio 
politiko prezidento D. Roosevelto 
1942 metais padaryto mūsų delega
cijai pareiškimo, jog Lietuvos suve
renumas yra ne panaikintas, bet tik 
laikinai sutrukdytas. Daugelyje da
bartinių JAV politikos vyrų veiksmų 
mes dar tebeįstebime, jog tas tvirtas 
nusistatymas net nepakitęs.

Šiais metais gegužės mėnesį Ame-
rikos Lietuvių visuomenės veikėjo 

' ir Lietuvių Respublikonų pirminin
ko adv. A. Olio iškelta mintis, kad 
JAV Kongresas ir Senatas paskelbtų 
Liepos 27-ja Lietuvos diena, rado 
šiltą pritarimą senatorių ir kongreso 
narių tarpe. Buvo paruošta atitin
kama rezoliucija, kurią į JAV Se
natą sutiko įnešti senatorius C. Way- 
land Brooks, o į Kongresą — Kon
greso atstovas Richard B. Vail iš Illi
nois. Tuo reikalu paruoštoji rezoliu
cija skamba šitaip:

„Kadangi šiais laikais demokra
tijos ir laisvės principai paminami 
totalitarinio vyravimo ir agresijos 
jėgų, kurios daugelyje pasaulio 
kraštų padarė nepalyginamo vargo 
ir sunaikinimų žmogaus gyvenimui; 
kadangi Lietuvos Respublika dėl to- 
įdų jėgų nelaimingu būdu taptrkan- 
člų ir nepriteklių auka; kadangi 
galutinis siekimas apsaugoti repre- 
Zentatyvinį valdymąsi ir laisvę kaip 
Viso civilizuoto pasaulio laisvės pa
grindą, reikalauja paminti tironijos 
K priespaudos galias ir atstatyti 
jaisvą valdymąsi tose valstybėse, ku
rioms nepriklausomybė buvo atimta; 
kadangi Jungtinių Amerikos Valsty
bių vyriausybė 1922 metų liepos 
S1? d. patvirtino savo tikėjimą aukš
čiau nusakytais principais ir idea-l 
lais, pripažindama Lietuvos Res- 
bublikos Nepriklausomybę; kadangi 
M47 metų liepos 27 d. yra tokio 
Reikšmingo įvykio dvidešimt penkto- 
: los metinės ir kadangi demokrati- 
os gynimas ir jos išlaikymas, kam 
nūsų tauta įsigareigojusi, reikalauja 
jareikšti visų amerikiečių bekompro- 
aisinį lojalumą Ir paramą, todėl 

■AV Senato ir Atstovų Rūmų, Kon
greso apjungtų, nutariama:

„Jungtinių Valstybių Preziden
tas įgaliojamas proklamuoti, kad 
1047 m. liepos 27 diena yra Lietu
vos diena ir kviesti visus Jungti
nių Valstybių gyventojus pami
nėti tą dieną atitinkamomis iškil
mėmis aukščiau pažymėtiems 
idealams ir siekimams išreikšti".
Šios rezoliucijos dvasioje ameri- 

Bečiai lietuviai raginami aktyviai 
feikšiis, ruošiant liepos 27 d. atitin
kamas iškilmes, priimti rezoliucijas ir 
sveikinimus JAV Prezidentui Tru- 
ittanr.U Senajo ir Kongreso nariams

Taikos organizavimas yra sudė
tingas darbas. Amerika negalėtų 
ribotis vien savo vidaus politikos 
tvarkymu ir komunistų šalinimu iš 
valstybės aparato. Taika, jei norime 
ją suorganizuoti, turi būti visuotina 
ir .todėl organizuojant Europos atsta
tymą, Vokietija, būdama centre, ne
gali būti išjungta iš bendrų taikos 
priemonių sferos. Šitai labai ryšku 
paskelbtose Vokietijai tvarkyti in
strukcijose. Garsusis „Morgenthau 
planas“ esąs jau palaidotas. Pagal 
jį, išleistas 1945 m. gegužės mėn. 
„JCS 1067“ instrukcijas ir Potsdamo 
paktą, Vokietijos ūkis turėjo būti 
organizuojamas pirmiausia žemės 
ūkio srityje ir taikingoje vidaus 
pramonėje.

Amerika, tvarkydama pokarinę 
Europą padariusi dvi klaidas. Viena 
jų, kaip minėjome, liečia Vokietijos 
tvarkymą. Pasirodė, kad Vokietiją 
reikia padaryti save išlaikančia 
valstybe, nes, vykdant Potsdamo 
nutarimą, Vokietija visai susmuktų 
arba Amerika ir Britanija turėtų 
nuolat remti ją savo mokesčių mo
kėtojų sąskaiton.

ši Vokietijoje vestoji politiką 
jau palaidota. Dabar projektuojama 
padidinti jos plieno gamybą iki 
12.000.000 tonų metams. Prancūzijos 
vyriausybė į šį mostą žiūri nepa
lankiai. JI reikalauja pirmiausia at
statyti sugriautus kraštus, o kalti
ninką tvarkyti paskiau. Leonas

bel kitiems aukštiesiems Amerikos 
valstybės vairuotojams. Mes, trem
tyje esantieji lietuviai, pritilome tą 
dieną atžymėti su ypatingu iškilmin
gumu, priimdami atitinkamas rezo
liucijas ir sveikinimus. Tenebūnic nė 
vienos, kad ir mažiausios stovyklos, 
kuri tinkamai neatšvęstų šios lietu
vių tautai reikšmingos dienos.

Teįsirikiuoja Liepos 27-ji į mū
sų tautinių švenčių eilę! P. D.

NAUJAIS KELIAIS Į TAIKĄ
Marshallis paskelbia naujosios politikos gaires

Sovietų Sąjungos pasitraukimas 
iš Paryžiaus konferencijos, arba at
sisakymas nuo Europos atstatymo 
plano, kurį JAV užs. reik, ministeris 
p. G. Marshallis buvo paskelbęs, — 
yra nepaprastos svarbos veiksmas, 
kuris iki šiol mūsų spaudoje nebuvo

pakankamai įvertintas. Molotovo 
pareiškimas .,ne“ JAValstybių poli
tiką apvertė, jei taip galima išsi
reikšti, aukštyn kojomis. Naujosios 
politikos gaires nusakė p. Marshallis 
sušauktiems JAValstybių gubernato
riams Salt Lake City pasakytoje iš-

Liepos 11 d. Lietuvių Rašytojų suvažiavimas atidarymo metu. Iš kairės į dešinę: Bernardas Brazdžionis, 
Stasys Santvaras, Pulgis Andriušis, ukrainiečių rašytojų atst. Samčuk, Juozas Mikuckis ir latvių rašytojų 
atst Emiis Skujenieks. > Nuotrauka D. Šuląjčip
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JAValstybių politika Vokietijoje
Blum laikraštyje pažymi, kad plieno 
kiekio nustatymas nesąs esminis 
reikalas, svarbu kaip ir kam tas 
plienas bus sunaudotas.

Pagal naująjį Amerikos planą 
Vokietija inkorporuojama į visos Eu
ropos ūkį. Taigi, pirmoji klaida pra
dedama atitaisyti.

Antroji klaida, kurią Amerika 
padarė, kaip New York H. Tribune 
rašo, prieš dvejis metus nebuvo ma
toma, bet šiandien ji aiškiai paste
bima. Šioji klaida buvusi įsitikini
mas, kad su Sovietų Sąjungos 
sistema galima būsią bendradarbiauti 
organizuojant taiką. Dabar paaiš
kėjo, kad tas bendradarbiavimas 
ju negalimas. Sovietų Sąjunga mė
gina organiguoti savo išimtiną sfe
rą. Dėl šios priežasties Ameriką pa
skelbė savo naujas direktyvas Vokie
tijai tvarkyti; šios direktyvos, kaip 
rašo NYHT, remsis „visiškai naujais 
pagrindais“.

JAValstybių naujosios taikos prie
monės, kaip matome, remiasi pir
miausia savo krašto tautiečių su
pažindinimu su esama pasauline po
litine ir ūkine krize. JAV guberna
toriai lyg ir įpareigojami pradėti tą 
kampaniją, per kurią jų piliečiai 
galėtų tikrai suprasti, esamą rimtą 
padėtį ir su geriausiais norais pa
remtų naująją JAV politiką, remia
mą karinės pajėgos. Tai gana reali 
priemonė.

Antra, Marshallio planu norima 
'apimti ne tik karo aukas, bet ir pa- 

• Vienas britų atstovas parlamente 
paklausė vyriausybę, ar nereiktų 
priimti į JTO Ispaniją, kuri jau 10 
metų kovojanti prieš bolševizmą. 
Atsakydamas viceministeris McNeil 
pareiškė, kad kol kas tai teorinis 
klausimas, nes Ispanija nėra įteikusi 
JTO prašymo priimti ją nariu. Ta
čiau jei toks prašymas ir būtų, D. 
Britanija pasisakytų prieš priėmimą. 
-E-

torinėje kalboje. Jis pareiškė, kaip 
rašo New York Herald Tribune ve
damajame, kad JAValstybės stovin
čios savo istorijoje prie didelės kri
zės. Esą reikalinga arbli Europos va
karų demokratinėms valstybėms pa
dėti atsistatyti arba sutikti, kad So

čią kaltininkę Vokietiją. Ar šiuo 
klausimu pasiseks susitarti, Vakarų 
demokratijoms tai dar neaišku, nors, 
kaip BBC pranešė, Amerika neno
rinti Vokietijos remti savo krašto 
sįskaiton, o D. Britanija negalinti, 
šios dvi priežastys, gal būt, privers 
ir Prancūziją prisidėti prie bendro 
Europos ūkio atstatymo ir taikos 
pagrindų sudarymo. A. Audronis 

Prezidentas Trumanas užstoja tremtinius
PRAŠO KONGRESO SKUBIAI 

VEIKTI
Dėl įsileidimo Amerikon didesnio 

tremtinių skaičiaus iš Europos, kon
grese, visuomeninių organizacijų 
konvencijose ir spaudoje gana daug 
ginčijamasi. Atsirado žmonių, tokių 
kaip kongresmanas Gossett (demo
kratas iš Texas), kurie nelaiminguo
sius tremtinius Europoje .šmeižia 
vadindami juos valkatomis, šmugel- 
ninkais, kriminalistais, revoliucio
nieriais ir net komunistais.

Toms nesąmonėms atremti Pre
zidentas Trumanas matė reikalo 
kreiptis į U. S. kongresą, prašant 
pagreitinti pravesti specialųjį billų, 
pagal kurį būtų įleista į Ameriką 
tremtinių virš reguliacinės kvotos.

Įrodinėdamas reikalą tą bilių pas
kubinti, p. Trumanas, kaip vakar mū
sų dienraštyje buvo pranešta, pri
minė, kad tremtinių Europoje yra 
netoli milijono ir kad daugumas jų 
yra kilę iš šiaurinio Pabaltijo (Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir ’taip pat iš 
Lenkijos, Ukrainos ir Jugoslavijos).

JIE NE KOMUNISTAI, BET 
LAISVĘ MYLĮ ŽMONES

Nors p. Trumanas savo rašte kon
gresui tiesioginiu būdu ir nesigin
čijo su tremtinių šmeižikais, tačiau 
jisai vis dėlto pabrėžė aiškų ir tei
singą faktą, kad tie nelaimingi žmo
nės yra

vietų totalitarinė sistema jas „globo
tų“. O tas eventualiai vestų prie „ra
dikalaus Amerikos užimtos pozicijos 
pasaulyje pakeitimo ir — tur būt, 
visų svarbiausia — jo manymu, prie 
vienos didžiausių problemų, kuri bū
tų išryškinta Amerikos piliečiams,1 
kad jie suprastų šios krizės pobūdį 
ir skubųtumą.

Tas pats, laikraštis rašo, kad „tai 
nėra paskelbimas karo Sovietų Są
jungai, bet greičiausiai atviras poli-, 
tinės, ideologinės ir ekonominės ko
vos, kurią Sovietų Sąjunga dabar 
neginčijamai (indisputably) prikergė 
kapitalistiniams demokratiniams Va
karams, deklaracijos priėmimas. Ši 
kova atseisianti mažiau kraujo ir 
agonijos negu tikrasis karas, bet 
daugely atvejų ji demokratinei vi
suomenei sudarys didesnių sunku
mų ... ir pareikalaus daug lėšų“. JI 
kainuosianti kitais dalykais — 1) su
gebėjimu būti tvirtiems tiksluose, 2) 
turėti norą paremti Amerikos politi
kos ir ekonomikos tikslus su karino 
jėga, 3) sugebėti idealius objektus 
subordinuoti ir 4) mokėti praktiškai 
pasirinkti mažesnę blogybę iš dviejų 
blogybių, nors toji — mažesnioji blo
gybė atrodytų ir neviliojanti. Ap
skritai imant, laisvai bendruomenei 
nė viena blogybė nėra lengva.

„Krizės, kurią Rusijos totalitariz
mas -mums primetė, prigimtis esanti 
gerai pavaizduota p. Stasseno paša- . 
kytoje. kalboje.

Stassenas buvo pažymėjęs, jog • 
reikia remti ne tik demokratinius 
kraštus, bet ir komunistų dominuo
jamus ir kad būtų tęsiamas neper- 
maldaujamas pasipriešinimas komu
nistų Infiltracijai namie.

Šalia minėtų krizės faktų nurodo 
dar Graikijos „Invaziją“. Bet šios 
krizės šiuo metu pašalinti negalima, 
nes JTautų veiklą paraližuoja So
vietai

P. Marshallis savo kalboje krel-
pėsi į gubernatorių paklausdamas, 
ar jų valstybių piliečiai galėtų tikrai 
suprasti pasaulinės krizės prigimtį ir 
ar galėtų paremti Amerikos veiklą 
per keletą būsimų, bet labai sunkių 
metų. „Jeigu jie padėtų, taiką mes 
laimėtume, pareiškė Marshallis. Jei 
jie nepadės — mes jos neteksime ir 
rezultatai būtų daug balsesni negu 
kas kada yra numatęs.“

totalitarinės valdžios priešai ir 
kurie dėl savo gilių ir karštų de
mokratinių įsitikinimų kentėjo 
neapsakomai didelius sunkumus.
Prezidentas, matyt, yra labai ge

rai informuotas apie Europos trem
tinių būklę ir apie tai, kodėl jie at- 
sišako grįžti į savo kraštus. Tas prie
žastis p. Trumanas šitaip apibūdinai-

„Dėl to, kad jie nėra komu
nistai ir yra prleįjingi komuniz
mui, todėl jie griežtai priešinasi 
visoms pastangoms prikalbėti juos 
grįžti į komunistų kontroliuoja
mas šalis."

TREMTINIAI NE ŽŪTI, BET 
GYVENT NORI

šiais žodžiais Prezidentas atsako į 
kongresmano Gossett ir kitų Insi
nuacijas, būk tremtiniai yra revoliu
cionieriai, komunistai ir kitokie nu- 
skaltėlai. Anot visai teisingo p. Tru- 
mano teigimo, vienlntėlis jų „nusi
kaltimas“ yra tas, kad jie nėra ko
munistai ir nepritaria komunisti
niams rėžimams.

Tarp Prezidento pranešimo eilučių 
galima išskaityti ir tai, kad tremtiniai 
būtų rusų komunistų nubausti iš
trėmimu Sibiran ar uždaryti kalėji- 
man, jei sugrįžtų į jų kontroliuojam u* 
kraštus.

(Draugas, 1947. VII. 9)
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Mes dirbame Anglijos ūkyje
Wigsley pereinamojoj stovykloje 

* mus aprūpino reikiamais dokumen
tais, o Darbo Ministerijofe atstovai 
smulkiai suregistravo visus pagal 
profesijas ar mokamus darbus. Vieni 
rašėsi į anglių kasyklas, kiti į teksti
lės fabrikus arba sunkiąją pramonę 
Mažiausias procentas — į žemės ūkį. 
Tačiau praktijoje šie registravimai 

/ neturi reikšmės. Jie atlieka „glosty
mo“ pareigą. Po jų seka skyrimas 
darbams. Neatsižvelgiama nei į už
sirašytą specialybę nei į nenorą. Tik 
pareiškus griežtą pasipriešinimą, nuo 
skyrimo atsisakoma.

Taigi visi specialistai, šoferiai, 
elektrotechnikai ir panašūs atsidūrė 
žemės ūkyje. Per šimtą lietuvių iš
vežė į kitą stovyklą, iš kurios jau 
vykstama darbams.

Anglijos ūkis yra labai modernus. 
Ūkiai stambūs, šimtais ir net tūks
tančiais hektarų matuojami. Kiek
vienas ūkininkas turi po kelis kom
plektus įvairiausių žemės ūkio ma
šinų, pradedant traktoriais ir bai
giant arkliniais kauptuvais. Kiek
vienas turi lengvą mašiną (auto), su 
kuria važinėja prižiūrėdamas dir
bančius ar rikiuodamas darbą.

Lincolno grafijoje statyba tik mū
rinė arba akmeninė. Yra labai senų, 
apgriuvusių pastatų, sodyboms tei
kiančių viduramžišką vaizdą. Bet 
gyvenamieji trobesiai dažniausia yra 
modernūs, nors daugelio viduje (taip 
pat ir sodybų kiemuose) nėra švaros. 
Apskritai, švarumo bei tvarkingumo 
atžvilgiu yra nemažų minusų.

Ūkio darbus stengiamasi leng
vinti/iki maksimumo. Specialūs ele
vatoriai kelia dobilus ant stirtų (kū
gių). Iš vežimo reikia' tik ant eleva
toriaus užmesti. Lietuvoje taip prak-

■ tikuoti žaginiai čia visai nevartojami.' 
Truputį apvytę dobilai kraunami į 
kūgius, gausiai juos druska apibe- 
riant. Užbaigtas kūgis uždengiamas 
brezentu.

Ūkyje dirbama 48 vai. per savai
tę. Tų valandų griežtai laikomasi. 
Todėl atsidūręs darbams ūkyje jau
tiesi kaip fabrike. Valandų laikytis 
leidžia ilgas darbų. sezonas ir turi
mos techniškos, priemonės.

Visai kitas klausimas: ar lietu- 
' viams yra kas • mokytis Anglijos 

ūkiuose. Atsakymas dvejopas: jei 
galvojama apie išmokimą dirbti gau
siomis mašinomis — taip; jei apie 
ūkininkavimo metodus —-ne. Lietu
vis ūkininkas, patekęs į anglišką ūkį, 
tvarkytus! žymiai geriau ir išgautų 
aukštesnį derlių. Svarbiausią vaid
menį suvaidintų žemės meilė, ko ne
simato pas anglus. Į darbą jie žiūri 
kaip į pareigą, o nuo žemės ūkio pa
bėga, kai tik proga atsiranda. Mėšlu 
laukų jie netręšia, nes per sunku jį 
kratyti. Veža į laukus ir sudegina

„Kalbant apie lietuvius Italijoje, 
negalima pamiršti ir lietuvių be
laisvių, kurių buvo priskaitoma apie 
500 ir kurie buvo išmėtyti po visas 
Italijos belaisvių stovyklas. .Jų bu
vo galima rasti Neapolyje, Livorne, 
Rimini, Paduvoj, Modenoj ir kitur. 
Jie gyveno, palyginti, sunkesnėse 

' sąlygose kaip tremtiniai stovyklose. 
Slinko jų dienos vienodai žiemą ir 
vasarą palapinėse, turint vos porą 
antklodžių be jokio čiužinio. Pava
sario ir rudens metu gulėdavo kuone 
purve. Drabužiai niekeno nebuvo 
keičiami, o turimi jau buvo virtę 
skarmalais. Tai buvo tartum vergų 
gyvenimas, o juk tie vyrai, tolygiai 
kaip ir daugelis kitų, traukėsi nuo 
raudonojo siaubo, pakliūdami ruda
jam velniui į rankas, kūris juos 
metė prieš jų pačių norą į savo su
keltą pragarą. Nesupranta šie žmo
nės, už ką jie kenčia, kaip kad mes 
nesuprantame, kodėl taip lauktoji 
vakarų pagalba! leidžia vargti mūsų 
tautiečiams Tėvynėje, tremtyje ir 
nelaisvėje.“ (28—19 psl.)

Lietuvių belaisviais Italijoje ypa
tingai rūpinosi tėvas Bern. Grauslys. 
Jis yra apkeliavęs visas belaisvių 
stovyklas, kur tik buvo kiek lietu
vių. Ir jis atvykdavo ne tuščiomis 
rankomis, bet su dovanėlėmis. Lie
tuvių belaisvių jis nepaprastai, buvo 
mylimas, ir jo šviesus atminimas iš 
jų sielų i 
apie 30 1 

i paleista, i 
lietuvių I 
Vokietiją.

negreit išdils. Jo rūpesčiu 
lietuvių iš belaisvės buvo 
Neseniai iš Italijos apie 100 
belaisvių buvę išvežt* į

(Laiškas iš Anglijos)
arba sudžiovintą ir išlytą išskirsto 
dirvoje. Lietuvoje gi mėšlas — tai 
auksas.

Arba kūlimo darbai. Yra ūkinin
kų, kurie tik dabar kulia pernykštį 
derlių. Rezultatas: tūkstančiai pelių 
stirtose ir bent 5O°/o sukapoto der
liaus. Stambūs ūkininkai apskaičiuo
ja, kad dėl kelių valandų kūlimo 
jiems neapsimoka tampytis su maši
nomis, ir uždega stirtas. Pelų sude
ginimas yra nuolatinis reiškinys, o 
šiaudų — labai dažnas.

Daugelis ūkininkų silpnokai rašo 
ir smarkokai prakaituoja, kai jie turi 
kasdien pasirašyti mūsų darbo lapus. 
Taigi ir čia jie nėra perdaug per
šokę liet, ūkininką.

Mes, dirbantieji ūkiuose, esame 
apgyvendinti mediniuose barakuose, 
po 12 viename. Gulime dviaukštėse 
lovose. Jų paklojimui gavome po dvi 
paklodes, du pagalviukus su užval- 
kaliukais ir po 4 antklodes. Taip pat 
po rankšluostį, kurį keis kartą per 
savaitę, o visa kita — kartą per dvi 
savaites. Muilo gabalas (tual.) dviem 
savaitėm. Taip pat jau surado skal
byklą, kuri skalbs mūsų baltinius, 
bet už tai teks patiems mokėti.

Vatikanas rūpinasi DP emigracija
Apaštalų'(Sostas, iki šiol daug pa

rodęs šiltos užuojautos tremtinių rei
kalais, šiuo metu ėmėsi konkrečių 
žygių padėti tremtiniams išsikeldinti 
iš Vokietijos ir Austrijos.

Vatikane sudarytas tremtinių emi
gracijai organizuoti centras, kuriam 
vadovauja Mons. J. B. Montini, Jo 
Šventybės valstybės pasekretoris. 
Vokietijoje ir Austrijoje tremtinių 
reikalams vesti Apaštalų Sostas pas
kyrė kun. Ed. Killion’ą, vienuolį re- 
demptoristą, kuris, susitarus su Są
jungininkų Vyriausybėmis, atstovaus 
katalikų tremtinių reikalams bei in
teresams IRO organizacijoje.

Š. m. liepos 10 dieną Vatikano Mi
sijos Vokietijoje rūpesčiu buvo su
šaukta Vokietijoje esančių Tautinių 
Delegatų konferencija katalikų trem
tinių emigracijos klausimams aptarti. 
Konferencijoje dalyvavo Apaštališ
kasis Vizitatorius Vokietijoje, J. E. 
Vysk. Al. J. Muench, lietuvių, latvių, 
ukrainiečių, lenkų, vengrų, jugosla
vų, kroatų, slovėnų ir rusų Delegatai 
ar atstovai bei jų įgaliotiniai; be-to, 
Conference, amerikiečių karinės val
džios ir „Pax Romana“ organizacijos 
atstovai.

Kun. E. Killion, pasiinformavęs 
apie tremtinių padėtį bei planus iš
sikelti iš Vokietijos, pareiškė; kad 
Šventasis Tėvas, labai sielodamasis 
tremtinių likimu, stengsis'nelaimin
giems žmonėms padėti susirasti nau-

Lietuviai Italijoje 
.ATSKIRTIEJI NUO PASAULIO (belaisviai)

LIETUVIŠKA SPAUDA 
ITALIJOJE.

Lietuvių spauda Italijoje savo 
kiekybe nėra gausi, 1945 metais rug
sėjo pabangoje pradėta leisti „Lie
tuvių Balsas“, jį leido Romos lietu
vių draugija „Lituania“. Teko nu
galėti daug finansinių ir kitokių 
sunkumų, kol šis laikraštis buvo iš
leistas. Šiandien lietuvių centrinio 
komiteto Italijoje dėka šis laikraštis 
ir savo išvaizda ir turiniu yra prily- 
gęs Vokietijoje leidžiamus lietuvių 
tremtinių laikraščius. Be „Lietuvių 
Balso“, Italijoje lietuvių tremtinių 
yra leidžiami dar du neperiodiniai 
laikraštėliai: „Aidai“ leidžiami lie
tuvių tremtinių stovykloje Reggio 
Emilia ir „Prošvaistė“ lietuvių stu
dentų Pizoje. Bolonijos lietuviai 
studentai išleido anglų kalba knygą- 
almanachą apie Bolonijos tremtinių 
studentų stovyklą „Twenty nations 
in one house“ if „Lietuvos vaizde
lius“. Be to, Bolonijos lietuvių stu
dentų 1946 m. apie Velykas buvo 
išleistas „Angliškai-lietuviškas žo
dynėlis“. Torine buvo išleistas kun. 
J. Zeliausko „Itališkai-lietuviškas ir 
lietuviškai-itališkas žodynėlis“.

Vilnietis poetas Juozas Kėkštas 
Romoje išleido du eilėraščių rinki
nius: „Rudens dugnu ir „Staigiu ho
rizontu“. Poetas ir keliaunininkas 
Petras Babickas Italijoje išleido an
trąją papildytą laidą savo 1945 metų 
rudenį Vokietijoje išleistų „Eilė
raščių“. Šiuo metu centrinis lietu
vių komitetas Italijoje išleido per 
antrąją rusų okupaciją Lietuvoje 
mirusio poeto V. Mačernį* pomirti-

Milą Keliat

gau-

Į darbą važiuojame dviračiais ir 
autobusais.

Maistas beveik pakankamas/ tik 
labai vienodas. Pagrindą sudaro 
na (balta) ir nesaldinta arbata, 
čiau’žadama paįvairinti.

Po savaitės darbo į rankas 
name 2,5 svaro. Iš jų vienam asme
niui galima visai gerai gyventi. Bet 
su gausesnę šeima — sunku, nes rū
bai yra gana brangūs. Taip pat bran
gus nenormuotas maistas.

Kultūrinis gyvenimas nepasireiš
kia. Pirmoji darbo savaitė visus pri
traukė prie lovos, bet jau baigiama 
apsiprasti. Netoliese esąs kun. J. 
Kuzmickas („Žibinto“ Red.) žada su
organizuoti laikraštuką, o taip pat 
iškėlė mintį organizuoti kultūros 
centrą Londone, kuris rikiuotų visą 
Anglijos lietuvių kultūrinį ir parū
pintų literatūros vaikams ir suaugu
siems. Visai negauname Vokietijo
je išeinančios mūsų spaudos. Ir šiaip 
su Vokietija ryšys labai menkas. Per 
mėnesį negalima sulaukti, atsakymų 
į laiškus. O išvažiuojant buvo ža
dėta paštą pagreitinti. Deja, ir čia, 
kaip ir daug kitur, pažadai nebuvo 
ištęsėti. J. Bržs.

duo-
Ta-

jas tėvynes. Vatikano emigracijos 
organizacija, kaip numatoma, ameri
kiečių zonoje turės keturis emigraci
jos biurus: Muenchene, Stuttgarte, 
Frankfurte, ir Regensburge. Kun. 
Killion’o, reziduojančio Ženevoje, 
įgaliotiniu Vokietijoje paskirtas Cpt. 
Me. David. Emigracijos biurai dirbs 
glaudžiame kontakte su Tautiniais 
Delegatais.

Baigdamas konferenciją Ap. Vizi
tatorius J. E. Vysk. A. J. Muenph pa
reiškė viltį, kad IRO organizacija 
stengsis krikščioniškai išspręsti trem
tinių problemą. Iš Bažnyčios pusės 
daroma visa, kas tik galima, tremti
niams padėti išvykti iš vargšų na
mais tapusio krašto — Vokietijos.

ĮSISTEIGE LIETUVOS PROFESO
RIŲ UŽSIENYJE SĄJUNGA 
Laik. Liet. Profesorių Tarybos 

iniciatyva sukviestas Liet. Aukštųjų 
Mokyklų Mokslo Personalo atstovų 
suvažiavimas, įvykęs š. m. gegužės 
3 d. Nuertingene, įsteigė Lietuvos 
Profesorių Užsienyje Sąjungą ir iš
rinko Sąjungos Valdybą. Ponai Pro
fesoriai maloniai prašomi pranešti 
Sąjungos Valdybai savo adresus.

S-gos adresas — 1) prancūzų 
zonai: Prof. DIRMANTAS, (14b) Reut
lingen, Lederstr. 94, 2) anglų ir 
amerikiečių zonoms: L. Profe
sorių Užsienyje S-ga, (14a) Schwab. 
Gmiind, Litauisches, Lager.

nį eilėraščių rinkinį „Vizijos“. Lei
dinį spaudai paruošė V. Saulius. Tas 
pats centrinis lietuvių komitetas Ita
lijoje yra numatęs išleisti ir di
desnį vfeikalą „lietuviai Italijoje".
KŪRYBOS IR MENO TAKAIS.

Italijoje prieglaudą radusių lie
tuvių tremtinių meninis veikimas 
gana judrus. Romoje keletą tremties 
mėnesių praleidęs dailininkas K. 
Žeromskis sukūrė nemažai paveiks
lų. Iš Italijos šis menininkas persi
kėlė į Ispaniją. Dailininkės S. Pa- 
cevičienė ir. Ir. Bacevičiūtė • jau 
antri metai gyvena ir dirba Reggio

Liepos 8 d. Kempteno kolonijos 
lietuviai ir gausus svečių būrys skli
dinai užpildė didžiąją miesto kon
certų salę. Kolonijos ansamblio va
dovas muz. P. Armonas klausytojams 
pasirodė su nauja ir iki to meto 
Kempteno tremtiniams nematytos 
apimties programa: šalia ansamblio 
choro pateikė vietinių ir kaimyni
nių kolonijų bei vokiečių instrumen
talistų simfoninį orkestą. Tuo būdu 
susidarė apie 90 asmenų muzikinis 
kolektyvas. Be choro atskirai at
liktos programos dalies, instrumen
talistai tuoj pat maloniai nustebino 
klausytojus su gražia Weberio uver
tiūra simfoniniam orkestrui.

Reikia stebėtis gražiu dalyko atli
kimu žinant kaip maža repeticijų 
muz. Armonas galėjo turėti ir kokia 
marga_orkestrantų_sudėtia buvo su-

II.
Pirmoji mano prosenelių karkia

ma buvo pastatyta kryžkelėje, už ke
lių kilometrų j pietus nuo Kintų. 
Pastatas buvo akmeninis ir panašėjo 
j pili, nes turėjo vieną aukštą bokštą 
apyklinkei stebėti ir namo galuose du 
žemesnius, kurie tarnavo sargybai ir 
gintis nuo priešų. Karkiamos pogrin
dyje buvo rūsiai vynui laikyti, vie
nas kambarys turtams olėpti ir slap
tas atsarginis išėjimas po žeme, ku
riuo būdavo galima pasiekti netoli 
buvusį mišką.

Visa tai 'buvo reikalinga dėl to, 
kad karkiamą dažnai užpuldavo plė
šikai ir su jais įvykdavo aršios kau
tynės. Be trijų prosenelio sūnų, bu
vo dar speciali kariuomenė iš 4 vyrų, 
kurie ramiu laiku atlikdavo įvairius 
tarnų darbus, o užpuolimo atveju 
griebdavosi ginklo ir stodavo į kovą 
su priešu.

Nepasakosiu aš kia apie karkia
moje įvykusias įvairias žmogžudys
tes, svekių tarpusavio vaidus bei api
plėšimus, nes tai buvo įprastas eili
nis reiškinys. Karkiamninkas nieka
dos svekio neklausia (jei jis pats ne
pasisako), kas jis toks, iš kur ir į 
kur keliauja. Jam tik svarbu, kad 
gerai užmoka ir jis iš to turi gražaus 
pelno. Todėl nenuostabu, kad kar
kiamose slėpdavosi, rasdavo prie
glaudą įvairūs plėšikai, žmogžudžiai 
ir jie būdavo tol gerbiami, kol šioje 
pastogėje naudodamiesi svetingumu, 
neįvykdydavo jokių nusikaltimų.

Kiek blogiau būdavo, kai karkia
moje įvykdavo didesnės kautynės, 
dviejų priešų susidūrimai. Tada nu
kentėdavo ir jos savininkas ir pati 
karkiama. Tai įvykdavo dažniausiai 
tuomet, kada karkiamoje apsistodavo 
ilgesniam laikui vienas kuris nors 
plėšikų, būrys, o juos užpuldavo, ar 
tai grobio ar tai keršto tikslais, kiti 
plėšikai. Tokiu atveju karkiamos sa
vininkas skubiai paslėpdavo savo 
turtus ir pats užsidarydavo rūsyje, 
visai nesikišdamas į kautynių eigą. 
Tokia neutralumo politika buvo ve
dama visą laiką, kad vėliau išvengus 
keršto. Tai puikiai žinojo visi plė
šikai ir dėl to savininkas iš jų nesu
silaukdavo jokių nemalonumų. Jis 
turėdavo kantrybės išlaukti rūsyje, 
kol kautynės pasibaigs, gerai žinoda
mas, kad laimėjusioji pusė jį taip

Emilia stovykloje. 1946 m. rugsėjo 
8 d. jos suruošė savo paveikslų pa
rodą; kurioje buvo išstatytos ir sta
cijos, sukurtos tautiniame fone: sta
cijose vaizduojami žmonės, jų rū
bai ir aplinka — viskas lietuviška. 
Torine jau daug metų gyvena dai
lininkas salezietis Aleksandravičius, 
kurio meno kūriniai yra plačiai ži
nomi ir aukštai vertinami italų me
nininkų ir. meno kritikų.

Italijoje gyveną lietuviai religines 
ir tautines šventes stengiasi kuo iš
kilmingiausiai atžymėti. 1946 metų 
nepriklausymybės šventę ypač iš
kilmingai buvo minima Romoje, Pi- 
zoje ir Reggio Emilia stovykloje. Ro
ma menininiams parengimams turi 
puikų Sv. Kazimiero kolegijos cho
rą, vadovaujamą kun. prof, 
recko.

TRYS TAURES.
Ir sporte neatsiliekama.

italų dėmesį į save traukia lietuviai 
krepšininkai. Rungtynėse jie laimi 
pirmąsias vietas ir jau yra laimėję 
net tris taures.

DUOSNIOJI RANKA.
Iš „Tremtinio Keliais“ knygelės 

niekur nematyti, kad Italijoje gyve
ną lietuviai būtų UNRRA’os globo
jami ar bent šelpiami. Duosnioji 
ranka jiems duodanti pagalba yra 
BALF. 1946 metų vasarą juos ap
lankė ir pats BALFo pirmininkas 
kun. Dr. J. B. Končius.

Straipsneliuose „Mažasis interna
cionalas“ ir „Kalnuose“ stengtasi
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Ypač

Sveikintinos muz. P. Armono pastangos
rinkta. Orkestre dalyvaujančio 
Zdanavičiaus harmonizuota liaudies 
dainelė — retai girdimas gero simf. 
orkestro atlikimas. Mendelsohno g- 
moll koncerto fortepiono partiją at
liko latvių pianistė Sineps. Jos gra
žias pastangas klausytojai įvertino, 
nors koncerto data jai buvo tikrai 
nepalanki: vos prieš kelias dienas 
prie to paties fortepiono sėdėjo mū
sų nepalyginamas menininkas “Ku
previčius ... Pagaliau su orkestru ir 
choru drauge pasirodžiusi op. solistė 
Radzevičiūtė, davusi ištraukas iš 
Gounod „Fausto“ ir Strausso „Žy
drąjį Dunojų“, patenkino ir žino
mųjų melodijų mėgėjus, kurie gėlė
mis ir katučiais išprašė pakarto
jimo. Sveikintinas muz. Armono, 
kaipo platesnio muzikos kolektyvo 
dirigento, žingsnis, K.Da.

Gražioji Nemuno šalis
(38) VAKARAS PAJŪRIO KARClAMOJE

gausiai apdovanos, jog ne tik pa> 
dengs padarytus nuostolius, bet dai 
duos ir gražaus pelno.

Kad galėtų sėkmingai laikytis neį 
sikišimo politikos į tarpusavias plė- 
šikų gaujų kautynes, savininka( 
stropiai turėjo sekti savo keturių vy
rų kariuomenę — kad jie neįsivelti ■ ) 
į kurią nors kariaujančią pusę. Ko 
jis jais ramiai galėjo pasitikėti, to 
negrėsė jam joks pavojus, susilaukt 
plėšikų keršto

Tokią neutralumo politiką vykdė 
abi prosenelių artos, o trečiajam 
senatvėje to nepavyko išlaikyti, nei 
buvo panaudota klasta, išdavimas, i. 
Tai padarė keturių vyrų kariuome
nės vyresnysis, kuris buvo tos šau- J 
niosios gvardijos karininkas. Reikia ■
manyti, kad jis už savo darbą buvę ' 
gausiai atlygintas, nes vėliau pasi-i .
darė karčiamos savininku

Karčiamninkas gavo patikimą ži- į 
nią, kad plėšikų būrys nori jį api- ■. 
plėšti. Tai sužinojęs jis gerai pasi
ruošė būsimoms kautynėms ir laukė 
priešo užpuolimo. Tatai netrukus ir 
įvyko. Kai vieną pavakarį jis pa
matė besiartinantį plėšikų būrį, ku-. , 
ris iš tikrųjų vyko tik svečiuotis, po 
įspėjimo ženklų prasidėjo kautynės, į 
Jos truko ilgesnį laiką, ir nors plėši
kai turėjo daug nuostolių, bet kar- 
čiamą užėmė ir po to netrukus pra
dėjo iškilmingą puotą, nejausdami 
jokio pavojaus.

O tuo tarpu miške reikiamo mo
mento laukė to plėšiko būrio priešai. 
Jie per savo papirktą žmogų, kar- 
čiamninko kariuomenės karininką, a 
pranešė savininkui, būk jį rengiąsi . 
plėšikai užpulti. Jiems reikėjo tai 
padaryti, kad lengviau galėtų įvyk
dyti ano būrio plėšikams keršto pla
ną, nes jie buvo stipresni. Todėl iš
provokuotos kautynės tarp jų ir kar
čiamos savininko buvo reikalingos 
tik dėl to, kad jiems nuleistų daugiau 
kraujo.

Planas įvyko. Priešas palaukęs 
miške staiga puolė pergalės triumfą 
bešvenčiančius kolegas ir pasiryžo! 
suvesti turėtas sąskaitas. Žinoma, jie 
laimėjo, bet karčiama buvo sudeginta 
ir sugriauta, sienų akmenys išvar
tyti.

Senis baigė pasakojimą, o mums 
kūnas pagaugais nuėjo ir išgaravai 
alkoholio garai. -vk- 

pavaizduoti Italijoj gyvenančių lie-,, 
tuvių pramogos, su kitų tautų žmo
nėmis bendraujant ir iškylaujant. .

Tremtinio keliai ne rožėmis, bet 
erškėčiais kloti. Jais keliaujant, dau-; 
giau skausmų, negu džiaugsmo. Ta
čiau „Tremtinio Keliais“ knygelėje 
stengtasi fiksuoti tik šviesiosios 
tremtinių gyvenimo pusės. Leidėjai 
„Užbaigos žodyje“ rašo: „Stengėmės 
tik šviesesnes valandas pamatyti, tik 
džiugesnes kibirkštėles fiksuoti. Nes 
kam gi malonu nuolatinių aimanų 
klausyti. O šis leidinėlis skiriamas 
ne tik sau patiems - kartu praleistoms ' 
klajoklio dienoms atsiminti, bet ir 
kitiems Europoje ir užjūryje esan
tiems tautiečiams. Norėjome pasida
linti viskuo ir su savo broliais, nes 
„pasidalintas džiaugsmas tampa dvi
gubai didesnis, o pasidalintas skaus
mas perpus sumažėja“.

„Tremtinio Keliais“ leidinys savo 
užsibrėžtą tikslą visai pasiekė. Iš jo 
susidarome išsamų vaizdą, kaip gy
vena ir ką veikia Italijoje laikiną 
prieglaudą radę mūsų tautiečiai. Lei
dinys išleistas . kreidiniame popie
riuje, gausiai iliustruotas. Be infor
macinio turinio straipsnių, yra ir 
poezjos Petro Babicko ir jaunųjų 
poetų C. Cironkos ir J. Stankūno.

Priekabus kritikas, be abeją 
rastų kai ką Šiam leidiniui ir prikišti. 
Tačiau, atsimindami sunkias sąlygas, 
mes ir tokiu, koks jis dabar yra, tu
rime džiaugtis it leidėjams tarti 
nuoširdų ačiū.

A. Merkelis.

KEMPTENAS — Liepos 12 d. iš
rinktas naujas. LTB Kempteno apy» 
linkės komitetas ir kontrolės komi
sija. I komitetą balsų dauguma se
ka: J. Kaškelis, Pr. Sopaga, H. Ke» 
raitis, VI. Mieželis, K. Daugėla, L. 
Pračkaila ir J. Adomaitis, o kontro* 
lės komisijon — J. Vaičeliūnas, V. 
Stanulis ir L. Šeškus. Rinkimuose 
dalyvavo 782 rinkėjai iš per 1000 tu
rinčių rinkiminę teisę. Rinkimai bu
vo pravesti pagal visus demokrati
nius rinkimų reikalavimus. Taip pat 
neapsieita ir be priešrinkiminės pro
pagandos. Reikia tikėtis, kad nau
jasis komitetas ras priemonių sutvar
kyti visa taip, kad Kempteno kolo
nijoj vėl atsiras darnus ir gražus su
gyvenimas. O to visi mes ir tetrokš
tame! I* V-kae
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Kanados ūkis ir strateginė reikšmė
■ Kanada apima Siaurinės Ameri

kos šiaurinę dali, išskiriant Aliaską 
■r Neufundlandą. Žemės plotas sie
kia 9.570.000 kv. km. Tokiu būdu, 
Kanada žemės paviršiaus plotu be
keik prilygsta Europai (11.400.000 
įkv. km) ir yra didesnė už JAValsty- 
bes (su Aliaska 9.357.800 kv. km.). 
'Gyventojų joje yfa 11.500.000 arba 
ijz žmogus viename kv. tam.(Lietu
voje buvo 44 žmonės viename kv. 
km).

Kanados istorija yra taip pat Įdo
mi? Dar 1613 m. dėl jos pradėjo varžy
tis prancūzai su anglais. 1670 m. 
buvo {steigta Hudson-Bay-Compa- 
ny, turėjusi monopolizuoti krašte 
kailių prekybą, kurią būtinai norėjo 
paimti anglai. Po eilės karų, 1763 m. 
Paryžiaus sutartimi Kan.ada atiteko 
anglams ir 1867 m. tapo jų dominija. 
1904 m. anglų kariuomenė visiškai 
išsikraustė. Pirmame pasauliniame 
kare Kanada stipriai rėmė Angliją 
maistu ir buvo atsiuntusi i Europą 
420.000 karių. Tuo pačiu
ji {rodė esanti verta suvarankiškai 

tvarkytis.
Prasidėjus antrajam pasauli- 

[niam karui, Kanada natūraliai ėmė 
suartėti su JAValstybėmis. 1940 m. 
Irugpiūčio 18 d. ir 1941 m. spalių 
22 d. sutartimi Kanada susirišo su 
JAValstybėmis karo sutartimis. Tais 
pat metais buvo pasirašyta ir ūkinė 
sutartis. JAValstybės ūkiškai Ka
nadą pradėjo dominuoti, o Anglija 
liko antroje vietoje. 1947 m. sausio 

, 1 d. Kanada {gijo teisę gyventojus 
vadinti savo piliečiais. Šių metų va
sario mėnesyje sudaryta JAValsty- 
bių — Kanados Sąjunga, apvaini
kuojanti paskutinio dešimtmečio 
Šiaurinės Amerikos solidarumo rezul
tatus. Minėtoji Sąjunga apima ūkio 
ir karinio bendradarbiavimo sritis. 
Tas bendradarbiavimas yra natūra
lus, nes abu kaštai ūkiškai yra pa
našūs ir turi beveik tą pačią valiutą 
r— dolerį.

Kanados gyventojai verslais pa
siskirsto šiaip: žemės ir miškų ūkis 
31%, pramonė ir kasyklos 31%, pre
kyba ir ■ transportas 23%, likusieji 
15% verčiasi kitais verslais. Lygiai 
trečdalis teritorijos apaugę miškais 
(miško turtu Kanadą pralenkia tik 
Rusija), dirbamos žemės plotas sie
kia 7% naudotinas žemės, arba 16% 
nuo ūkiškai naudojamos žemės, nes 
apie 25% ploto tebėra maža ’ ištirta, 
dideli plotai ir pievos ir krūmai, pa
galiau — šiaurės plotai ir salynas.
Kanada laikoma pasaulio kviečių 

aruodu.
80% visos dirbamos žemės užsė- 

jama kviečiais, miežiais, ir avižo- 
mos. Kviečiais užsėjama daugiau 
kaip 10 milijonų ha ir gaunama per 
10 milijonų t derliaus kasmet. Kvie
čių grūdai yra labai aukštos koky
bės. Apie trys ketvirčiai kviečių 
derliaus eksportuojama, daugiausia 
t Angliją. Geriausios kviečių sritys 
yra trys prerijų provincijos: Mani
toba, Saskatchewan ir Alberta. Pen
kių ežerų srityje auginama dar dar-

žovės, vynuogė® ir tabakas, šiek 
tiek sėjama ir rugių.

Gyvulininkystė irgi Išplėsta. 1940 
m. duomenimis Kanadoje buvo: 
melžiamų karvių 3,9 milijonai, kito
kių galvijų 4,7 milijonai,, kiaulių 5,9 
milijonai, avių-3,5 milijonai, arklių 
2,9 milijonai. Greta gyvulininkystės 
didelės reikšmės turi miškų ūkis, 
kailiai ir žuvininkystė. Iš medžio 
gaminamas laikraštinis popierius. 
Kanada yra stambiausias tokio po
pieriaus gamybos eksportuotoja Į 
JAValstybės. Dideliais kiekiais ga
minama ir celulozė.

Popieriaus ir celulozės metinė 
gamyba siekia 7 milijonus t.

Toje srityje dirba 110 fabrikų su 
700 milijonų dolerių investuoto ka
pitalo. Kailių prekybos reikalams 
jau minėtoji Hudson-Bay-Company 
ir dabar turi šiaurės Kanadoje 260 
supirkimo punktų. Žvėrių kailių 
prekybai daro konkurenciją kailinių 
žvėrelių auginimo ūkiai, kurių 1940 
m. buvo skaičiuojama apie 10.000, iš 
jų apie 7.000 ūkių augino sidabrines la
pes. Karo metu kailių prekyba per
gyveno didelę krizę, kuri dabar jau 
praeinanti. Žuvininkystė yra senau- 
sia Kanados verslo šaka. 1940 m. 
pagautos žuvies vertė siekė 45 mili
jonus dolerių. Paklausai ir šiandien 
yra .dideli, tik transporto sunkumai 
neleidžia Kanadai savo žuvies - di
desniais kiekiais tiekti pasaulio 
rinkai.

Kanada yra turtinga jos žemėje 
esančiomis vertybėmis, ’ ypatingai 
brangiaisiais ir spalvotaisiais meta
lais. Nikelio iškasama 85% pasau
linės gmybos arba 170 milijonų Ibs 
kasmet (vienas Ibs arba anglų sva
ras turi 453,6 gr. svorio). Vario ir 
cino gamyba stovi trečioje vietoje, 
aukso, sidabro ir švino — ketvirtoje 
vietoje pasaulyje. Metinė gamyba 
svoriu vidutiniškai buvo tokia Ibs: 
vario 420 milijonų, švino 383 mili
jonų, cinko 330 milijonų. Iškasama 
dar platinos, kobalto, wolframo, 
chromo, molybdeno, mangano, gy
vojo sidabro bei smalas masės, iš 
kurio® gaunamas radijumas. Kana
da yra didžiausias pasaulyje asbesto 
gamintojas, šiandien labai svarbu 

>tai, kad ten yra dideli kiekiai ura- 
nijaus. Kanados atstatymo ministe- 
ris yra pareiškęs, kad šis kraštas 
esąs vienintelis, galįs pagaminti ga
lutinį produktą, iš kurio jau gau
nama atominė energija. Pati Kana
da atominių bombų negamina, bet 
jos pagamintas plutoniumas sudaro 
didžiausią dalį JAValstybėse gami
namų atominių bombų. Greta mi
nėtų metalų ten gaminamas ir pa
prastų jų metalų: geležies apie 1

Kanada — žemės turtų kraštas. — Nedegamo* pluošto didžiausia gamintoja.— 
Atominių bombų žaliavos šaltinis. — Vieni ryšiai atsipalaiduoja, kiti susti-

- prėja. — Kanada — emigrantų svajonė.

Rašo S. Tomas
milijonas t, plieno arti 1,5 milijono t, 
aliuminijaus 0,42 milijonų t. Be to, 
iškasama apie 10 milijonų t akmens 
anglies, plus trečdalis kiekio rudo
sios akmens anglies. Žemės alyvos 
metinis kiekis siekia 0,4 milijonų t.-

Krašte yra daug vandens jėgos 
šaltinių. Tačiau iš apskaičiuojamų 
44 milijonų PS tik 9 milijonai PS 
teišnaudojami, pagaminant 33 mili
jardus kw. elektros energijos. Apie 
20% t elektros kiekio sunaudoja po
pieriaus ir aluminijaus pramonė. Van
dens energija yra pigi ir tekainuoja 
įkinkymo išlaidos. Kanadoje tie ga
limumai yra dideli ir ateityje.

Užsienio prekybą Kanada varo 
daugiausia su Anglija ir JAValsty
bėmis. Išveža popierių, kviečius, sta
tybinį medį, celulozę, mėsą, žuvį, 
miltus, kailius, daržoves, cukrų, 
varį, sidabrą, nikelį, automobilius, 
akmens anglį. Įveža pramonės dir
binius, koksą, cukrų, medvilnę. 
Pastebėtina, kad čia labai motori
zuotas kraštas: 8 gyventojams tenka

Gen. Clay yra gavęs iš JV vyriau
sybės naujas labai plačias direktyvas 
Vokietijoj politikos klausimu. Jos 
pakeičia 1945 m. gegužės mėn. direk
tyvas, kurių JV okupaciniai organai 
Vokietijoj iki šiolei laikosi. Naujo
sios direktyvos esančios suderintos 
su pasauline padėtimi, žymiai pasi
keitusia nuo karo pabaigos. Jos taip 
pat paremtos Potsdamo susitarimo 
nuostatais bei Byrnes Stuttgarte ir 
Marshallio Maskvoje pareikštais 
principais. Naujosios direktyvos gen. 
Clay suteikia plačius įgaliojimus, bet 
kartu skatina jį labai energingai 
veikti, kad tiek ūkinė, tiek politinė 
Vokietijos padėtis ir Vokietijos gy
venimas sunormalėtų. Politiniu at
žvilgiu direktyvose nurodoma, kad 
J V nori federacinės Vokietijos su 
centrine vyriausybe, kurios teisės kai 
kuriais atžvilgiais būtų ribotos. Ta
čiau JV nenorinčios primesti Vokie
tijai nei savo politinės formos nei 
amerikietiškos ūkinės santvarkos. 
Labai daug vietos direktyvose pas
kirta ūkiniams reikalams. Pirmoje 
eilėje JV susirūpinusios suburti ūki
nę visų zonų vienybę, atstatyti Vo-. 
kletijos pramonę tiek, kad ji galėtų 
apmokėti maisto ir žaliavų importą. 
Toliau direktyvose smulkiai nurodo
ma kokią politiką JV okupicinial or
ganai turi vesti švietimo, nunacinl- 
mo, atmilitarizavimo, darbo, privačių 
įmonių, prekybos ir kitais klausi
mais.

1 automobilis (JAValstybėse 4 gy
ventojams tenka 1 automobilis).

Šiuo metu yra aktuali problema — 
Neufundlando įjungimas į Kanados 
teritoriją. Įėjimo vartus iš rytų St. 
Lorenz įlankoje užstoja Neufund- 
lando sala, tokio dydžio, kaip Lie
tuva ir Latvija dauge, bet turi tik 
300.000 gyventojų. Kraštas seniau 
turėjo savo parlamentą, bet dabar jį 
valdo Bjjtų valdžios komisija, ku
rios pryšaky stovi gubernatorius. 
Ūkinė to krašto padėtis yra bloga, 
ir tik jo įsijungimas į Kanapas ūkį, 
tegali padėtį pataisyti. Svarbiausias 
gyventojų verslas žuvininkystė. Že
mės ūkis menkai išvystytas. Tačiau 
yra labai aukštos kokybės geležies, 
hematito, kuri gabena net į Angliją.

Kanados reikšmė ypač ' pasta
ruoju metu tapo labai didelė, kai 
pasaulis liko toks mažas, jog kiek
vienas jo kampas nebėra saugus. 
JAValstybių saugumui Kanados 
teritorija pasidarė gyvybiškai svarbi. I 
Todėl Kanados ir JAValstybių Są-1

Nauja JAV politika Vokietijos atžvilgiu
-Britų spauda su dideliu nusivyli

mu komentuoja prez. Trumano.pa
reiškimą, kad ateinantį rudenį ne
numatoma nepaprastos JV kongreso 
sesijos. Tai esąs blogas ženklas, nes 
tokiu atveju Marshallio plano numa
tytoji efektyvi pagalba Europai ne- 
pasireikšianti anksčiau negu atei
nantį pavasarį ir Europa vien tik su 
savais Ištekliais turėsianti pergyventi 

Maskva atsisakė vadovavimo
New York Herald Tribune įžan

giniame išvedžioja, kad Maskva, pa
sitraukdama iš Paryžiaus konferen
cijos daug ko nustojusi. Laikraštis 
be kitą ko rašo:

Rusija išsistūmė iš Vakarų kraštų 
tarybos, tuo būdu nustodama daug 
savo dominavimo kitiems jėgos. 
Pretenduodama ginti mažųjų valsty
bių „suverenumą“, ji išgąstingai 
pademontsravo, jog ji užvaldytuose 
kraštuose visų valstybių suverenu
mą visiškai panaikino. Pasitraukus 
į defensyvą, ji turės pradėti rung- 
tyniautis su Vakarų demokratijomis, 
aprūpindama savo satelitinius kraštus 
maistu, žaliavomis, taip pt propa— 
panda, policiniais agentais ir poli
tiniais „ekspertais“. Ji yra priversta 
aiškiai parodyti, kad jos pagrindinis 
tikslas yra sukurti milžinišką „au- 
tarkiją“ -iš savo šaltinių, sujungtų su 
pramonės įmonėmis ir specialistais,

junga visose srityse yra reikalinga 
ir logiška. Savaime suprantame, kad 
Kanados naujoji orientacija, pa
diktuota realaus gyvenimo reikala
vimų, jos ryšius su Britų imperija 
silpnina. Nors britams tokia evoliu
cija ir nėra maloni, tačiau jie mato! 
tikrąją pasaulio padėtį ir nuogąją' 
realybę, todėl su tuo sutinka.

Šiandien Kanada yra beveik ne
priklausoma va stybė. Tiek vidaus 
tiek užsienio santykiuose ji sava
rankiška, bet formaliai dar neišeina' 
iš Britų imperijos rėmų: bendroji1 
karaliaus karūna ją riša prie Im
perijos. Užsieniuose Kanada turi sa
vo misijas ir atstovybes. Ji aktyviai 
dalyvauja visose tarptautinėse or-! 
ganizacijoąe bei konferencijose ir' 
atkakliai gina anglosaksų atstovaų-! 
jamą demokratijos sąvoka,

Nemažas lietuvių skaičius norėtų 
į šį kraštą išvykti.

Kol kas durys ten keliauti dar 
nepravertos.

Gali keliauti tik artimi giminės 
su atsiųstais Affidavit of Support. 
Bet praktiškai ir tat neįmanoma dėl 
ryšių bei transporto nebuvimo. Lau
kiama, kad netolimoje ateityje gali
mumai ten keliauti pagerės. .Gyve-! 
nimo ir darbo sąlygos neblogesnės, 
kaip. JAValstybėse o klimatas ati
tinka Lietuvos klimatą arba pie
tuose net šiltesnis.

dar vieną kietą žiemą. Iki šiole. gi 
buvę tikėtasi, kad Paryžiaus konfe
rencijai pateikus detalizuotą Euro
pos atstatymo programą, ji bus su
derinta su Marshallio planu, JV kon
greso nepaprastos sesijos apie spalių 
mėn. patvirtinta ir Europa dar prieš 
žiemos pradžią susilauks JV ūkinės 
pagalbos. -E- 

kuriems* ji gali lengviau vadovauti 
kaip Cekoslavakijoje ir Švedijoje, 
negu dalyvauti bendrame pasaulio 
ūkio gerbūvyje... Maskva atidavė 
vakariečiams vadovavimą. Dovana 
būsianti pavojinga, jeigu nebūsią 
parodyta kompetentingumas vado
vauti, baigia straipsnį NYHT.

• 4 žymūs Balkanų tautų politikai, 
dabar gyveną JV — buv. Vengrijos 
ministerls pirm. Nagy, kroatų vals
tiečių lyderis Dr. Mačekas, slovėnų 
veikėjas Gavrilovičius ir bulgarų 
agrarų lyderis Dimitrovas atsiuntė 
Bevinui ir Bidault griežtą protestą 
prieš Sov. S-gos priespaudą, kuri 
neleido jų kraštams dalyvauti Pary
žiaus konferencijoje. -E-
• Nacių stovykloje amerikietis no
rėjo nufotografuoti, bet jis buvo ak
menimis apmėtytas ir jėga atimtas iš 
jo filmas. (NYHT)

Dr. Pr. Skardžius

Lietuvių kalba
.Jos vieta indoeuropiečių kalbų tarpe

Lietuvių kalba dabartinių indo
europiečių kalbų tarpe yra, be abe
jonės, viena iš seniausių: joje mes 
randame daug senovinių dalykų ne 
tik- garsų srityje, bet ir morfologi
joje, sintaksėje ir ypač žodyne. Pvz. 
šalia naujadaro brolis „Bruder“ lie
tuvių kalboje yra dar išlikęs senas 
priebalsinis kamienas broter — ma
žybiniame daiktavardyje broterėlis 
„Brūderchen“ ir veiksmažodyje bro- 
terautis „sich verbrūdern“. Šitas 
broter — savo daryba atitinka sen. 
jndų bhratar-, lot. frater, sen. airių 
prūthir, sen. vok. aukšt. bruoder ir 
kt. Kitas toks senas žodis yra Die
vas „Gott“ iš deivas, pig. sen. liet, 
ijeivotas „fromm“, deivė „Gottin“ ir 
Irt. Šio žodžio forma yra dar senesnė 
pegu kitų kalbų, pvz. sen. indų de- 
yas, lot. deus iš deivos ir kt. Toliau 
galima dar paminėti visą eilę iš se
novės paveldėtų žodžių, kurie lietu
sių kalboj dar plačiai tebėra varto
jami, pvz. ausis „Ohr“ (lot. aurls yra 
kilusi iš senesnės lyties ausis), avis 
„Schaf" (pig. lot. ovis, sen. indų avis 
ir Irt.), dūmai, „Rauch" (pig. sen. in
dų dhūmas, lot. fūmus iš dhūmos ir 
Irt.), laukas „Feld, Acker“ (pig. sen. 
indų ’-kės „freier Platz, dės Freie:

Raum, Platz, Bahn, Welt“, lol. .„-us 
„Hain“ iš loucos ir kt.), maras „Seu- 
che, Pest“ (pig. sen. indų maras, ru
sų mor ir kt.), ratas „Rad“ (pig. sen. 
indų rathas, „Wagen“, sen. airių 
roth, „Rad“ ir kt.), sūnus „Sohn“ 
(pig. sen. indų sūnus ir kt.) ir 1.1. 
Daugelis senų žodžių dabar yra išny
kę dabartinėje lietuvių kalboje, bet 
jų pėdsakų dar teberandame seno
vinėje lietuvių raštų kalboje arba 
dabartinėse tarmėse, ypač tikriniuose 
pavadinimuose. Pvz. „Pferd“ dabar 
lietuviai vadina nauju žodžiu arklys, 
naujai sudarytu nuo arklas „Pflug“, 
arti „pflūgen“; bet senovinėje raštų 
kalboje „Stute“ dar tebevadinama 
ašva; Ašva vietomis yra vadinama 
ir upė. Šitas žodis atitinka sen. indų 
ašva ir lot. cqua, šalia kurių tose 
kalbose dar randame ašvas ir equus 
(iš equos) „Pferd“. Yra galimas daik
tas, kad seniau lietuvių kalboje yra 
buvęs ašvas'„Pferd“ iš dar senesnės 
lyties ešvas, bet dabar jis jau yra 
išnykęs ir jo vietoje yra vartojamas 
naujadaras arklys arba perdirbinys 
ašvienis.

Kitose lietuvių kalbos srityse mes 
randame irgi labai daug senovės. 
Vi”: t,;-—dou® senovinių lyčių su

tinkame fleksijoje, ypač daiktavar
džių linksniavime. Pvz. labai seni 
lietuvių kalboje yra išlikę priebalsi- 
niai kamienai. Dabartiniai ryt. aukš
taičiai dar šiandien tebesako: pie
muo „Hlrt“, gen. sg. piemenės, nom. 
pi. piemenes, gen. pi. piemenų arba 
žąsis „Ganz“, gen. sg. žąsės, nom. pi. 
žąses (su šakniniu kirčiu), gen. pi. 
žąsų ir kt. Senovinėj lietuvių (pvz. 
Daukšos) kalboje dar buvo sakoma: 
širdis „Herz“, gen. sg. širdės norm, 
pl.širdes, gen. pi. širdų, taip pat mė
nuo, gen. sg. mėneses ir kt. Šituo 
atveju lietuvių kalba nedaug kuo te
siskiria nuo kitų seniausių indoeuro
piečių kalbų; pig. sen. graikų, poi- 
mčn „Hirt“ gen. sg. poimėnes (plg. 
liet, piemenės), lot. cord „Herz“ gen. 
sg. cordis (iš cordes), gen. pi. cordum 
(pig. sen. liet, širdų) ir kt. Taip pat 
senų lyčių dar rodo ir veiksmažo
džiai. Čia ypač seni yra vadinamieji 
atematiniai kamienai, pvz. esmi „ich 
bln“, esi „du bist“, esti „er iat, šie 
sind“, esme „wir sind“, este „ihr 
seid“ arba elmi „ich gehe“, esi „du 
gehst“, eiti „er geht, šie gehen“, ei
me „wir gehen“, eite „ihr geht“ ir 
1.1. Šalia to senovinėje raštų kalboje 
dar randame labai senas ir dalyvines 
formas sant- „seiend“ ir ent- „ge- 
hend“, bet jau nebevisuose linksniuo
se; dabartinėje lietuvių kalboje jau 
yra vartojanfos išlygintos lytys esant- 
ir einant-: nom. sg. esąs, einąs, gen. 
sg. esančio, einančio ir 1.1.

Šituo būdu lietuvių kalba, išlai

kiusi daug savyje senovės, dabar la
bai įvairiai santykiauja su kitomis 
indoeuropiečių kalbomis. Visų pir
ma ji yra artima latvių kalbai, bet 
savo pobūdžiu žymiai už jas senesnė: 
lietuvių kalba turi išlaikiusi senovi
nę laisvą kirčio vietą, mišrieji dvi
balsiai an, en, in, un čia tebėra ne
pakitėją, gomuriniai minkštieji prie
balsiai k, g prieš e, i, ie yra sveiki 
išlikę ir 1.1., pvz. liet, ranka „Hand“, 
penki „fūnf“, lenkiu, lenkti „biegen“, 
linkstu, linkti „sich biegen“, lunkas 
„Bast“, gervė „Kranich“, girnos 
„Handmūhle“, kelmas „Baumstumpf“, 
kirvis „Beil, Axt“ latvių kalboje at
liepia ruoka, pieci, liecu, lieki, likstu, 
likt, iūks, dzerve, dzirnas (arba dzir- 
nus, dzirnavas), celms, cirvis ir kt.). 
Dabartinė Latvijos sostinė Riga lie
tuvių tarmėse yra dar senoviškai va
dinama Ringą. Taip pat vietoj liet, 
š ir ž latvių kalboj yra s ir z, pvz. 
simts „hundert“, siens „Heu", žiema 
„Winter“ vietoj liet, šimtas, šienas, 
žiemji ir kt. Kaip rodo baltų skoli
niai suomių kalboje šitie priebalsiai 
lietuvių kalboje yra senesni išlikę, 
o latvių kalboje yra pakitėją. Pvz. 
suomių heinS „Heu“, kauha „Schopf- 
loffel“, Jialla „Nachtfrost, Reif“, tar
ka „Umzaunung“ ir kt. yra visų pir
ma kilę iš baltų šeinS, kauša, šalna, 
tarša; čia suomių kalbos garsų dės
niais į t, š, todėl tarša toliau kildin
ama iš darža- ir 1.1. Taigi lietuvių 
kalba daugeliu atveju latvių kalbai 
gali būti prokalbė.

Taip pat lietuvių kalba turi išlai
kiusi daug senovinių dalykų, kurie 
ir slavų kalbose jau yra gerokai pa
kitėją. Pvz. visi pirmykščiai dvibal
siai slavų kalbose yra pavirtę vlena- 
balsiais, o lietuvių kalboj, jie, paly
ginti, dar gerai išlikę, pvz. sausas: 
rus. suchoj, ausis: rus. ucho, eiti: sen. 
Slav, iti žiema (iš senesnės žeima, 
plg. Žeimena ir kt.): Slav, zima, ieš
koti: Slav, iskati ir kt. “Pirmykštės 
priebalsių grupęs or, oi, er,‘ei nei 
vienoj slavų kalboj nėra išlikusios 
nepakitėjusios, o lietuvių kalboj jas 
dar lig šiol randame, pvz. liet, gar
das: rus. gorod, lenkų grod, čekų 
hrad; galva „Kopf“: rus. golova, lenk, 
glowa, čekų hlava; liet, pelnas „Ge- 
winn“: čekų plen „Frucht, Fūlle, 
Reichtum; Beute, Raub“, rusų polon 
„Beute, Gefangennahme, Gefangen- 
schaft“ (rusų kalboj sutinkamas plen 
yra iš bažnytinės kalbos paimtas); 
liet, mirti „Sterben“, merdėti „im 
Sterben liegen“; lenkų zmrzeė, rusų 
meret, serbų mrijeti ir kt.

Kaitybos srityje ypač senos dalykas 
lietuvių kalboje yra nominalinės ga
lūnės -as (iš -os), -is, -us ir kt., o 
dabartinėse slavų kalbose jos visos 
jau yra išnykusios; pvz. draugas 
„GefShrte, Kamerad“: rus. drug, sū
nus, „Sohn“: rus., lenkų syn, mintis 
„Gedanke“, atmintis „Gedenken, Ge- 
dachtnis“: lenkų pamięč „Gcd&cht- 
nis, Erinnerung“, rus. pamjat „ta* 
pat" ir kt.

t (Bus daugiau)

t
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Atvykęs į JAV antrą karią radau 
žymių pasikeitimų '

Pasikalbėjimas su adv. R. Skipičiu *
Toliau tęsdami informacijas apie 

Amerikos lietuvių padėti, šiame nu
meryje skaitytojams skelbiame pa
sikalbėjimą su adv. R. Skipičiu, ku
ris i JAV jau yra antrą kartą nu
keliavęs. z

— Tamsta, kaip mums žinoma, 
JAV esate antrą Kartą. Kokį skirtu
mą radote lietuvių gyvenime praėjus 
eilei metų?

S. Amerikoj esu antrą kartą. 
Pirmą kartą buvau 1935 metais 
Amerikos lietuvių pakviesti į Pir
mąjį Pasaulio Lietuvių Kongresą, j 
kiurį tais metais organizavo Draugija! 
Užsienio Lietuviams Remti. Tuomet . 
teko aplankyti apie 40 lietuvių kolo- j 
nijų ir susipažinti su savo tautie- j 
čiais ir jų gyvenimo sąlygomis. At-1 
vykęs antrą kartą po 12 metų radau I 
žymių pasikeitimų, kurių svarbiau- 
sius paminėsiu.

Didelį šuolį yra padaręs lietuvių! 
nutautėjimas. Lietuvoje gimusių ir j 
augusių žmonių skaičius smarkiai | 
sutirpęs, o J jų vietą atėję Ameri-1 
koje gimusieji savo tarpe lietuviškai 
nebekalba, nors daugelis jų iš savo I 
tėvų šiek tiek pramokę tėvų kalbos ■ 
dar šiokiu tokiu kratiniu gali su 
lįetuviu susiprasti. Ateivių anūkas, 
suprantąs lietuviškai, yra retemybė, 
o gerai mokančio lietuvių kalbą ne 
tik neteko sutikti, bet apie tokį nė 
girdėti negirdėjau. Dauguma Ameri-

materialinę būklę. JAV gyventojai 
tiek per pirmąjį, tiek per antrąjį pa
saulinį karą ne tik nenuskurdo, bet 
dar prasikūrė, praturtėjo. Nors an
trasis pasaulinis karas JAV atsėjo 
341 bilijoną dolerių, bet krašto eko
nominės pusiauvyros nepalaužė, o 
paleistas į apyvartą didesnis mo
kamųjų ženklų kiekis, nors kainas 
ir pakėlė, bet gyventojų turimo tur
to, galima sakyti, nesumažino, su pi
nigo vertės. nukritimu (kas automa
tiškai pas'daro kylant kainoms) tu-

koje gimusių lietuvių nesigėdi, neiš
sigina savo kilmės, nors jie ir nebe
kalba lietuviškai. Jų tarpe dar ga
lima rasti nemaža ir turinčių lie
tuviško jausmo, kitaip sakant, jiems 
lietuvių ir Lietuvos likimas daugiau 
ar mažiau artimas, savas reikalas.

Prieš 12 metų dar daug didesnis 
nuošimtis lietuvių jaunimo mokėjo 
savo tėvų kalbą ir net lietuvišką lai
kraštį paskaitydavo. Dabar per- 
žvelge Amerikos lietuvių spaudą ma
tome angliškas skiltis. Tas rodo ne 
laikraščių redakcijų nutautėjimą, 
bet tik tų redakcijų pastangas vis 
dar palaikyti jaunimą arčiau lietu
viško laikraščio. Kitas faktas — 
angliški pamokslai lietuviškose pa
rapijose, lietuvių pinigais pastaty
tose ir lietuvių išlaikomose bažny
čiose. Prieš 12 metų angliški pa
mokslai dar tik buvo pradėję koją 
įkelti į lietuviškas bažnyčias, o 
šiandien jau, galima sakyti, yra.šei
mininkai, o lietuviški pamokslai įna
miai. Iš Lietuvos atvykusių kunigų 
skaičius mažėja, o jų vietas užima 
Amerikoje gimusieji, kurie jaučiasi 
daugiau amerikiečiai, negu lietuviai. 
Jų tarpe yra ir gerų lietuvių patrijo- 
tų, bet ne dauguma. <

Parapinės mokyklos, kuriose mo
kytojomis yra lietuvės vienuolės, lie
tuvių vienuolijų akademijos, kole
gijos ar aukštesniosios mokyklos ne 
tik neužtvenkia nutautėjimo srovės,
bet nė žymesnio slenksčio tai sro
vei nebesudaro. O prieš 12 metų 
vis dar buvo galima susidaryti įs
pūdį, kad tos mokyklos gerokai pri
laikys nutautėjimą.

Iš kitos pusės pastebėjau žymų 
mūsų tautiečių praturtėjimą. 1935 
metais dar nebuvo praėjusi, nuo 1929 
metų slėgusi depresiją, smarkiai 
pažeidusi daugelio mūsų tautiečių

Tremtiniu perspektyvos
Mes treifitiniai laukiame. Laukia

me, kad pagaliau išsispręstų mūsų 
likimo klausimas. Vien tik laukti 
būtų maža. Turime ruoštis būsimam 
gyvenimui. Mūsų vertė pakilo. Pa
saulio šalys pradėjo suprasti, kad 
mes galime duoti daug raumenų jė
gos. Bet tai vėl mums per maža. 
Eilė metų mums praėjo belaukiant. 
Vėl eilę metų būti paprasčiausio 
darbo ėmėjų eilėse, reikštų praleisti 
vėl daug laiko tik kasdieninei duonai 
užsidirbti. O svarbu mums ko grei
čiau įsijungti į normalų gyvenimą. 
Dirbti ten, kur atitinkamai mūsų 
profesiniam pasiruošimui darytume 
pažangos, tvirtintume mūsų gyveni
mo pagrindus. Tad jau šiandien rei
kia visas jėgas sukaupti ruoštis atei
čiai.

Praėjo tas laikas, kad mus globo
jusieji laikė mus trumpos globos sve
čiais. Manė po trumpos globos galė
sią mus laimingus grąžinti namo. Bet 
mums tai būtų nelaimė. O vis dėlto 
truko gana ilgai, kol mūsų globėjai 
supiato, kad mes dėl labai rimtų 
priežasčių negalime ryžtis grįžti. Var-

rėjo nuostolių tie, kurie laikė savo 
sutaupąs pinigais, o ne daiktais ar 
kilnojamu turtu. Bet čia pravartu 
pastebėti, kad mūsų tautiečiai turi 
didelį palinkimą prie nuosavybės 
nekilnojamo turto forma. Net ir 
žinomieji bimbininkai (komunistai) 
Stengiasi įsigyti namus miestuose 
arba ūkus kaimuose. Žinau ne vie
ną bimbininką, kurių namai mieste 
arba ūkius kaimuose. Žinau ne vie- 
kaip 20 tūkstančių dolerių. Bolše
vikų pr.-k'.ka Lietuvo'e rodo, kad 
tokio nekilnojamo turto savininkai 
laikomi liaudies priešais ir jie vien 
tik už tokio turto turėjimą siun
čiami j Vorkutos ar į kitą nukanki
nimo stovyklą...

Nedaug apsiriksiu pasakęs, kad 
kiekvienas dešimtas JAV lietuvis turi 
nekilnojamą turtą, kurio vidutiniška 
vertė (visų lietuvių turimų nekilno
jamų turtų vidurkis) lygi 10.000 do
lerių. Visos JAV lietuvių kolonijos 
nekilnojamas turtas, mano nuomone, 
vertas ne mažiau, kaip 600 milijonų 
dolerių. O pridėjus kilnojamą turtą 
ir lėšas vertybiniais' popieriais bei 
gyvais pinigais, lietuvių nuosavybė 
JAV sieks ne mažiau, kaip vienas 
bilijonas dolerių.

— Mes turime žinių, kad visų 
tautybių amerikiečiai, kurių gim
tuosius kraštus yra svetimieji paver
gę, daro pastangas ir renka aukas jų 
laisvei atstatyti ir tremtiniams pa-
dėti. Ar lietuviai, lyginant su kitais, 
yra gerai susiorganizavę ir aktyviai 
į pagalbą įsitraukę?

— Lyginti mūsiškių organizuo
tumą ir aktyvumą tėvynės ir trem
tinių gelbėjimo atžvilgiu su kitų 
tautų veikla man būtų sunkoka, nes 
man neteko arčiau susipažinti su 
kitų tautų organizacijomis ir jų dar
bais. Kiek pastebiu iš tolo žiūrėda- 

žė mus viešai pareikšti tai, ką mes 
buvome skaudžiai pergyvenę. Iš lėto 
mūsų globėjai apsipranta su ta min
timi, kad mūsų būsimo likimo klau
simą reikės galutinai spręsti. Į Ang
liją žadama darbams išvežti 100.000 
tremtinių. Per būsimus 6 mėnesius 
bus išvežta 50.000. Rudenį į Angliją 
galės vykti ir šeimos. Tuo būdu ang
lai apskritai pajudino išvietintų as
menų aprūpinimo problemą.

Bet vis dėl to lieka dar daug neiš
spręstų klausimą. Jei išvežami dirbti 
pajėgūs, kas bus su senesnio amžiaus 
žmonėmis, ligotais ir gausingomis 
šeimomis? Siūloma juos palikti va
karų zonos prieglaudose ir stovyklo
se. Labdaringos tarptautinės organi
zacijos rūpintųs jų išlaikymu. Bet 
kas bus su mūsų kultūrinėmis insti
tucijomis? Kaip bus užtikrintas mū
sų žmonių prieauglis, jei jaunesnio 
amžiaus žmonės bus išvežti į įvairius 
kraštus? Kol kas mažai tegalime 
spręsti savo reikalus. Sprendžia kiti. 
Sprendžia taip, kaip jiems naudin
giausia. Tad Bažnyčių Ekumeninė

(Nukelta į 6 pusi.)

mas, tai galėčiau pasakyti, kad lie
tuviai nėra nei pirmieji nei paskuti
nieji. Sakysim, vokiečiai, čekai, 
vengrai, suomiai, lenkai mano nuo
mone, čia yra geriau susiorganizavę 
ir aktyvesni; negu mūsiškiai. O gu
dai, latviai, estai ir organizuotumo 
ir aktyvumu yra silpnesni už lietu
vius.

JAV lietuviai yra parodę nemaža 
aktyvumo šiuo tragišku mūsų tautai 
ir tėvynei laikotarpiu. Yra padaryta 
pora labai svarbių žingsnių šios ko
lonijos lietuviams sujungti, siekiant 
vieno bendro tikslo: gelbėti tautą ir 
tėvynę. Tą sakydamas turiu galvoj 
sudarymą šalpos organizacijos BALF 
ir politinės organizacijos — Ameri
kos Lietuvių Tarybos. BALF yra 
sujungęs visų pažiūrų ir srovių 
čionykščius lietuvius, neskaitant, 
žinoma, komunistų. Tik reikėtų pa
linkėti, kad BALF vadai ne tik for
maliai, bet ir nuoširdžiai būtų ne- 
partiški ir dėtų visą savo energiją 
ir sumanumą, kad gražūs BALF 
pasistatyti uždaviniai būtų gerai iš
spręsti, kad tremtiniams būtų su
teikta efektyvi parama ir kad būtų 
daromi visi galimi žygiai tremti
niams įkurdinti.

Politinėj srity ALT sugebėjo su
jungti 3 didžiąsias sroves: katalikus, 
sandariečius ir socialistus. Tai yra 
labai reikšmingas faktas Amerikos 
lietuvių istorijoje. Tik gaila, kad 
Smetonos krypties tautininkai, ku
rių tarpe yra energingų ir gabių lie
tuvių patriotų, sudarė atskirą or
ganizaciją. Tas susiskaldymas, be 
abejonės, silpnina mūsų tautos ir 
tėvynės gelbėjimo akciją. (Amerikos 
lietuvių susikaldymo priežastis, pa
stangas suvienyti ir dabartinę padėtį 
mes pavaizduosime kitame rašinyje 
— B.G.).

Apibendrinęs atsakymą į pasta
tytą klausimą, galėčiau pasakyti taip: 
JAV lietuviai, neatsilikdami nuo 
kitų Amerikojo gyvenančių euro
pietiškų tautų tėvynės ir tautos gel
bėjimo atžvilgiu yra neblogai orga
nizuoti ir rodo nemaža aktyvumo, 
tik kai kur ir kai kada jų veikime 
trūksta nuoširdumo ir darnumo.

— Iš įvairių šaltinių ateina žinių, 
kad senieji Amerikos lietuviai ne
nori prie visuomeninio darbo į pir
mas eiles įsileisti naujai atvykusių. 
Ar tai teisybė ir kur yra priežastys?

— Kad nė vienas naujai atvykęs 
į Ameriką nėra užėmęs pirmaeilės 
vietos visuomeninėse organizacijose, 
tai yra faktas. Bet nedrįsčiau pa
sakyti, kad taip yra vien dėlto, kad 
senieji Amerikos lietuviai nenori 
prie to darbo prileisti. Juk visuo
meniniame darbe ir labai patyręs 
bei autoritetingas asmuo negali tuo
jau užimti pirmaeilės vietos, jei jis

Išvykusių | Belgiją šeimoms žinotina
Mūsų vyrai nuvykę ir įsikūrę, pa

dirbėję ir pagyvenę, atsiuntė daug 
ilgų laiškų likusioms Vokietijoje šei
moms ir laikraščiams apie nematy
tos laisvės kraštą, apie sotų ir visko 
pilną gyvenimą, na, ir šiek tiek apie 
darbą ne tiek sunkų, bet truputį ne
patogų. Tada tik išnyko tas blogas 
įspūdis, kurį buvo sudarę kiek »e- 
palankūs spaudos komentarai.

Po šios įžangos norisi keliomis 
mintimis pasidalinti su jau išvykusių 
ar dar išvykstančių šeimomis, kurios 
čia laukia iš savo dirbančių vyrų 
laiškų, o taip pačios laukia netrukus 
išvykti ir laisvės šalyje įsikurti.

1. Pirmiausia reikia pabrėžti, kad 
priėmimas darbo Belgijoje nėra ko
kia nors priverstina emigracija, o tik 
laikinės su savo šeimomis įsijungi
mas į Vakarų Europos kūrybinį dar
bą, užtikrinimas sau ir savo šeimai 
aprūpinto, sotaus ir laisvo pragyve
nimo. Nebus net daroma kliūčių 
grįžti į savo laisvą pasiilgtąją Tėvy
nę arba kur nors masiškai ir į ge- 
resnias sąlygas emigruoti, jei tokia 
masinė emigracija iš Europos būtų 
vykdoma, nors darbo sutartis dar 
nebus pasibaigus.

2. Čia nedideliame atstume, kai
mynuose, mūsų Bendruomenės dalis 
turės gerą ryšį su Bendruomenės ka
mienu, su Anglijos ir JAValstybių 
bei kitų kraštų lietuviais.

3. Belgijoje garantuojama jos Vy
riausybės, Tarpvyriausybinio Pabėgė
lių Komiteto ir Amerikiečių karinės 
valdžios Europoje atvykusių darbi

tik atvykęs iš kitur ir dar nespėjęs 
susipažinti nei su žmonėmis nei su 
visomis visuomeninio darbo sąlygo
mis bei aplinkybėmis.

Man šį klausimą norėtųsi pasta
tyti kitaip, būtent: Ar Amerikos lie
tuviai . visuomeninkai stengiasi 
įtraukti į visuomeninį darbą naujai 
atvykusius? Į tą klausimą atsaky
čiau neigiamai. Kodėl taip yra?

Senieji Amerikos lietuviai, prie
šakiniai visuomenininkai, pasiekė 
savo dabartinių pozicijų tik po ilgų 
visuomeninio darbo ir kovos metų. 
Jų ambicijos, o gana dažnai ir ma
terialinis išskaičiavimas verčia juos 
nuolat budėti, kad jų pozicija ne
susvyruotų, kad toji priešakinė vie
ta iš jo neišsprūstų, (Nežinau, gal 
paskutinis motyvas kai kam ir tinka, 
bet man tenka bendrauti su eile la
bai aktyvių visuomenininkų, kurie 
tam reikalui išleidžia labai dideles 
asmeniškas sumas, kad tik pagel
bėtų Lietuvai ir lietuviams — B.G.).

— Žinau, kad Tamsta specialiai 
buvote prašytas rūpintis emigracijos 
klausimais. Tremtiniai norėtų pa
tirti: kas tuo reikalu daroma ir ko
kios perspektyvos plačiau praverti 
JAV duris tremtiniams?

—; Nors ir buvau prašytas rūpintis 
tremtinių įkurdinimu,’ bet pats vie
nas esu per silpnas šiam dideliam ir 
sunkiam uždaviniui spręsti, o įsijungti 
į bendrą darbą su BALF tam reika
lui sudaryta komisija man nepa
vyko.

Plačiau praverti duris Į JAV ga
lėtų tik įneštas į Kongresą įstatymo 
projektas, kur numato per ketveris 
-metus įsileisti 400.000 tremtinių. 
Centrinės Amerikos lietuvių orga
nizacijos ir lietuvių laikraščiai ra
gina mūsų tautiečius, kad rašytų 
atitinkamus laiškus bei prašymus 
kongreso nariams ir senatoriams, 
kad minėtą įstatymo projektą pri
imtų. Iš esamos nuotaikos krašte 
man rodos, kad tas įstatymo -pro
jektas bus priimtas. Tik tas priėmi
mas gali nusitęsti ligi kitų metų. 
Jei kalbamas įstatymas bus Išleis
tas, tai tremtiniams dar teks persi
risti per du gana didelius slenksčius: 
affidavitą ir kelionės išlaidas. Kiek 
lietuvių organizacijos pajėgs pa
gelbėti perlipti per minėtus slenks
čius, dabar dar per anksti būtų sa
kyti. Kiek man yra žinoma, ligšiol 
tuo reikalu dar nedaug padaryta.

— Amerikoje šiandien visi ma
tome įvykus didelį pasikeitimą ir 
europinius reikalus pradėta pagei
daujama prasme tvarkyti. Ką jūs 
galvojate apie naujus įvykius? Ar 
jie pagreitins mūsų grįžimą atgal į 
Lietuvą?-—__

— Dėl naujos JAV politinės kryp
ties ir jos užsimojimų, manyčiau, 
kad visa tai veda prie pagrindinio 
klausimo sprendimo: sovietai ar de
mokratija pirmaus pasaulio poli-' 
tikoj.

Neabejoju, kad naujoji Amerikos 
politika pagreitins mūsų grįžimą Į 
Lietuvą, nors tas grįžimas gali už
trukti dar žymiai ilgiau, negu mes 
norėtume. B. Gaidžiūnas

ninkų ir šeimų apsauga, retai sutin
kama pilietinė laisvė, lygus trakta
vimas su belgais darbo, aprūpinimo 
ir atlyginimo atžvilgiais. Uždarbio ir 
pragyvenimo standartas yra taip pat 
normalus, o didinant darbo našumą, 
net visai geras. Nustatytos darbo 
normos lengvai išpildomos, o norint 
dar ir perviršijamos. Galintieji dirb
ti šeimos nariai ir moterys gali taip 
pat susirasti darbo.

4. Belgijoje pilnai įgyvendintos 
kultūringos demokratinės laisvės: as
mens, spaudos, susirinkimų, politi
nių įsitikinimų, tikėjimo, korespon
dencijos, švietimo ir kit.

Ir atvykstantiems darbininkams 
bei jų šeimoms leidžiama bei pata
riama mokytis' vietos mokyklose, 
šalia to galima leisti laikraščius, 
knygas, vaikus mokyti tose pačiose 
mokyklose ar privačiai gimtosios 
kalbos, steigti organizacijas ir šaukti 
susirenkimus. Draudžiama tik: ne 
Belgijos piliečiams kritikuoti bei agi
tuoti Belgijos Vyriausybę ir santvar
ką, griežtai baudžiama už prasižen
gimus Valstybės ir viešo padorumo 
įstatymams.

5. Ekonominė Belgijos padėtis ir 
įvairių prekių bei maisto produktų 
pasiūlymas bei jų laisvas įsigijimas 
yra iš geriausių visoje Vakarų Eu
ropoje ir Anglijoje. Visokių prekių 
ir įvairiausių maisto produktų ne
trūksta ir lengvai gaunama pirktis.

6. Belgijos Vyriausybės įgaliotinio 
USA Vokietijos Zonoje kpt E. Don-

Neišsprendžiamu DP 
klausiniu -

New York Herald Tribune veda
majame vėl prisimena DP. Jame 
rašoma, kad Kongreso vadai pareiškę 
prez. Trumanui, jog dėl didelių įsta- 
tymdavystės sunkumų Europos DP 
klausimu šiuo metu viskas padaryta, 
išskyrus tai, kas negalima. Jau 
dveji metai kaip šios karo aukos* 
kurių dauguma priklauso sąjungi
ninkų tautiečiams, gyvena tarptau
tinės globos dėka stovyklose. Jų 
priskaitoma iki 850.000, iš kurių esą 
170.000 vaikų, neturinčių dar- 17 
metų. 8O°/o sudaro krikščionys. 
Bendras žmoniškumas reikalauja, 
kad ši dominuojanti krikščioniškoji 
tauta pasiimtų vadovavimą ir prisi
dėtų prie jiems naujo gyvenimo su
darymo. 20% esą žydų, kuriems 
Palestina būtų priimtiniausia.

Strattono projektas numatąs pri
imti kasmet po 100.000 DP per 4 me
tus. Pagal jį visi būsią rūpestingai 
atrinkti pagal imigracijos savisaugos 
nuostatus, kad nepatektų nusikaltė
liai ar tokie asmens, kurie sudarytų 
kraštui sunkumų — tai invalidai bei 
elgetos (paupers). Prez. Trumanas 
praėjusią savaitę pakartojo savo 
prašymą dėl tam tikrų priemonių. 
Projektas principe esąs remiamas 
valstybės departamento, Bažnyčios, 
darbininkų, civilių ir veteranų gru
pių visame krašte. Svarbiausias pa
sipriešinimas iškyląs iš asmenų ir 
organizacijų, kurios baiminančios izo- 
liacioniznjo. Laikraštis baigia straip
snį taip:

.„Mes raginame, kad kongreso va
dai nugalėtų sunkumus, padarytų 
viską, išskyrus tai, kas negalima, ir 
peržiūrėtų iš viso priemones“.

G. MARSHALLIS UŽ DP 
ĮSILEIDIMĄ

VII. 16 d. Marshallis tarėsi su 
Kongreso juridiniu komitetu dėl 
400.0QO DP įsileidimo į JV. Ta proga 
Marshallis pasakė kalbą, nušviesda
mas visų DP problemą. Jis pareiškė, 
kad vienas milijonas DP sudarąs di
delę sunkenybę okupaciniams Vokie
tijos organams ir visai Vokietijos 
problemai. Didžioji dauguma DP 
nenorį grįžti į savo kilimo kraštus, 
kurie yra sovietų įtakoj. Nors sovie
tai primygtinai reikalauja, kad visi 
DP būtų priverstinai grąžinti į savo 
tėvynes, bet jis netikįs, kad JV kon
gresas tokioms priemonėms pritartų, 
nes tai prieštarautų pagrindiniams 
amerikiečių žmoniškumo principams 
ir JTO pilnaties nutarimams. DP gi 
problemą reikia kiek galima greičiau 
išspręsti ir čia JV turinčios aktyviai 
prisidėti. Baigdamas Marshallis pa
prašė kongresą, kad jis dar šioje se
sijoje, kuri baigiasi kitą savaitę, 
svarstytų DP įsileidimo įstatymo 
projektą ir jį priimtų. •

JV karo ministeris Petersonas 
taip pat pasisakė už 400.000 įsilei
dimą į JV. -E- 

vii žodišku man pranešimu š. m. bir
želio mėn. pabaigoje, baigiant ver
buoti numatytą 20.000 darbininkų 
kontingentą, kiekvienos tautybės į va-- 
žiavusių darbininkų skaičiui atatin
kamas procentas bus ,įleista intell- 
gentinių-specialistų pajėgų, kaip 
pvz.: inžinierių, dvasininkų, moky
tojų, žurnalistų ir pan.

Išvykstantiems darbininkams, o 
ypač jų šeimoms, patartina pasiimti 
visą savo turimą turtą: rūbus, balti
nius, patalynę, knygas ir kit. Ypa
tingai pasiimtina radijo ir foto apa
ratai, siuvamos mašinos, elektriniai 
prosai ir plytelės, dviračiai bei kiti 
pramonės gaminiai, nes šie reikme
nys Belgijoje yra gana brangūs. II 
viso, kiekvienas pasiimtas daiktai 
pravers, bus mažiau nereikalingų iš
laidų, nes uždarbį yra kur ir labai 
lengva išleisti. Vokiškos Reichsmar
kės Belgijoje negalioja, jų neimti sę 
savim, bet geriau ką nors Vokietijoj* 
už jas nusipirkti.

Pageidautina iš LTB Centrinių U- 
rūplnti galimai greičiau leidimą 
siųsti čia išeinačius lietuviškus lai
kraščius ir knygas, o taip, pat atsi
skaitymo procedūrą. Daryti žygių 
dėl išsileldimo inteligentinių pajėgų, 
kad greičiau būtų galima Lietuvių 
Bendruomenę Belgijoje suorganizuoti 
ir mūsų tautiečių kultūriniam bei re
liginiam gyvenimui vadovauti.

DlpL inž. K. Krulikas,
Buv. Belgijoje Tarptautinė* 

DP Delegacijos narys

\. \
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Musų knygai 

žengiant į 5-j į šimtmetį
NUO MAŽVYDO KATEKIZMO IKI RAŠYTOJŲ METRAŠČIO. ATEITIES PERSPEKTYVOS

Kadangi Raitoją Metraštyje
„Tremties Mętai“ pats dalyvauju, tai 
ąpie tos knygos turinį nerašysiu. 
Knyga turi 607 psl., joje sudėti 71 
autoriaus kūriniai, 14 dailininkų re
produkcijos ir pabangoje — visų au
torių nuotraukos. Beveik prie kiek
vieno kūrinio dail. A. Vaičaitis pa
darė vinjetes. Viršelio aplanko — 
dail. V. K. Jonyno. Be to, knyga iš
leista visai neblogame popieriuje.

Apie tokių knygą galima kalbėti 
įvairiais požiūriais: literatūriniu, kul
tūriniu, bibliografiniu ir t. t. Litera
tūriniu požiūriu apie ją nekalbėsiu: 
tevertina jos turinį pats skaitytojas. 
Galima tik tiek pastebėti, kad kiek
vienas autorius be abejo pasistengė 
duoti, ką geresnio. Iš įdėtų rašinių 
bei kitokios medžiagos (rašytojų bio
grafijų bei nuotraukų) skaitytojas 
gali susidaryti šiokį tokį bendrą vaiz
dą apie mūsų literatūrą bei jos kū
rėjus tremtyje.

Rašytojų Metraštis yra didelis 
mūsų tautinės kultūros laimėjimas 
ne tik tremtyje, bet. ir apskritai 
imant. Jis išleistas liętuvių knygos 
400 metų sukakčiai pagerbti ir atžy
mėti. Jei mes gyventume laisvoje 
tėvynėje, be abejo, būtume suruošę 
lietuviškos knygos parodą, kuri 
mums būtų akivaizdžiai parodžiusi 
lietuviškos knygos kelią, nusitęsiantį 
J amžių gilumą. Mes būtume galėję 
susidaryti pilną lietuviškos knygos 
raidos vaizdą, pradedant jos šalti
niais ir baigiant nepriklausomybės 
laikotarpio laimėjimais. Tai, be 
abejo, mes turėsime padaryti grįžę
į savo laisvą tėvynę.

Tremtyje to padaryti negalime. 
Mes turime pasitenkinti vienu kitu 
straipsnių apie lietuvišką knygą, vie
nu kitu literatūros vakaru lietuviš
kai knygai pagerbti ir viskas. Di
džiausias ir reikšmingiausias 400 
metų lietuvių knygos sukaktuvių 
paminėjimas bus Rašytojų Metraštis. 
Lietuviai rašytojai tremtyje pastatė 
vertą lietuviškai knygai paminklą. 
Lietuviškas žodis, pirmą'kartą pras
kambėjęs Ragainės klebono kate
kizme ir paskum amžių eigoje tai 
pritildamas, tai vėl išsiliedamas į 
platų garsą, tremties lietuvių Rašy
tojų Metraštyje nuaidėjo stipriu at
garsiu. Jei mes tas dvi knygas su
dedame vieną šalia- kitos, galime 
apytikriai spręsti, kaip toli yra nu
keliavęs lietuviškas žodis. Tiesa, 
Rašytojų Metraštis nebuvo tyčia tai
kytas lietuvių knygos sukaktuvėms 
paminėti — jis turėjo pasirodyti daug 
anksčiau, ir jis būtų buvęs ruoštas 
tam reikalui, gal būt, būtų išėjęs 
dar įspūdingesnis, — bet ir toks, 
kokį mes šiandien turime, jis yra 
pakankamai patvarus ir pakankamai 
apšlifuotas ženklinis akmuo, įmūry
tas mūsų knygos istorijos posūkyje 
į penktąjį amžių.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

34. Dabar dažnai yra vartojama 
Baltija, Pabaltijys, Pabaltė ir šalia 
to baltai, pabaltijiečiai, pabaltiečiai, 
kurie iš Šių terminų priimtini ir var
totini?

Mūsų jau nusistojęs terminas yra 
Baltija, Baltijos jūra, o šalia Baltijos
esantieji kraštai (Lietuva, Latvija ir 
Estija) dabar dažniau jau vadinami 
Pabaltijys; plg. pavilkijys šalia Vil
kija ir kt. Salia Prūsija dabar sako
me ne Paprūsljys ar paprūsijis, bet 
paprūsė. Tai yra dėl to, kad seniau 
Ir daug kur dabar yra sakoma ne 
Prūsija, bet Prūsai, iš kurių savo lai
ku buvo sudaryta paprūsė; plg. miš
kas: pamiškys ar pamiškė, rugiai: 
parugė ir kt., taigi ir Žemaičiai: pa- 
žemaitė, ne pažemaitijys, nes Žemai
tija senesnių Žemaičių (žemaičių 
krašto) vietoje yra visai vėlyvas da
rinys.

Baltijos kraštų gyventojai (dažnai 
specialesne prasme tik lietuviai, lat
viai ir estai) dabar yra vadinami bal
tais. Bet šituo vardu kalbotyrinėje 
literatūroje yra vadinami tik baltų, 
arba aisčių, šeimos nariai, būtent — 
senovės prūsai, kuršiai, latviai, lie
tuviai, jotvingei, sėliai ir žiemgaliai.

Kai pasirodo nauja knyga, pa
prastai, kalbama daugiausia apie 
jos autorių ir tik prabėgomis paste
bima, kuris leidėjas ją išleido. Jei 
Rašytojų Metraštis būtų pasirodęs 
laisvoje Lietuvoje normaliais laikais, 
apie leidėją taip pat būtume męžai 
tekalbėję; bet šiandien, esant trem
tyje ir žinant lietuviškos knygos iš
leidimo erškėčių kelius, tenka ypač 
pabrėžti ir leidėjo nuopelnus. J. 
Lenktaičio leidykla „Ratria“, iš
leisdama Rašytojų Metraštį, yra 
ypatingai pasitarnavusi mūsų lite
ratūrai ir kultūrai. Leidėjui reikėjo 
padėti daug energijos bei sumanumo, 
kad Rašytojų Daugijos Valdybos su
manymas išleisti Metraštį taptų 
kūnu.

Lietuvių knyga žengia į penktąjį 
savo gyvavimo amžių. Tai yra isto
rinė kryžkelė: praeitis mums aiški, 
bet ateitis tūno su daugybe klaus
tukų. Iš visko atrodo, kad šiandien 
laisvos lietuviškos knygos centras 
yra pasidaręs vakarų Vokietija, bet 
nėra jokių duomenų manyti, kad tas 
centras čia galės pasilikti ilgesni 
laiką. Lietuvių tremtinių dalis per
sikėlė ir keliasi į Angliją. Negali
ma abejoti, kad ten įsikūrę mūsų 
tautiečiai nesistengtų susikurti savo 
spaudos ir neleistų lietuviškų kny
gų. jluo labiau, kad jiems teks gy
venti laisvame krašte. Atsiras ener
gingų ir su iniciatyva žmonių, kurie 
gal vargingai, gal kukliai, bet vis- 
tiek puoselės toliau lietuviškos kny
gos ir gimtojo žodžio tradiciją.

L. T. Baleto Teatro premjera
PASIRYŽIMAS NUGALI IR SUNKIAUSIAS SĄLYGAS

’ Rašytojų suvažiavimo proga š. m. 
liepos 12 d. laikraštininkams buvo 
suteikta.galimybė susipažinti su L. T. 
Baleto Teatro kolektyvo Augsburge 
gyvenimo ir darbo sąlygomis. Lai
kraštininkai savo akimis įsitikino, jog 
tos sąlygos besančios tikrai skurdžios, 
bet baletininkų kolektyvas jų neboja 
ir, dirbdami su pasišventimu, pasi
ryžę įveikti visas kliūtis.

Užėjusius į bloką, kur keliuose 
mažuose kambarėliuose yra prisi
glaudęs šis kolektyvas, sutinka mus 
Baleto Teatro administratoriai But
kus ir Cunovas. Su jais užeiname J 
patalpą, kurioje gyvena keletas vyrų 
ir šalutiniame kambarėlyje dirba ba- 
letinius batukus Kauno teatro spe
cialistas p. Indrašius. Abiejuose kam
barėliuose pasieniais išdėstytos sude
damosios lovos, kuriose randa poilsį 
po sunkaus darbo grįžę-baletininkai, 
bet nei kėdės nei stalo nesimato. 
Tiesa, tokiems atributams čia ir vie
tos nebeužtektų. Prie vienintelio 
mažo staliuko, ant žemos kėdelės at-

Kadangi estai yra suomių ugrų pa
dermės, tad jie kalbiniu atžvilgiu 
nėra priskiriami ir baltų šeimai. No
rėdami mes galėtume lietuvių kalbo
je ir toliau daryti skirtumą, būtent 
— baltais galėtume vadinti tai, ką 
K. Būga aisčiais laikė, o pabaltiečiais
(siauresne prasme) — trijų minėtųjų 
Pabaltijo valstybių (Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos) piliečius. Tačiau ang
lai ar amerikiečiai savo kalboje to 
skirtumo visai nepažįsta, todėl iš jų, 
taip pat iš prancūzų ir vokiečių kal
bų dabar ir mes pabaltiečius jau 
imame baltais, vadinti. Kuri čia var
tosena ateity įsigalės, parodys ateitis.

Reikiant pasirinkti pabaltijietį ar 
pabaltietį, atrodo, nebūtų didelė bė
da, jei pabaltijiečio vietoje imtume 
vartoti trumpesnę lytį pabaltietis; 
plg. parapija: parapietis (ir parapie- 
jietis), Vilkija, Vilkyškiai (iš Vilkijiš- 
kai): vilkyškietis, Vilkauja, Vilkaviš
kis (iš Vilkaujiškis): vilkaviškietis, 
taip pat parapija: parapinė (ne pa
rapijinė) mokykla, politika: politinis 
(ne politikinis) straipsnis ir 1.1. Tai 
dažnai yra daroma vien ekonomi
niais sumetimais; taip būtų galima 
daryti ir šiuo atveju.

Daug kalbama apie tremtinių ga
benimą iš amerikiečių zonos į Ame
riką, bet kol kas konkrečių žygių 
nesusilaukiame. Galimas dalykas, 
kad čia mums dar ir ilgesnį laiką 
teks pasilikti.

Apie lietuvišką knygą tėvynėje 
žinių neturime; tik tiek aišku, kad 
jai ten tenka eiti Golgotos keliu.

Taigi, kelias mūsų knygai, žen
giančiai į penktąjį savo gyvavimo 
šimtmetį, nėra rožėmis klotas. Ir jei 
mes nežinotume, kad praeityje ji yra 
turėjusi daug ir žiaurių laikų, turė
tume pagrindo būti pesimistais dėl 
jos ateities. Bet nueitas kelias mums 
yra -gerai pažįstamas. . Lietuviška 
knyga yra laimėjusi didelę kovą su 
priespauda, bet ta kova tebesitęsia 
toliau. Mūsų knygos uždaviniai ir 
tikslas tebėra tas pats. Per nepri
klausomybės laikotarpį ji atsikvėpė 
ir sustiprėjo, bet ir vėl buvo pri
versta palikti savo kraštą, kaip kad 
jau kartą yra padariusi „Aušros“ ga
dynėje. Bendroje tėvynės katastro
foje mūsų knyga- patyrė skaudžių 
smūgių, bet jie nėra mirtini. Trem
tyje pasirodančios knygos, ypač Ra
šytojų Metraštis, yra jos gajumo ge
riausi liudininkai. Nebeužtvenksi 
upės bėgimo.,. Mažvydas, rašyda- 
■das savo katekizmą, apie tai ne
galvojo, bet taip atsitiko. Galimas 
dalykas, kad mūsų knygai dar teks 
patirti ne vieną skaudų smūgį, bet 
jokios vėtros nebeišlaus ąžuolo, kurį 
lietuvių tauta puoselėjo 400 metų.

sisėdęs, triūsias! p. Indrašius. Pa
matę šalia padėtų daug pasiūtų bale- 
tinių batelių viršelių paklausiame, ar 
jis suspės iki premjeros baigti apavą 
siūti.

Jau daug batelių būčiau galutinai 
užbaigęs, jei nebūtų padų trūkumo. 
Man darbas įprastas, gerai sekasi, 
tik laukiu pristatant, padus, kuriuos 
tikiuosi greitai gauti. Iš mano pusės 
premjera nebus sutrukdyta, — opti
mistiškai pareiškia p. Indrašius.

Dar kiek pasikalbėję su čia gy
venančiais baletininkais, vadovų nu
rodomi užsukame J moterų baletinin- 
kių kambarį. Čia randame A. Slepe- 
tytę, kuri baleto „Coppelia“ pastaty
me atliks primadonos rolę, ir kitų 
baletininkių būrį. Kambarys taip pat 
skurdus, kaip ir pas vyrus: nei sta
to, nei kėdės, tik vargingos lovelės, 
prisiglaudusios pasieniais. Visos ruo
šiasi greit įvyksiančion repeticijon, 
tad mes ilgai netrukdome ir skuba
me toliau.

Įveda mus Baleto Teatro vadovų 
kambarin. Ir čia nusivylimas. Gal
vojome: kur gyvena Baleto Teatro 
viršūnės, turime rasti bent minima
liausias gyvenimo ir darbo sąlygas. 
Pasirodo, apsirikta: ir čia lygiai tas 
pats; kas ir kitur. Susipažįstame su 
dekoratorium dail. L. Vilimu ir tuo
jau paprašome parodyti savo atelję.

— Štai ji, — nustebina mus at
sakymas, — čia pat. j— Pamatome 
ant sienų prikabinėtų ir ant lovų pri
klotų įvairių eskizų.

— Bent stalą privelėtumėte tu
rėti?

— Luksusas, apseinu ir be jo. Es
kizus padarau ir ant lovos sėdėda
mas, o dekoracijas pagal mano nuro
dymus piešia vokiečiai mieste. Rei
kalingi baleto pastatymui kostiumai 
iš LRKryžiaus per p. Minkūną pa
skirtų senų drabužių siuva specialistė 
vokietė. Būtinos naujos medžiagos 
parūpino administratoriai.

Baleto Teatro administratoriai — 
Adolfas Butkus ir Cunovas išreiškė 
padėką LTB Vyr. Komitetui, kuris 
liepos 11 d. per p. P. Gaučį įteikė 
Teatrui 5000,- RM pašalpos. Ši suma 
įplaukusi dar nepavėluotai ir galė
sianti prisidėti prie tų gausių išlaidų, 
kurios yra neišvengiamos, organizuo
jant teatrą.

Baletmeisteris E. Bandževičius 
pakviečia mus eilinėn baleto „Cop
pelia“ repeticijon. Nuvykstame į 
paprastą barakėlį, sale vadinamą, 
kur gryno oro ir šviesos maža, bet

Scena iš M. Anderson komedijos „Žmonės kaip ir mes“
Liepos 18 d. Augsburge, Infanterie Kaserne salėje, buvo pastatytas 

kitas tos pačios aktorės A. Žalinkevičiūtės surežisuotas veikalas: „Žmo- 
j gus, kurį užmušiau“. Lietuvių stovyklos tikisi greitu laiku sulaukti šio 
I teatro gastrolių ir pamatyti šiuodu scenos veikalu.

užtat dulkių ligi sočiai. Ir tokioj 
skurdžioj patalpoj baletininkai diena 
iš dienos dirba savo sunku, daug fi
zinių jėgų reikalaujantį darbą. Ir čia 
ne jie vieni šeimininkai: ta patalpa 
naudojasi J. Kačinsko vadovauja
mas choras savo repeticijoms, joje 
vyksta įvairūs susirinkimai ir kt., to
dėl baletininkai laiku yra labai su
varžyti.

Pamatę baleto „Coppelia“ darniai 
vykstančias repeticijas, galutinai įsi
tikiname, jog numatytu laiku baleto 
premjera tikrai įvyks. Kiekvieno ar
tisto įsijautimas į savo rolę, jos išpil
dymas ir baletmeisterio E. Bandze- 
vičiaus pastabumas, kad ir mažiems 
artistų daromiems netikslumams, 
stengiantis juos galutinai panaikinti, 
teikia įspūdžio, jog baletas Coppelia 
turės didelio pasisekimo ir svetim
taučiu tarpe. Kaip po nutrauktų re
peticijų (patalpą reikėjo užleisti cho
ro repeticijai) baletmeisteris įtiki
nančiai pareiškė, — tik ypatingos ne
numatytos kliūtys galėtų sutrukdyti 
šio baleto premjerą, kuri numatyta 
š. m. liepos 28 d. 20 vai. Augsburge, 
„Ludwigsbau“ salėje. Liepos 29 d. 
toje pačioje salėje spektaklis būsiąs 
pakartotas vokiečiams. Vėliau nu
matoma aplankyti visas didesnes lie
tuvių stovyklas. Tolimesnėj progra
moj esą numatyta pastatyti 3 viena
veiksmius baletus.

Neturėjome laimės pasikalbėti su 
baleto dirigentu muz. A. Kučiūnų, 
kuris išvykęs ieškoti baleto „Coppe- 
lia‘s‘ 3-jo veiksmo gaidų. Mat, dėl

Kuliuriiiės naujienos
— Garsus anglų rašytojas Somer

set Maugham, Lietuvoje, deja, beveik 
nepažįstamas, šiuo metu gyvena Lon
done, kur ruošiasi spausdinti savo 
paskutini, romaną „Catalina", kurio 
veiksmas vyksta XVI-ojo amžiaus 
Ispanijoje. Maughamas pareiškė nu
stosiąs rašyti, nebent jis surastų te
mą, kuriai jis negalėtų atsispirti. 
Prieš dvidešimt metų jis nutarė ne
berašysiąs scenos veikalų ir savo pa
žadą išlaikė. Ta proga prisimintina 
jo tikrai paradoksali teatro charakte
ristika: „Teatras yra žemesnė meno 
rūšis, kaip medžio raižymas arba šo
kis“ (cituoju iš atminties). Maugha
mas ketina apsigyventi prancūzų Ri
vieroje ir čia ramiai baigti savo am
žių (jis yra nepaprastas keliautojas).

— Vokiečių rašytojas Tomas Man

savo sunkumo trečiasis veiksmas 
dažniausiai išleidžiamas, bent Vokie
tijoje šis baletas ištisai retai kada 
tebuvo statomas, todėl ir to veiksmo 
gaidos sunkiau surandamos.

Man buvo įdomu dar trumpai pa-, 
sikalbėti su buv. Kasselio „Laisvės“ 
teatro baletmeisteriu A. Liepinu, ku
ris balete „Coppelia“ atlieka svarbią 
rolę.

— Kokie motyvai paskatino Tam
stą įsijungti su visu kolektyvu į nau
jai kuriamą Augsburge Lietuvių 
Tremtinių Baleto Teatrą? — paklau
siau A. Liepiną.

— Bendras lietuviškas reikalas,
— buvo atsakymas. — Reprezentuoti 
lietuvius tremtinius baleto menu gali 
tik didesnis kolektyvas, todėl pak
vietimą čia dėtis priėmėme su 
džiaugsmu. Čia rastos sunkesnės gy
venimo sąlygos mūsų visai nebaido, 
nes perspektyvoje matosi didesnes 
galimybės pasireikšti, dirbti savo 
profesini darbą ir kartu pasitarnauti 
savai tautai. Mudu su p. P. Maželiu 
jaučiamės patenkinti, įstengę po 
dviejų įtempto darbo metų padidinti 
esančias tremtyje mūsų baletines pa
jėgas, išleidžiant keturis absolventus
— baleto šokėjus, kurie Lietuvoje 
toje srityje visai nebuvo dirbę. Iš jų 
trys (Z. Baublys, M. Bruneizeris ik 
Jaun. Puodžiūnas) yra įssijungę ir ] 
šį Baleto Teatrą.

Matant tokį baletininkų, tiek va
dovų tiek kitų dalyvių, entuziazmą, 
žinant, kad vokiečiai šiuo metu ne
turi savo baleto ir atsimenant, jog 
šios rūšies menas yra suprantamas ir 
svetimtaučiui, galima drąsiai teigti, 
kad šis mūsų Baleto Teatras turės 
visuotiną pasisekimą ir tuo būdu tin
kamai reprezentuos lietuvius trem
tyje. D. P-kas 

nas, pabėgęs nuo hitlerinio režimo į 
Jungtines Valstybes Ir tapęs to kraš
to piliečiu, karo metu kalbėjęs per 
Amerikos radiją į vokiečių tautą, at
vyko į Londoną. Jis pareiškė, kad 
centralizuota Vokietija galėtų greit 
vėl tapti agresorium. Jo nuomone, 
Vokietija nerodanti geros valios 
bendradarbiauti su sąjungininkais. 
Savo .paskaitoj apie Nietzschę 
Mannas pasakė, kad „Zarathu- 
stros“ autoriui kultūra buvusi tas 
pats, kas ir- gyvenimas, kas ir in
stinktų ir meno galia. Iš kitos pusės, 
gyvenimas esąs vien tik išnaudoji
mas ir negailestingumas. — Iš Lon
dono Mannas vyksta į tarptautini# 
rašytojų Pen-klubo suvažiavimą Zue- 
riche.

5



t pusi NE 30 (90)

Ketvirtis tūkstančio čiurlioniečių 
koncertų

Mainzo ir Frankfurto universitetuose. Pas darbo kuopų vyrus Giessene. Bad Nauheime kurhause nepa
prasta šventė. Amerikiečių karo korespondentai filmuoja ansambli. 250-sis koncertas Hannoveryje.

Pirmasis taškas, kaip tai yra 
įpratęs ČIURLIONIO ansamblio gas
trolių vedėjas p. J. Dagys žymėti 
čiurlioniečių kelionių tvarkraštyje, 
buvo pasiektas po aštuonių valandų 
kelionės. Birželio 12 dienos kaitrią 
popietę Mainzo stoty išlipo čiurlio
niečiai su kanklėmis, triūbomis, laz
domis ir kitokiais padargais. Mainzo 
lietuviai studentai po Radolfzellio 
lietuvių kolonijos, kurią sudaro tik 
■dvi lietuvaitės, yra narsiausi visoj 
Vokietijoj. Jų dešimt pasikvietė 40 
čiurlioniečių. Ir priėmė gražiai. Di
džiulė Maįpao universiteto aula buvo 
pilnutėlė svečių — prancūzų jr vo
kiečių. Su kiekviena daina ir šokiu 
klausytojų nuotaika kilo. Ciurlionie- 
čiai tvirtai veržėsi į kiečiausias už
sieniečių širdis ir jos bematant 
minkštėjo ir degė giliu lietuvių tau
tos meno susidomėjimu. Entuziastin- 
,gos svetimtaučių studentų ovacijos 
((žinoma, ir tų 10 lietuvių studentų) 
kvietė dar ir dar kartą į sceną diri
gentą Alf. Mikulskį. Sesės studentės 
apdovanojo čiurlioniečius glėbiais 
gėlių.

Jau Mainze ansamblį pasitiko 
Frankfurto universiteto lietuviai stu
dentai. Dideliu kruopštumu ir pasta
rieji ruošėsi čiurlioniečių sutikimui. 
Didžiuliame sugriautame mieste var
gais negalais pavyko gauti bent kiek 
padoresnę amatininkų sąjungos salę. 
Klausytojų tarpe matėsi daug aukštų 
amerikiečių pareigūnų ir universiteto 
mokslo vyrų. Visada kupini meilės 
savo kraštui, akademikai nesiliovė 
po koncerto ploję čiurlioniečiams. 
Reprezentacija buvo pirmos rūšies. 
Šypsodamiesi čiurlioniečiai apleido 
sceną, o simpatingoji pranešėja dė
kojo klausytojams už širdingas ova
cijas ir gėles, tardama: „Jeigu mūsų 
liaudies dainos ir šokiai patiko jums, 
tai buvome ne mes, bet mūsų brangi 
tėvynė Lietuva.“ Gi lietuviams vis 
tebeskambėjo paskutinės dainos žo
džiai: „Namo, broliukai, namo, jau
nieji, darbelių dirbti!“ Tuojau po 
koncerto amerikiečių radijofono 
Frankfurte atstovai pakvietė ansam
blį įdainuoti koncertą į magnetofono 
juostas.

Sekė Giessenas. Naktį pernakvo
ję lietuvių darbo kuopos vyrų sto
vykloje ir puikiai pavalgydinti ame
rikietišku maistu, autokarais čiurlio
niečiai nuvežami j garsų, prie Frank
furto esantį, Bad Nauheimo kurortą, 
kur ansamblis turi giedoti amerikie
čių karių pamaldose. Bažnyčia buvo 
pilnutėlė. Sustojo prie bažnyčios dar 
viena mašina, pažymėta sidabrine 
penkiakampe žvaigžde. Išlipo gene
rolas ir,'lydimas ponių ir karininkų, 
įėjo į vidų. Iškilmingai suskambėjo 
„Iš gilumos“, „O bone Jesu“, „Po- 
pule meus“ ir kitos giesmės. Daugy
bė vokiečių menininkų klausėsi ir

Tremtinių perspektyvos
(Atkelta iš 4 psl.)

Tarybos Pabėgėlių Komisija savo š. 
m. gegužės 17 d. posėdyje Ženevoje 
išreikšdama padėką, kad tremtinius 
pradedama bent kaip darbo jėgą 
vertinti, kartu išreiškė rimtą susirū
pinimą, kad toks naujas posūkis ver
tinti tremtinį kaip ekonominį fakto
rių neužtemdintų jo žmogiškosios 
vertės ir nepažeistų jo asmens ir šei
mos neliečiamumo. JAV ir Kanada 
kol kas nesutiko masiškai įsileisti 
emigrantų. Vargu ar tai darys ir ar
timoje ateityje. Pabaltiečių Ekume
ninio Komiteto tautiniai atstovai sa
vo memorandumais į Ekumeninę 
Tarybą Ženevoje yra pakartotinai 
prašę, kad durys emigracijai į JAV 
ir Kanadą būtų plačiau atvertos. At
rodo, kad. 40 nuošimčių JAV mūsų 
gyvenimu besidominčios visuomenės 
simpatijų yra mūsų pusėje. Daug 
mūsų naudai dirba mūsų tautiečiai 
JAV. Bet reikia dar daugiau pastan
gų, persveriančios daugumos simpa
tijoms laimėti. Mums masiškai emi
gruoti tautiniu ir kultūriniu atžvil
giu būtų naudingiau, negu *būti Iš
skirstytiems plačiuose pasaulio plo
tuose, gerose pragyvenimo sąlygose. 
Mūsų tautai brangus kiekvienas jos 
narys. Gaila kiekvieno lietuvio, ku- 
rįs atitols ar atitrūks nuo tautos ka
mieno. Tad turimi? rūpintis liktis' 
„saužmonėmis“.

Ne tiek svarbu, ką kiti dėl mūsų 
bet svarbiausia kokie mes 

stebėjo šį lietuvių religinį koncertą. 
Choras tikrai žavinčiai atliko visus 
dalykus. Neveltui po pamaldų gir
dėjosi anglų ir vokiečių kalbomis be 
saiko pareiškimai: „Tai buvo kažkas 
nepaprasta! Žavinčiai išpildyta! Ko
kie puikūs balsai!“ ir Lt. Kai auto- 
karai papuošti gėlėmis pajudėjo nuo 
bažnyčios Giesseno link, tūkstančiai 
rankų mojo ir sveikino čiurlioniečius. 
Tame pačiame kurorte pirmadienį 
puošnioje Kurhauso salėje duotasis 
liaudies meno koncertas sulaukė mil
žiniško pasisekimo. Išlepusi kurorto 
publika kiekvieną koncerto detalę 
išklausė susikaupusi, o „Lopšinė“ su 
subtyliausiu pianissimo užliejo visus 
klausytojus gilia tyla ir nuostaba. 
„Melnikas“, kuris yra atliekamas su 
nepaprastu meistriškumu, ir dešimt 
kartų dainuojamas praeitų su au
dringais aplodismentais. Tautiniai 
šokiai žiūrovus tiesiog audrino. Jau 
po pirmojo šokio („Žekelis“) publika 
plojo, kol prasidėjo antrasis. Gi po 
„Malūno“ už uždarytos uždangos 
aplodismentai tęsėsi tol, kol pakilo 
uždanga ir... vėl pasirodė mišrus 
choras su liaudies instrumentų or
kestru.

Bad Nauheime reziduojanti ame
rikiečių centrinė Special Service 
įstaiga tuojau po koncerto pasiūlė 
sudaryti sutartį maždaug 2 mėnesių 
gastrolėms amerikiečių kariams ir jų 
šeimoms. Minėtos įstaigos viršinin
kas, žavėdamasis koncertu, -pareiškė, 
kad ČIURLIONIO ansamblis ne tik 
meninėm kvalifikacijom pralenkia 
visa, ką jis yra matęs Vokietijoje, 
bet dargi šis kolektyvas turįs antrą 
labai reikšmingą momentą — auklė
jamąjį. Jis manąs, kad šis kolekty
vas visumoje darąs didesnį įspūdį 
negu Dono kazokų choras.

Giessene, rūpestingai ir nuošir
džiai globojami lietuvių darbo kuo
pos vyrų, čiurlioniečial davė tris 
koncertus. Darbo kuopos vyrai per 
savo atstovus išreiškė čiurlioniečiams 
nuoširdžią padėką, kad dalis mūsų 
tautos turto, kurį čiurlioniečiai iš- 
sinešę su savimi į ilgos ir nežino
mos kelionės vieškelius, šiandien yra 
brangiausia paguoda patiems tremti
niams ir reikšmingiausia propaganda 
svetimtaučiams. Atsisveikinę su dar
bo kuopos vyrais ir gausiai apdova
noti, čiurlioniečiai iš Giesseno išvyko 
į ilgesnę kelionę anglų zonoje.

Anglų zonos lietuviai jau pakėlę 
sparnus išskristi. Daugelis stovyklų 
norėjo paskutinį kartą prieš išvyk
dami į Angliją pamatyti šiuos šau
nius lietuvių liaudies meno repre
zentantus čiurlioniečius. Deja, ne vi
sas stovyklas galėjo ansamblis ap
lankyti. Jie sustojo tik didesnėse 
stovyklose, į kurias pasiklausyti kon
certų vyko ekskursijos.ir iš mažes
niųjų stovyklų. Oldenburgas — Gross

patys būsime. Mūsų bend. „..menės 
narių išsklaidymas jau vyksta. Tu
rime galvoti, kur sudarysime mūsų 
tautiniam ir kultūriniam gyvenimui 
palaikyti centrus. Nereikėtų laukti, 
kur atsitiktinai pateks didesnis tau
tiečių skaičius, ten bandyti ir minė
tus centrus kurti. Kultūrinio darbo 
jėgos turi būti rikiuojamos, šiaip jos 
išsiblaško. Sunku vėliau ką patai
syti, jei iš anksto niekas planingai 
nepadaryta. Prieš mūsų akis veriasi 
tokios perspektyvos: Kiti mus paren
ka ir vdža darbams, kaip jiems nau
dingiausia. Darbams išvežtieji po 
kelių'metų gali laisvai darbo ieškoti 
ir laisvai verstis, bet mūsų bendruo
menė lieka išsklaidyta. Ji nepakriks, 
jei iš tam tikrų mūsų centrų į įsklai- 
dytą tremtinių masę vyks stiprus 
dvasinių jėgų tekėjimas. Antra, gali
ma liktis santūriems, ne tiek skubiai 
veržtis imti siūlomo uždarbio, bet 
laiką leisti mokydamiesi amato ir 
kalbų. Ateis laikas, kada galėsime 
laisviau judėti. Palengvės emigraci
jos galimumai. Tokiu būdu taip pat 
išsisklaidytume po įvairias pasaulio 
šalis. Vienu ir kitu atveju svarbu, 
kad būtume stiprios dvasios, pasiry
žę visose sąlygose likti savo tautai 
ištikimais. Tuomet vienoks ar kitoks 
išsklaidymas mums negalės nieko pa
kenkti. Išsisklaidytume tam, kad už
sidirbtume duoną ir, laiką išlaukę, 
vėl grįžtume į laisvą tėvynę.

Jonas Faųperas

Mūsų Kelias

Hesepe — Uchte — Merbeckas — 
Hannoveris ir Goettingenas buvo pa
grindinės vietovės, kuriose ansamblis 
davė po 2, 3 ar 4 koncertus.

Didelėse dykumuose ir durpynų 
rajone įsikūrusi Gross Hesepe sto
vykla sulaukė iš viso pirmą kartą 
ansamblį. Stovykloje ištisas tris die
nas buvo lyg didžiulė šventė. Lietu
viai susikvietė gausybes svetimtau
čių atstovų, kad pastarieji galėtų 
pamatyti šią lietuvių liaudies meno 
šventę. Gross Hesepės atstovas, svei
kindamas ansamblį, pažymėjo, kad 
lietuvių liaudies menas, čiurlioniečių 
su nuostabiu įsijautimu interpretuo
tas, tampa lietuviams tremtiniams 
galingiausiu ginklu kovoje dėl savo 
Tėvynės laisvės. Ir reikia pripažinti, 
kad čiurlioniečių koncertai veikė ti
krai galingai. Kai iš Gross Hesepės 
čiurlioniečius pasikvietė į Meppeno 
miestą specialiam koncertui lenkų 
šarvuočių divizija, tai į koncertą at
silankęs su savo štabu divizijos va
das generolas Rudnickis nerado žo
džių savo nustebimui ir susižavėji
mui išreikšti. Koncerto metu an
samblio pranešėja liaudies dainų 
tekstus anonsavo lenkiškai. Kad 
lenkai suprato tiesioginį mūsų tautos 
tikslą, nebuvo abejonių. Div. vadas 
ansamblio garbės knygoje įrašė:

Karo įvykių išblaškyti Nepri
klausomos Lietuvos teisininkai 1947 
m. sausio 9 d. neteko vėl vieno savo 
nario — taurios atminties a. a. Juozo 
Grigaičio.

Juozas Grigaitis gimė 1881 m. 
kovo 12 d. Paraisupio km. Sasnavos 
valsč., Marijampolės apskr., ūkinin
ko šeimoje. Jau iš pat mažų dienų 
jis turėjo patraukimą prie mokslo. 
1900 metais baigė Marijampolės 
gimnaziją. Būdamas dar gimnazi
joje, jis jau uolus rusų draudžiamos 
lietuviškos spaudos skaitytojas ir 
platintojas — tiek tarp gimnazistų, 
tiek už gimnazijos sienų, nors tokios 
spaudos skaitymas bei platinimas 
tais laikais buvo gana rizikingas da
lykas. Kad ir jaunas Juozas Grigai
tis Marijampolėje buvo įtrauktas į 
įtariamųjų sąrašą ir nepaliaujamai 
sekamas, tačiau jam pavyko išvengti 
žiauraus žandarų teroro ir ištrėmimo 
Sibiran. Lietuviškų raštų skaitymą 
Juozas Grigaitis moksleivių butuose 
organizuodavo su visokiais kariniais 
atsargumais — su sargybomis ir 
žvalgais. Vieniems moksleiviams 
skaitant šios rūšies spaudą bute gar
siai, kiti budėdavo ties langais, kad 
laiku įspėtų apie gresiantį pavojų. 
Gimnazijos administracija jautė, kad 
moksleivių tarpe yra platinama ne
legali spauda; kad Sėkmingiau būtų 
galima su tuo reiškiniu kovoti, buvo 
griežtai uždrausta moksleivių bu
tuose vakarais uždarinėti langines ir 
užrakinėti duris. Tokiose sąlygose 
Grigaitis jau savo jaunystėje išmoko 
dirbti konspiratyvinį darbą ir apsi
saugoti nuo gresiančių pavojų.

Politinės partijos ta prasme, kaip 
jos vėliau susidarė, gimnazijoje dar 
tuo laiku nedaug buvo išryškėjusios, 
— vyravo bendras lietuviškas nusi
statymas, protestuojąs prieš rusų 
sauvalės režimą. Tik pačiose pasku
tinėse klasėse pasaulėžiūros kryptys 
reiškėsi kiek stipriau, tačiau Juozas 
Grigaitis laikėsi vidurio, nenukryp
damas toli nei dešinėn nei kairėn.

Baigus Marijampolėje gimnaziją 
ir pasirenkant tolimesnę mokslo 
kryptį, velionis J. Grigaitis, kaip ir 
didelė mūsų to lailėo inteligentijos 
dauguma, turėjo nugalėti tėvų nu
sistatymą — siųsti sūnų į Seinus, į 
dvasinę seminariją. Jam pasiseka 
tėvus nukreipti nuo Seinų, ir jis iš
vyksta Petrapilin studijuoti teisės. 
Teisės mokįlą studijuoti pasirenka 
dėl to, jog tikisi baigęs mokslą ga
lėsiąs apsigyventi Lietuvoje, versda-

1947. VU 24.

Naujasis IRO direktorius W. Tuck
Naujoji organizacija — PCIRO (Preparation Commission of the In

ternational Refugee Organization) išsirinko naują direktorių — Wil
liam Hallam Tuck, kilusį iš Baltimorės, Maryland. Jis 1915 m. buvo 
Herbert Hooverio komisijos Belgijai padėti nariu. Dabar jam pavesta 
išgelbėti 850.000 tremtinių, gyvenančių Europoje ir kitur stovyklose.

Paruošiamoje IRO komisijoje 11 
tautų atstovai vienu balsu išrinko p. 
Tuck direktoriumi. Šias pareigas iki 
šiolei laikinai ėjo amerikietis Arthur 
J. Atmeyer, kaip vykdomasis sekre
torius. Nuo rugpiūčio 15 d. p. Alt- 
meyer sugrįš į Ameriką prie savo 
pareigų Socialinėje Saugumo įstai
goje.

P. Tucko pavaduotujju — vykd. 
sekretoriumi išrinktas Sir Arthur 
Rucker, britų sveikatos ministeri
jos veteranas, kuris paskutiniu metu 
dirbo Vidur. Rytuose tremtinių ad
ministracijose ir įkūrė Pasaulinę 
sveikatos organizaciją.

P. Tucko pavaduotoju — vykd. 
Egipte S. Pinckney Tuck brolis. Jis 
pasiėmė vadovavimo pareigas tokiai 
organizacijai, kuri paskendusi sko
lose ir kurios štabas demoralizuotas. 
Ji turėjo perimti darbą nuo liepos

„Linkiu greitai sugrįžti į tikrai 
laisvą ir nepriklausomą Lietuvą!“

Po kuklių vaišių pas lenkų ka
rius, čiurlioniečiai sekantį rytą lenkų 
divizijos mašinomis buvo nugabenti 
į Uchtę.

Uchtėje čiurlioniečius ištiko dide
lės kaitros ir todėl mažoje kolonijos 
salėje, pritvinusioje vietinių ir sve
čių iš tolimesnių kolonijų, buvo tie

JiA. a. Juozas Grigaitis
masis advokatūros praktika. Petra
pilyje Juozas Grigaitis buvo darbš
tus nelegalios lietuvių studentų 
draugijos narys. Čia galutinai susi
formuoja vėlionies pasaulėžiūra, 
kuri jį nuveda į Lietuvos valst. 
liaudininkų eiles.

Baigus universitetą ir 1905 m. 
įvykiams žymiai sušvelninus rusifi
kacijos tendencijas, velionis Juozas 
Grigaitis galėjo 1906 m. įsikurti Vi
tebske valdinėje tarnyboje — kari
nėje intendantūroje. Čia jis suku
ria ir velionis; čia jis nusipelno vi- 
damas Vladislavą Polovinskaitę, vė
liau iškilusią į pačias mūsų operos 
viršūnes.

1917 m. įvykiai Juozą Grigaitį už
tiko tam pačiam Vitebske. Seniai 
lauktos revoliucijos bangose pasine
ria ir velionis; čia jis nusipelno vi
suotines vitebskiečių simpatijas. Tų 
pat metų gegužės mėn. jis dalyvauja 
Lietuvių Seime Petrapilyje, kur ak
tyviai prisideda prie tos minties for
mavimo, kad lietuviai turi reikalauti 
sau Nepryklausomybės, ir aptaria 
būdus, kaip praktiškai tą mintį įgy
vendinti.

1919 m. velionis J. Grigaitis, at
sisakęs iš tarnybos Vitebske, grįžta 
Lietuvon ir įsijungia į krašto atsta
tymo darbą. Iš pradžių kariuome
nėje vadovauja intendantūros tieki
mui, eidamas tiekimų skyriaus vir
šininko padėjėjo, vėliau kariuome
nės intendanto pareigas. Rusijoje 
įgyta gyvenimo praktika ir mokslas 
įgalino jį šį uždavinį sėkmingai at
likti.

Atsiradus naujų žmonių praktiš
kam darbui dirbti, 1922 metais Juo
zas Grigaitis, kaip juristas ir karys, 
pereina dirbti į Kariuomenės Teis
mą. 1926 m. spalių 19 d. išeina iš 
kariuomenės tarnybos atsargon teis
mo brigados generolo laipsniu ir 
pereina Teisingumo Ministerijos ži- 
nybon, kurioje ligi 1933 m. būna 
Kauno Apygardos Teismo Pirmi
ninku, o nuo to laiko ligi sovietų 
okupacijos — Vyriausiojo Tribunolo 
teisėju. Nepriklausomos Lietuvos 
teisinės santvarkos ir teismo insti
tucijų sukūrime velionies Juozo Gri
gaičio įnašas taip pat yra nemažas.

1940 m. rusams okupavus Lietu
vą, Juozas Grigaitis pradžioje pasi
lieka valdinėje tarnyboje, tačiau 
okupacijos ponams nepataikauja, 
bet priešingai — ne kartą primena 
karčią teisybę, niekada neišleisda
mas iš'akių Lietuvos ir lietuvių rei
kalų.

Kaip pavyzdį čia paminėsim vie
ną atsitikimą. Per vieną teisėjų su
važiavimą teisėjas X — tikras lie
tuvis, dirbęs teismų darbą Lietu
voje nuo pat jos įsikūrimo, gavęs iš 
pirmininkaujančio, kuriuo kaip tik 
buvo Juozas Grigaitis, žodį, pradėjo 
savo' kalbą rusiškai. To buvo velio- 
ni’ii per daug: jis nebeiškentė, su
stabdė kalbėtoją ir priminė jam, kad

1 d., bet dėl tų pat priežasčių nega
lėjo.

Tremtiniai, tikėjęsi per dvejis tre- 
jis metus kur nors pastoviau apsigy
venti, turi ir toliau pasilikti stovy
klose. Jų priežiūra rūpinasi Ameri
kos, Britanijos ir Prancūzijos kariuo
menės, kurioms IRO turės vėliau ap
mokėti išlaidas, jei tik 20 tautų su- 
mokės savo įnašus, kaip jos yra pa- ' 
sižadėjusios.

Pradžioje IRO, UNRRA-os ir GCR 
nurodymu prašė Jungtines Tautas 
paskirti 250.000.000 dolerių, bet ši su- j 
ma buvo numažinta iki 150.000.000 
dol. metams. Iki šiol jau 20 tautų j 
yra pasižadėjusios įmokėti 122.000.000 ;
dol., bet ištikrųjų teįmokėta tik 
2.750.000 dol. Užtat ir tenka IRO gy- 
venti skolose, kurių jau esą 8 mil. 
dol. Reikalas tuojau pasitaisys, kai 
tik JAV ir Britanija išpildys savo 
pažadus. (NYHT)

siog neįmanoma koncertuoti. Šokė
jai po koncertų gręžė už scenos dra
bužius. Tačiau pareiga buvo didelė 
ir ansambliečiai ją atliko gražiai. 
Vaišingiausia kolonija Vokietijoje 
neliko taip pat skolinga. Uchtie- 
čiai už išlietą prakaitą savo gausio
mis vaišėmis ir nuoširdumu grąžin
davo čiurlioniečiams dvigubai jėgų.

(Bus daugiau)

kol kas Lietuvos teismų kalba yra 
lietuvių, o ne-rusų, ir paprašė tęsti 
kalbą lietuviškai. Netenka aiškinti, 
į kokį pavojų tokiu veiksmu sovie
tinėje santvarkoje Juozas Grigaitis 
save pastatė. Vėliau, matydamas, 
kad negalima bus sutrukdyti bolše
vikams įgyvendinti savo tikslą — 
sugriauti teismų įstaigų savarankiš
kumą ir jas pavergti partijos tiks
lams, jis pareiškė tuo reikalu savo 
nuomonę ir iš teismo tarnybos pa
sitraukė.

Velionis Juozas Grigaitis buvo 
aukštų kvalifikacijų teisininkas — 
jis tai pakankamai įrodė būdamas 
Vyr. Tribunole teisėju. Jo dalyva
vimas teismo posėdyje, kaip žmo
gaus su tvirtu, nepalenkiamu nusi
statymu, kurio pagrinde visuomet 
spindėjo teisėtumas, laidavo visuo
met nešališką sprendimą. Savo 
nuomonę jis visada reikšdavo 
laisvai ir tiesiai.

1944 m. okupuojant Lietuvą so
vietams antrą kartą, Juozas Grigai
tis, nors ir neturėjęs asmeniškai su 
jais jokiu kivirčų, vis dėlto nerado 
galima pas juos pasilikti ir pasi
rinko tremtinio likimą. Tremtyje 
pergyventi nepritekliai labai blogai 
paveikė jo sveikatą. Ir tremtyje 
jis nenustojo sielotis Lietuvos rei
kalais: dirbo, kas tik buvo prieina
ma ir galima — čia jis paruošė at- 
kursimos Nepriklausomos Lietuvos 
konstitucijos projektą.

J/ seserys, gyvenančios Ameri
koje, sužinojusios ajwe sunkią Juo
zo Grigaičio, tremtinio, būklę, išrū
pina jam išvažiuoti į JAV reikalin
gus dokumentus ir — 1946 m. lie
pos mėn jis Išvyksta į Ameriką.

Vos pusę metų pagyvenus JAV, 
negailestinga mirtis užklupo Juo
zą Grigaitį 1947 m. sausio 9 d. ne
toli New Yorko Lietuvos konsulo 
p. Budrio (žmonos brolio) farmoje 
begyvenantį.

Šalia savo tiesioginio tarnybinio 
darbo Juozas Grigaitis bendradar
biavo ir spaudoje; „Mūsų Žinyne“ 
rašinėjo kariuomenes ūkio ir teismo 
reikalais, „Vilniaus Žiniose“, „Tei
sėje“ ir kt. Pasirašinėdavo ir sla
pyvardžiais: Kaltūnas, Gytis, Jū-
raitis. Aktyviai dalyvavo Lietuvos 
teisininkų gyvenime.

Juozo Grigaičio asmenyje Lie
tuva neteko gero tautiečio, o teisi
ninkai — žymaus teisėjo.

Tebūna a. a. Juozui Grigaičiui 
lengva Laisvos Amerikos žemelė, 
kuri jį priglaudė, kaip antra tėvynėl

e Gen. Clay ūkiniai patarėjai gen. 
Draper ir Forester, taip pat britų at
stovas Kontrolinėj Taryboj gen. Ro
bertson vakar išskrido iš Berlyno | 
Washingtoną tartis dėl Ruhro krašto 
pramonės atstatymo. Plieno gamyba 
Ruhro srityje jau leista pakelti nua 
7 mil. tonų iki 11,5 mil. tonų pe» 
metus. -E-

)
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Prancūzijos užs. reik, ministerijos 
pareiškimai dėl DP

SPORTO ŽINIOS
„Šarūnui" dveji metai

„Le Mondb“ 41. VU. 8 praneša, 
Jog JV vyriausybė patvirtino pran- 
oūzų vyriausybės ir Tarpvyrausybl- 
nio Pabėgėlių Komiteto susitarimą Iš 
47. VI. 10, pagal kurį prancūzai galės 
verbuoti JV zonoje Vokietijoje DP į 
Prancūziją. JV ambasada Paryžiuj 
savo VII 1 notoj prancūzų vyriau
sybei buvo priminusi, jog JV zonos 
DP būkštaują, kad nuvykę į Pran
cūziją jie nebegalės emigruoti kur 
nori. Prancūzų užs. reik, ministe
rija, anot „Le Monde“, skelbia, kad 
visi emigrantai, tarp jų ir DP, pano
rėję kiekvienu metu galės iš Pran
cūzijos išvykti, kur nori.

Išimtys esančios šios: .
„A. Pagal JV vyriausybės pat

virtinto Prancūzijos ir Tarptautinio 
pabėgėlių Komiteto susitarimo 10 
str. galės būti grąžinti į savo buvusią 
zoną Vokietijoj tie DP, kurie —
a) negali arba netinka dirbti,
b) nutraukė savo darbo sutarti,
c) kurie savo veiksmais arba propa- 

gand asudaro pavojų viešajai 
tvarkai arba Prancūzijos saugu
mui.

Pabaltijo valstybių uostai apmirę, Lenkijos - gyvi
„Basler Nachrichten“ 47. VI. 28 

korespondentas iš Gdynės rašo:
„Kai antrojo pasaulinio karo pra

džioje Sovietų S-ga prisijungė tris 
mažąsias Baltijos valstybes Estiją, 
Latviją Ir Lietuvą ir kai Maskva, 
nugalėjus Vokietiją, savo viešpata
vimą Baltijos pakrašty išplėtė į šiau
rės Rytprūsius su Karaliučium, abu 
kartu kilo klausimas, kokia bus ūkinė 
tų pakraščio sričių raida didžiosios 
Rytų imperijos rėmuose. Tuoj po 
karo Stalinas viešai kalbėjo, kad So
vietų S-ga nuo šiol pasidarys ir di- 
dėlė jūrų galybė. Kai kurie komen
tarai pasiskubino tai rišti su nau
jaisiais teritoriniais laimėjimais prie 
Baltijos.

Buvo laukiama, kad vėl pagyvės 
Tartu, Rygos ir Liepojos uostai kurie 
tarpkario metu tebuvo maža išnau
dojami, ir kad Klaipėda ir Karaliau
čius bus pritaikyti padidėjusiam už
nugariui. Tačiau iš tikrųjų atrodo 
kitaip. Bent iš Rygos, kuri iš minė
tųjų uostų turėjo geriausias perspek
tyvas' atsigauti, negausūs ten pasta
ruoju metu buvę užsieniečiai vie
ningai praneša, jog pramonė tenai, 
tiesa, atstatoma, tačiau uosto judė
jimas atrodąs gana skurdus. Kara
liaučiaus uostas iki. praeito rudens 
visiškai nebuvo naudojamas. Ir so
vietų spaudoj terašoma apie Bal
tijos kraštų pramonės atstatymą, ta
čiau joje nieko nerandam apie te
nykščių uostų atgaivinimą.

To priežastys glūdi bendrojoj rū
tų užsienių prekybos tendencijoj.

B. DP, kvalifikuojami kaip „karo 
nusikaltėliai", „išdavikai" arba „kvis- 
lingai“, kuriems taikytinas Jungt. 
Tautų 1946 m. vasario mėn. nutari
mas“.

Toliau prancūzų užs. reik, mini
sterija pareiškia:

„Savaime suprantama: kad be šių 
išimčių negali būti kalbos, jog pran
cūzų vyriausybė bet kurį DP kaip 
nors spaustų ar verstų vykti į kraštą, 
kurio teritorijoje gyventi jis nebus 
laisvai pareiškęs noro. JV okupa-

Artėja Japonijos taikos sutartis
SOVIETŲ SĄJUNGOS LAIKYMASIS DAR NEIŠKUS. NUMATOMA 

PANAIKINTI VETO?
Iš pranešimų aiškėja, kad JA- 

Valstybės yra pasiūliusios rugpiūčio 
19 d. sušaukti 11 tautų Japonijos 
taikos konferenciją, kurios pagrinde 
nėra didžiųjų galybių taikos diktato, 
taikomo dabar Vokietijoje ir Aus
trijoje.

Amerikiečių pareigūnų praneši
mu, esą neaišku, ar Sovietų Sąjun
ga priims tą pasiūlymą, kuriame nu-

Sovietų eksporto ir importo sudėtis 
vis palankesnė Juodosios jūros 
uostams, kurie yra arčiau svarbiau
siųjų eksporto prekių gamybos sričių 
kaip Baltijos uostai.. Tos importo 
prekės, kurios'prieš pirmąjį pasau
linį karą į Rusiją ėjo pro Baltijos 
uostus, šiandien arba nebeįvežamos 
(pav. plytos bei kitos statybinės me
džiagos), arba eina sausumos keliu 
(anglis iš lenkų Silezijos). Sovietų 
įsigytosios Baltijos sritys sovietams 
teįdomios kaip pramonės bei žemės 
ūkio kraštai. Jų uostai gi ir artimoj 
ateity vargiai ar bus pilnai išnaudo
jami.

Priešingai, lenkų uostai esą itin 
gyvi. Gdynė ir Dancigas dabar vieno 
uosto administracijos rankose ir Gdy
nė, mažiau karo sunaikinta, jau pa
veržusi pirmavimą iš Dancigo, kur 
likviduoti paskutiniai jo vokiškosios 
praeities likučiai. Tiedu uostai jau 
nebepajėgią aptarnauti Lenkijos lai
vininkystės raikalų, ir vis intensy
viau nusikreipiama į Stetiną. Pasta
rąjį mąždaug perpus tebeturi savo 
žinioj sovietai, kurie pro čia gabena 
reparacines gėrybes. Iš 120.000 Ste- 
tino gyventojų yra 8.000 žydų, kurie 
čia atrodo bekurią savo centrinę ko
loniją Lenkijoj. Vokiškai kalbant gir
dėti Stetine jau esą reta.

„B. N.“ korespondentas pažymi 
tiesiog entuziatišką jaunosios lenkų 
'kartos susidomėjimą laivininkyste; 
lenkai iš valstiečių virstą jūrininkų 
tauta. (E)

elniai organai buvo nurodę, kad DP, 
kurie mano kad jiems gali būti pri
taikytas prancūzų-sovietų 1945 m. bir
želio 29 d. susitarimas, numatęs pri
verstinį repatrijavimą. Prancūzų vy
riausybė pareiškia, kad jokie kalba
mojo susitarimo nuostatai tokių prie
monių nenumato. Antra vertus, IRO 
Prancūzijoje pasiims administracinę 
imigravusių ir savo vyriausybės globos 
neturinčių DP globą tomis pačiomis 
sąlygomis, kaip ir prancūzų zonose 
Vokietijoje ir Austrijoje“. (E)

matomas didžiųjų keturių veto pa
naikinimas svarstant taikos sutarties 
klausimus.

Šioje konferencijoje numatoma 
klausimų priėmimą vykdyti ’/» 
balsų dauguma ir tuo būdu veto ne
turės vietos.

JAV ambasadorius Maskvoje jau 
gavęs instrukcijas iš p. Marshallio 
dėl taikos pasiūlymo;.

Į šią konferenciją yra pakviestos 
šios valstybės: Australija, Kanada, 
Chilė, Prancūzija, Indija, Olandija, 
Naujoji Zelandija, Filipinai, D. Bri
tanija, Sovietų Sąjunga ir JAVals- 
tybės.

Ji būsianti sušaukta Washingtone 
ar San Franciske. Čia būsią nustaty
ta procedūra ir sudaryti darbo ko
mitetai, o pati taikos konferencija 
įvyksianti kitur.

D. Britanija yra paprašiusi kon
ferencijos datą nukelti vėliesnįam 
laikui nes D. Britanijos karalijos vy
riausybių konferencija esanti paskir-

Senora Eva Peron svečiuojasi
Argentinos prezidento Perono 

žmėna p. Eva Peron po svetingo 
priėmimo Ispanijoje ir vėliau Ita
lijoje, po gero poilsio kurorte, at
vyko į Portugaliją, iš kur ji, kaip 
Argentinos ambasadorius paskelbė, 
vyksianti į Paryžių kaip oficiali 
Prancūzijos vyriausybės viešnia. 
Prancūzijoje ji numato išbūti apie 
savaitę, vėliau, kalbama, vyksianti į 
D. Britaniją ir ten matysiantis su ka
raliene.

Londono profesinių sąjungų ta
ryba priėmė rezoliuciją, kad p. Pe
ron nebūtų pakviesta į D. Brita
niją. Kaip bus, tuo tarpu dar ne
aišku, bet faktas yra tas, kad ofi
cialus asmuo iš Lotynų kraštų lan
kysis Prancūzijoje ir, gal būt, Ang
lijoje, nors darbininkai tam ir prie
šintųsi. (AP)

• Vatikano radijas praneša, kad 
Vokietijos vyskupai įteikę Sąjungi
ninkų Kontrolinei Tarybai Berlyne

Liepos 17 d. „Šarūnas“ paminėjo 
savo dvejų metų gyvavimo .sukaktį 
ir ta proga sužaidė krepšinio rung
tynes su vietos GSK. Į šias rungty
nes GSK išėjo jau sustiprintos sudė
ties — su Andruliu II ir Andruliu III, 
todėl šarūniečiams teko gerokai pa
sitempti. Bendra rungtynių paseknė 
32:31 (20:15) „Šarūno,“ naudai. „Ša
rūnui“ atstovavo: Puzinauskas, Mac
kevičius, Bagdonas, Duliūnas, Var- 
kala; Norkus I, Norkus II ir Rada- 
vičius.

— Liepos 20 d. Kemptene buvo 
sužaistos krepšinio L klasės pirme
nybių rungtynės tarp Kempteno GSK 
ir Goettingeno IMCA’os. Rungtynes 
laimėjo Kempteno GSK pasekme 
42:34 (20:17) ir tuo pačiu 2 taškus 
pirmenybių lentelėje. Taškų pelnė: 
GSK — Andrulis 13, Andrulis III 
5, Kratulis 10, Sventickas 10, Ma
kauskas 2, ŠĮepetys 0 ir savižudį me
timą padarė goettingenietis šutas; 
Goettingeno IMCA'i — šutas 6, Ig
natavičius 13, Šukys 12, Paltarokas 
2, Stasiulis 1, Grėbliauskas 0 ir Vait
kevičius 0. Teisėjais buvo E. Ven- 
gianskas ir M. Duliunas.

L. V-kas
HANAU SPORTO ŽINIOS

1947. VII. 6 d. Hanau įvyko L 
klasės krepšinio rungtynės tarp Ha
nau Perkūno jr Goettingeno YMCA. 
Rungtynes laimėjo Perkūnas 50:28 
(19:11).

ta rugpiūčio 26 d. Sovietai reiškia 
nepasitenkinimo dėl šaukiamos kon
ferencijos, nes, pasak Tasso, pir
miausia turėję keturi didieji pasi
tarti.

Tolimieji kraštai gali greičiau 
susilaukti tikrosios taikos negu ci
vilizuota ir kultūringoji Europa. 
(AP)

platų memorandumą, kuriame skun
džiasi dėl katalikų spaudos persekio
jimo Vokietijos sovietinėj zonoj. Iki 
šiolei ten jau esą uždaryta 1.500 ka
talikų laikraščių ir neleista spaus
dinti 3.000 knygų. -E-
• Dabar Paryžiuje viešįs Australi
jos imigracijos reikalų ministeris A. 
Caltvell spaudos atstovams pareiškė, 
kad dideli sunkumai, pirmoj eilėj lai
vų trūkumas, trukdąs Australijos 
numatytą imigracinę politiką. Šie
met 1 Australiją galėsią nuvykti tik 
6.000 imigrantų, o kitais metais tik 
15.000. -E-
• JV žemės ūkio ministeris pareiš
kė, kad Čekoslovakijai pasirašius su 
Sov. S-ga prekybos sutartį, kuria so
vietai pasižadėjo teikti daug kviečių 
ir kitų maisto produktų, JV į Čeko
slovakiją nebesiųsiančios jokių mais
to produktų. Kartu ministeris paste
bėjo, kad JV nebesiųš maisto nė į 
vieną kraštą, kuris jo gauna iš kur 
nors kitur. -E-

Perkūnui taškus pelnė: Paranse-I 
vičius (27), Bagdonas (11), Draguno- 
vičius (8), Kalvaitis (4), Supronas (0), 
Melijonavičius (0), Šalčiūnas (0), 
Goettingenui — Šutas (1), Ignatavi-j 
čius (10), Grėbliauskas (2), Stasiulii' 
(1), Šukys (13), Paltarokas (1).'

Stalo teniso rungtynės Hanau 
Perkūnas — Goettingeno YMCA bai
gėsi 5:1 Perkūno naudai. Žaidė ir 
taškus pelnė: Januškis (2), Ignata
vičius (2), Surkevičius (1).

Frankfurt-Darmstadt YMCA apy
gardos suruošt. lengv. atletikos pir
menybėse, įvykiusiose Hanau liepos 
5 - 6 d. d., dalyvavo keturi „Perkūno“ 
lengvatlečiai, kurie pasiekė šias pa
sekmės:

1) Supronas — 100 m bėg. III vie-1 
ta — 11,9; šuolis į tolį I vieta — 6,06; I 
ieties metimas I vieta — 47,40.

2) Pocius (jaun., dalyvavęs senjo
rų grupėje) — 1500 m bėg. II vieta 
— 4,32,8.

3) Jakubauskas — ieties metimas 
III vieta — 39,90.

4. Ciužas — 3000 m III vieta —I 
11,32,0.

Alg. Dragurievičius

JUODIEJI SPORTININKAI
1936 m. Berlyno olimpiadoje daug 

laurų nuskynė juodieji lengvatletai. 
JAV į Berlyną buvo atsiuntę rink
tinių juodaodžių komplektą ir ne be 
pagrindo buvo kalbama apie „juo
dųjų savaitę“. Ovens, Metcalfe, Ro
binson, Johnson Albritton išėjo į 
pirmąsias gretas. Šie juodieji pir
mavo 100, 200 ir 4X100 m, be to, į 
tolį ir į aukštį. 4X100 m. net buvo 
pasiektas įstabus pasaulio rekordas 
39,8, kuris iki šiandien liko nesu
muštas. Negrų pergalės labai nepa
tiko Hitleriui ir jis pasistengė iš tri
būnos dingti,, kad pagerbiant nuga
lėtojus, jam netektų spustelti juo
daodžio ranką.

Iš šių Berlyno olimpiados didvy
rių kitais metais Londone, atrodo, 
jau nė vieno neteks matyti. Vienuo
lika metų — ilgas .laikotarpis, o 
trumpų nuotolių bėgikų žydėjimo 
laikotarpis toli gražu nėra toks ilgas. 
Kai kurie iš minėtųjų, pvz., į laimė
tojas Johnson jau yra miręs. John
son mirė visų užmirštas, kaip pa
prastas uosto darbininkas. Ovens 
buvo apskelbtas profesionalu, b da
bar iš bėgiko tapo krepšininku.

Iš praeities nesitikint ko nors su
silaukti, tenka pažvelgti į naująsias 
juodaodžių pajėgas. O tokių niekad 
nestinga. Dvi stambios figūros yra 
Wint ir McKenley. Abu jie viduti
nių nuotolių bėgikai ir tikimasi, kad 
jie Londone tars svarų žodį. I aukštį 
rimtas aukso medailio pretendentas 
bene bus princas Adedoyin, kilęs iŠ 
Pietų Nigerijos. Dabar šis princas 
studijuoja mediciną Belfasto univer
sitete ir, gal būt, startuos už Didž. 
Britaniją. Bet gausiausiai negrais 
sportininkais vis dėlto gali pasigirti 
JAV. Kai kurie iš jų šiemet suge
bėjo pasireikšti ir tokiu stiliumi, kad 
ne be prasmės jau dabar tikimasi ir : 
Londone susilaukti „Juodųjų savai
tės". -čk-

Mes ieškome savųjų
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

JS) A1GA, AROLSEN prie KASSELio, 
ieško šių asmenų:

XXXI
BABUŠIENE Apolone, 39 metų;
BALČIŪNAITE Ipolitą, 24 metų, gyv. 

Kaimas;
BRAZYS Matas;
FRANCKEVlClUS Antanas;

• FRANCKEVlClUS Augustas;
FRANCKEVlClUS Juozas;
FRANCKEVlClUS Kostas;
FRANCKEVlClUS Stasys;
FRANCKEVlClUS Vincas;
JANKAUSKAS Jonas;
Dr. LEVINSKAS Bronius;
LEVINSKAS Vincas;
LEVINSKIENE Irena;
MARTINKAITYTE Gražina;. 
MARTINKAITYTE Teresė; 
PAROTAT Gustav, 18 m., iš Butow,

Pommern;
SAUNORIS Algimantas, 18 m., ii 

Konigsberg;
WYMORIS Edmund, 17 ' ’ hts-

berg b. Neustadt;
ŽLABYS Juozas;
ŽLABYS Aniceta.

Knygų Leidimo Komisijos žinios. 
Švietimo Valdyba yra užsakiusi „Pa
tria“ leidykloje visoms aukštesnio
sioms mokykloms reikalingų vadovė
lių egz. skaičių.

2. Jono Miškinio „Botanika" II kl. 
kursas.

3. Jono Miškinio „Zoologija" III 
kl. kursas.

4. Jono Miškinio „Žmogaus kūnas 
ir jo higiena“ IV kl. kursas.

5. „Skautų Vadovas". Šis vado
vėlis jau atspausdintas. Jį galima 
užsisakyti šiuo adresų: Kassel-Mat- 
tenberg, Schulstr. 5.

Š. V. K.. Leidimo Komisija

LTM Ansambliui ČIURLIONIS 
skubiai reikalinga mergaičių šokėjų, 
turinčių gerus balsus ir klausą. Pa
geidaujama jaunesnio amžiaus.

Kreiptis į Ansamblio Vadovą as
meniškai arba laiškais šiuo adresu: 
Dettingen b. Urach, Konigshohe.

LTM Ansamblis ČIURLIONIS

Lietuvių Tautinio Meno Ansam
blis ČIURLIONIS pono Ignatavičiaus 
siuvyklai Kemptene už meistrišką 
pasiuvimą be atlyginimo 5 vyriškų 
kostiumų ansambliečiams reiškia gi
lią padėką.

Anglų Kalbos Vadovėlių nebėra
Paskutiniu metu daugelis kreipia

si laiškais, ypač iš anglų zonos, pra
šydami atsiųsti Herlito Anglų Kal
bos Vadovėlių. Deja, šių prašymų 
išpildyti nebėra galimybės, nes kukli 
to vadovėlio laida jau galutinai išsi
baigė. „Mūsų Kelias“

A. A.
Mirus Kotrynai GAUSIENEI, 

reiškiame nuoširdžią užuojau
tą jos vyrui prof. Juozui GAU
BIU ir dukteriai, skautų tunti- 
ninkei, p. Valerijai BARMIE- 
NEI su šeima.

L.T.B. Dillingeno Apylinkės
Komitetas

P. Kotrynai GAUSIENEI mi
rus, tuntininkę Valeriją BAR- 
MIENĘ, prof. Juozą GAUBĄ 
ir sesę Dalytę nuoširdžiai už-, 
jaučiame

Dillingeno „Laumių" Tuntas

Kompoz. Juozui GAUBUI, 
liūdinčiam dėl savo žmonos

a. a. Katrynos GAUBIENES 
mirties, nuoširdžiausią užuo
jautą reiškia

Gabrijolai, Matiukai 
ir Sauliai

Kompoz. Juozui GAUBUI ir 
artimiesiems, liūdinčiam savo 
žmonos

a. a. Katrynos GAUBIENES, 
gilią užuojautą reiškia

Dillingeno lietuvių stovyklos
■ Mišrusis choras

Kompoz. Juozą GAUBĄ ir jo 
artimuosius dėl jo žmonos 

a. a. Katrynos GAUBIENES 
mirties nuoširdžiai užjaučia

Dillingeno Vyrų Choras

Buv. mūsų mokytojai p. Va
lerijai BARMIENEI, liūdinčiai 
dėl savo motinos

a. a. Katrynos GAUBIENES 
mirties, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Birutė Akstinaitė-Čypienė 
ir Stasys Budraitis

A. A. Kotrynai GAUSIENEI 
mirus, p. Juozą GAUBĄ Ir 
BARMŲ šeimą nuoširdžiai už
jaučia

Marija ir Jonas Pipirai

Pranešimas
Pranšame, kad Š. V. Knygų Lei

dimo Komisija balandžio — liepos 
mėn. laikotarpyje aprobavo šluos va
dovėlius:

1. Prano Naujokaičio „Lietuvių 
literatūros istorija“. Šis vadovėlis 
jau spausdinamas „Patria“ leidykloj. 
„Lietuvių Žodyje“ Nr. 26 (37) at
spausdintas skelbimas yra be S. V.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originallnėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/. nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8138 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Weehsel-Bank, Filiale DUlingen-Donau (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

gg MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dlllingen a. d. D., Lietuvių Stovykla

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius Al. Laikūnas.

Authorized by Military Government of Ba
varia — ICD, Press Branch. Licensee: Domai 

PENIKAS, licensed editor and publisher.
Printed by Firma MANZ, Diljingen-Donau.
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MŪSŲ KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

LVS siekia Amerikos lietuvių vienybes
SEIME DALYVAVO MIN. ŽADEIKIS IR CONN. GUBERNATORIUS

Plačiai rašo apie buvusius 
Roosevelio planus'

AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Amerikos lietuvių laikraščiuose 
r.asirodė diplomatinio korespondento 
uadislo Farago paskelbtų rašinių at
pasakojimai, kurie specialiai liečia 

_Jabartinius Europos išvietintuosius. 
pasak to korespondento, velionis 
ftooseveltas planavo po šio karo 
įvykdyti labai didelius žmonių per- 
kilnojitnus. Minima, kad Preziden
tas Rooseveltas dar 1942 metais 
įsteigė slaptą komisiją tiems klausi
mams studijuoti ir reikiamiems 
planams paruošti. Ta komisija iš 
asmeninių, prezidentui skiriamų, lėšų 
Išleidusi 180.000 dolerių. Esą Roo
seveltas galvojo, kad visiems teisin
gos taikos nebūsią galima sukurti ir 
nepasitenkinusius reikėsią perkelti 
l JAV, Pietų Ameriką ir į kitus 
kraštus. Tie perkėlimai, anot lai
kraštininko, turėjo paliesti apie 20 
jnilijonų gyventojų. Buvo skaičiuo
jama, kad kiekvienai šeimai, susi
dedančiai iš keturių asmenų, su per- 
kilnojimu ir įkūrimu atseisią apie 
25.000 dolerių. Vadinasi, tas Roose- 
velto planas būtų pareikalavęs apie 
125 bilijonus dolerių. Ar tai nėra 
klek perdėta minimo žurnalisto fan
tazija, sunku pasakyti, bet niekas 
neužginčija, kad tokių planų nebūtų 
buvę.

JAV užregistruota 11.900 žuvusiųjų 
eismo nelaimėse. Išeina, kad šiais 
metais eismo nelaimėse žuvo ll’/o 
mažiau, negu žuvo 1946 metais per 
pirmą pusmeti.

ŠIEMETINIS KALIFORNIJOS 
APELSINŲ DERLIUS

Kaliforniją kai kas vadina bran
giųjų vaisių rojumi. Taip iš tikrųjų 
ir yra. Čia išaugę dideliam saulėtu
me vaisiai daug brangiau .vertinami, 
negu kitur augintieji. Ir šiais metai 
Kalifornija giriasi, kad apelsinų der
liumi ji sumušė visus ankstyvesniuo
sius rekordus. Šiais metais Kaliforni

joje buvo su,....,a 47.483 vagonai 
apelsinų. Mes, skaitydami tą žinutę, 
tikrai atsidustame, kad greičiausia 
nė vieno iš jų mums neteks para
gauti.

SOVIETAI NEW YORKE PIRKO 
DIDŽIULIUS NAMUS

Amerikos lietuvių laikraščiai pra
neša, kad Sovietų pasiuntinybė JAV, 
New Yorko mieste, nusipirko didžiu
lius, liuksusinius namus, kaštuojan
čius net 500.000 dolerių. Laikraščiai 
klausia, kas bus tuose namuose 
Įrengta? B. Beržas

Įvairios žinios
• JTO Žmogaus Teisių Komitetas 
jau turi tris Tarptautinio žmogaus 
Teisių statuto projektus. Vieną jų 
parengė amerikiečiai, kitą, — britai, 
trečią — pats JTO generalinis sekre
toriatas. Dabar šie projektai skubiai 
svarstomi ir norima, kad būsimoji 
JTO pilnatis vieną jų arba iš visų 
trijų sudarytą vieną ratifikuotų ir 
tuo būdu padarytų pasauliniu Įsta
tymu. JTO pilnačiai šį statutą ratl-

Jie priklausą Kwantrungo armijai 
ir, karui pasibaigus, jie pasiruošę 
priešintis Rusijai. Jie nusprendė ne
pasiduoti ir todėl pasitraukę į kalnus 
dar prieš jų nuginklavimą. Pasak Ja
ponų įstaigų, maisto pakaksią jiems 2 
metams. Kariuomenė gerai organi
zuota ir disciplinuota. (Reuter)
• Austrija vėl ruošiasi nuvertinti 
savo valiutą. (AP)
• BBC pranešimu, į Angliją jau

LVS atstovai birželio 28—29 die
nomis buvo susirinkę septinto me
tinio seimo. Seimas, kaip jau buvo 
pranešta, vyko Watebury mieste. Iš 
gautų informacijų ir atėjusių pasku
tinių laikraščių matyti, kad šis sep
tintasis seimas buvo vienas gausiau
sių dalyviais ir aktyviausias visų 
klausimų svarstymu. Seimo proga 
jau buvo platinama lietuvių kalba 
išleistoji didelė knyga „Lietuva Ti
ronų Pančiuose“. Kiek sutrumpin-
ta ir pritaikyta užsieniečiams, ši 
knyga taip pat greit pasirodys ir 
anglų kalba. Ji bus išsiuntinėta vi
siems įtagingiesiems Amerikos poli
tikams ir visuomenininkams, kaip 
anksčiau buvo padaryta ir su iš
leista Dr. Owen J. C. Norem knyga 
„Timeless Lithuania“.

Suvažiavimą, kaip rašo „Dirva“, 
pasveikino labai daug bičiulių iš Euro
pos. Sveikinimus turėjo skaityti net 
ištisą seimo sesiją. Tai atsilyginimas 
už dėtas pastangas Lietuvos ben
druose ir tremtinių specialiuose rei
kaluose.

Seimas priėmė eilė rezoliucijų, 
taip pat ir sveikinimą bei padėką 
Prezidentui Truman už naują poli
tiką santykiuose su Sovietų Sąjunga 
ir palankų tremtinių problemos 
sprendimą. Seimas nutarė vispusiš
kai remti BALF vajų ir paragino vi
sus LVS syrius BALF darbe akty
viai reikštis. Seime buvo aktyviai 
pajudintas ir .lietuvių vienybės klau
simas. Jis buvo plačiai išdiskutuotas 
ir tikimasi, kad tolimesni ėjimai 
duos seniai lauktų rezultatų, jei visi 
tos vienybės nuoširdžiai sieks.

Seime dalyvavo ir Lietuvos mi- 
nisteris Jungtinės Amerikos Vals
tybėse Povilas Zadeikis. Jis seimo

dalyviams pasakė kalba. Taip pat 
seime dalyvavo Lietuvos Generalinio 
Konsulo atstovas A. Simutis. Iš ame
rikiečių politikų seime dalyvavo 
Conn, valstybės gubernatorius James 
McConaughy ir Watebury miesto 
burmistras John S. Monahan. Conn, 
valstybės gubernatorius pareiškė, 
kad jis pilnai atjaučia Lietuvai ir 
lietuvių tautai padarytas skriaudas, 
smerkia užgrobikus, agresiją ir ne-: 
teisingumą. Sc'mo vakarienės me-
tu į susirinkusius dalyvius dar kal
bėjo trys vietos dvasiškiai, adv. A. 
Olis, J. Bačiūnas ir kt. Seimo proga 
apie pusę valandos laiko buvo duotos 
transliacijos per radiją Transliacijos' 
metu kalbėjo Gubernatorius McCo
naughy, A. Simutis ir LVS pirminin
kas inž. P. J. Ziūrys.

Seimo proga buvo iš naujo ren-i 
karna ateinantiems račiams ir LVS. 
valdyba. Į valdybą, su mažomis: 
išimtimis, išrūkti tie patys veikėjai:: 
Inž. P. J. Ziūrys, Dr" A. S. Trečiokas/ 
K. S. Karpius, J. Kripas, Dr. M? 
J. Calney, Helen Rauby ir naujai! 
išrinkti — Juozas' Ginkus ir Elena1 
Juškauskaitė. Įvairiems reikalams 
spręsti buvo sudaryta ir LVS direk- 
toriatas, l kurį įėjo visa eilė žino
mųjų veikėjų, kaip V. Abraitis, Dr. S.' 
Tamošaitis, Jonas Baltus, J. Bačiū
nas, adv. N. Rastenis, adv. A. Olis, 
Antanas Vanagaitis, Jonas Valaitis, 
Jurgis Lapinskas, Dr. S. Biežis, M. 
Sims, P. Lapienė ir kt.

Čia pat LVS reikalams su
aukota daugiau, kaip 2000 dolerių.

Seimo proga įvyko ir didelis kon
certas, kurio programą atliko Sofija 
Adomaitienė, Birutė Smetonienė ir 
Aleksas Vasiliauskas, amerikietis te
noras. B.G.

MILŽINIŠKI MISSISSIPI IR 
MISSOURI POTYNIAI

Mississipi ir Missouri potvyniai 
šiais metai buvo tokie dideli, kokie 
minimi tik prieš 103 metus. Prie St. 
Louis miesto Mississippi upė buvo 
pakilusi net 40 pėdų aukščio. Pot
vynis skaudžiai palietė keturias vals
tybes: Missouri, Illinois, lova ir Ne
braska. Apie 30.000 žmonių dėl pat- 
vynio liko visai be pastogės.

ALKANAM PASAULIUI JAV 
DAVE 35 MILIJONUS TONŲ 

MAISTO
Visi gerai žinome, kad po šio ka

ro daug kraštų negali galų su galais 
sudurti. Ypatingai kietai jaučiamas 
maisto produktų trūkumas. Ir jei ne 
JAV milžiniška parama maisto pro
duktais, būtų susilaukta žymiai blo
gesnių pasėkų. Štai, liepos 5 d. Pre
zidentas Truman pranešė, kad alka
nam pasauliui maitinti JAV jau iš
vežė per paskutiniuosius dvejis me
tus net 35 milijonus tonų maisto.
JAV tautines šventes proga 

ŽUVO 638 ŽMONES
JAV tautinė šventė — liepos 4 d. 

visoje Amerikoje buvo ypatingai 
smagiai švenčiama. Neapsieita ir be 
aukų. Štai 'laikraščiai skelbia, kad 
šventės proga žuvo 638 asmenys ir 
kad kelios dešimtys tūkstančių buvo 
Sužeista, iš kurių dar eilė tikrai tu
rės pasibelsti į dangaus vartus. >

Ta pačia proga norisi priminti, 
kad per pirmąjį šių metų pusmetį

fikavus, jis turįs tapti kiekvieno JTO 
nario krašto įstatymu. Tuo būdu no
rima suderinti paskirų valstybių su
verenumą su tarptautiniais įsiparei
gojimais. Statuto tikslas užtikrinti 
pagrindines žmogaus teises ir laisves 
visame pasaulyje. -E-
• JAValstybės stato du povandeni
nius laivus, kurie būsią patys grei
čiausi pasaulyje, šie laivai būsią už
baigti 1951 metais- Jų statybai pa
naudojamos Vokiečių, ir Japonų lai
vuose rastos paslaptys. (UP)
• Austrijos vyriausybė oficialiai 
pranešė, kad Sovietų Rusija įteikusi 
jai įspėjimą dėl 100 mil. dolerių pas
kolos, kuri iš Amerikos gauta Austri
jos ūkiui atstatyti. Kancleris L. Flgl 
tuojau pareiškė, kad jo vyriausybė 
tuojau protestuosianti prieš tokį Ru
sijos* elgesį. Pagal JAV ir Austrijos 
susitarimą, šios Amerikos paskolos 
sunaudojimo priežiūrą atliks ameri
kiečiai visoje Austrijoje, net ir rusų 
zonoje. (UP)
• Kinijos vyriausybės kariuomenė 
atsiėmė strateginį geležinkelio miestą 
— Goaian. Nepatvirtintomis žiniomis 
iš Mukdeno, Sovietų Sąjunga apmo
kanti Daireno apylinkėse daugiau 
kaip 5.000 mechanizuotų dalinių. (UP)
• Pagal paskutinį surašymą Kini
joje yra 461.006.285 gyventojai, iš ku
rių 240.485.555 vyrų. (UP)
• .Apie 40.000 japonų kareivių Ir 
10.0*00 civilių esą pasislėpusių di
džiuose Chang Pa! Shan kalnuose 
tarp Mandžūrijos ir Korėjos, kaip 
praneša iš Mandžūrijos grįžtantieji,

Sovietai Austrijoje areštuoja DP
AMERIKA IR D. BRITANIJA PROTESTUOJA PRIEŠ SOVIETŲ 

VYKDOMĄ SUTARČIŲ LAUŽYMĄ
NYHT specialus korespondentas iš Vienos praneša, kad britų 

ir amerikiečių įstaigos nuolat protestuoja prieš sovietų dalinių 
vykdomus masinius DP tręštus. Taip iš Vienos vykstant civi
liam traukiniui į Austrijos amerikiečių zoną, esą areštuota ir į 
rusų saugomas Wiener Neustadt stovyklas nugabenta mažiausia

nugabenta 16.000 DP, kurių 9.000 jau 
įjungti į darbą. Vyrai skiriami į že
mės ūkip darbus, o moterys į tekstilę 
ar namų ūkį — ligonines.
• Australijos ministeris imigracijos 
reikalams liepos 18 d. pareiškė Ber
lyne, kad į Australiją bus įsileista 
emigrantais 12.000 DP. 5.000 DP bus 
parinkta iš britų zonos, o kiti iš ame
rikiečių. Pirmenybė telkiama pabal- 
tiečiams. (BBC)
• New York Times O. W. praneša, 
kad Los Alamos N. M., atominių gin
klų fabrikas, esąs per 200 mylių nuo 
pirmosios atombombės susprogdini
mo vietos, padidinęs darbininkų skai
čių atominių bombų gamyboje. Sta
toma apie 1.000 naujų namų. Kiek 
šiuo metu yra atominių bombų san
dėliuose', esanti paslaptis, bet esą ži
noma, jog šis kraštas vis papildo sa
vo arsenalą. Taip pat esą žinoma, 
kad ir kituose kraštuose dirbama 
atominės energijos srityje. (N.Y.T. 
O.W.)
• Dirbtiniu būdu lietui (įšaukti 
Australijoje esąs vartojamas skystis, 
kuris paskleistas aukštuose debesyse 
greičiau pritrauktą vandens lašelius, 
šie traukiasi ir pradeda kristi žemyn 
lietaus pavidalu. Bandymai vykdomi 
toliau, tik klausimas, ar pasiseks pa
siekti praktiškos naudos?
• Ir D. Britanijoje yra nelengvas 
gyvenimas. NYTOW rašo, kad Vie
nas amerikietis turistas matęs ilgą 
eilę, kurioje stovėdamos moterys lau
kė nusipirkti arklienos mėsos. Viena 
anglė pareiškusi, jog jie nieko neturį, 
išskyrus vienintelę viltį.
O Berlyno sovietų zonos laikraštis 
„Vorwaerts" pirmajame puslapy di
džiule antrašte praneša, kad berly
niečiai pradėjo masiškai bėgti iš va

karinio Berlyno. Tatai patvirtina ir 
„N.Y.H.T.“ korespondentas. Anot, jo 
berlyniečiai bėga ryšium su gandais, 
kad vakariniai sąjungininkai ketiną 
iš Berlyno pasitraukti. Nors gen. 
Ciay tuos gandus paneigė, tačiau 
Berlyno gyventojai į juos nekreipia 
dėmesio ir .maną, kad po Paryžiaus 
konferencijos Rytų-Vakarų skilimas 
yra' galutinas. Britų zonos radijas 
praneša, jog ryšium su tuo bėgimu 
transporto reikmenų, ypačiai benzino 
ir padangų, kainos juodojoj rinkoj 
pasiekė astronominius skaičius. -Ę- 
• Rumunijos padėčiai būdingas yra 
memorandumas, kurį birželio mėn. 
ministerial pirmininkui Grosai įtei

kė jo paties pavaduotojas Tatarescus 
ir kurį dabar skelbia prancūzų lai
kraščiai. Rumunų vicepremjeras pri
mena policijos sauvalę ir terorą: „Vi
siškai nekalti žmonės buvo suimti' 
dėl priežasčių, nieko bendra neturin
čių nei su valstybės saugumu, nei su 
viešąją tvarka. Pamažėle plinta le
genda, kad mūsų vyriausybė tėra ne
populiarus Ir antidemokratinus reži
mas, tesilaikąs smurtu ir teroru ... 
Dėl to iš dalies kalti ir mes, o prieš 
kaltuosius formuojasi visuotinė ne
apykanta ... Visi be išimties gyven
tojai yra įpuolė neviltin"... -E- 
• JT Saugumo Taryba vėl nesusi
tarė dėl Triesto gubernatoriaus.

Rytu Europos kraštu nereikia atstumti
SAKO H. E. STASSEN

Respublikonų partijos kandidatas 
ir prezidentus Herold E. Stassen sa
vo paruoštoje radijui kalboje pareiš
kė, kad JAValstybės nenustumtų aš- 
tuonių Sovietų įtakoje esančių 
kraštų, kurie atsisakė dalyvauti Pa
ryžiaus konferencijoje, Marshallio 
planą aptariant. Šiuo metu kaip tik 
tebesitęsiančios rungtynės tarp ekono
minių bei ideologinių Rusijos ir JA- 
Valstybių sistemų iki jų sugniužimo. 
Žmonijos viltys esančios grindžia
mos ne jėga, bet idėjomis. Tad ir tie 
aštuoni kraštai — Suomija, Lenkija, 
Čekoslovakija, Jugoslavija, Rumu
nija, Bulgarija ir Albanija — neno
rėję nusigręžti nuo Amerikos, bet jie 
taip pasielgę tik dėl Sovietų Sąjun
gos laikymosi, kuriam jie negalėję 
neprisitaikyti.

&is p. Stasseno pareiškimas bu
vęs padarytas tuojau po to, kai trys 
kongreso nariai reikalavę ekonomi
nio atsiribojimo nuo tų kraštų, ku
rie atsisako bendradarbiauti su JAV.
ŠVEDAI REIKALAUJA GRĄŽINTI 

JŲ PASIUNTINĮ
AP iš Stockholmo praneša, kad 

16 švedų organizacijų, kurios atsto
vauja 1,5 mil. asmenų, kreipėsi į 
Sovietų vyriausybę, kad ji grąžintų 
į Švediją buvusį Švedijos pasiunti
nybės Budapešte sekretorių — Ra- 
vul Wallenbergk.

Oficialiai buvo paskelbta, kad jU 
1945 m. sausio mėn. Budapešte bu
vęs rusų karinių įstaigų areštuotas. 
Visos Švedų pastangos jį grąžinti 
Svedljon buvūsios nesėkmingos. 
Prašyme Sovietų ministerlui Šve

200 DP.
Wiener Neustadte tokių stovyklų 

yra viso trejetas. Anksčiau jose 
Dūdavo apgyvendinami vergai — 
darbininkai. Dabar apgyvendintųjų 
tremtinių tarpe yra lietuviai, estai ir 
latviai. Tikrais šaltiniais vadovau- 
damass NYHT laikraštis tvirtina, 
kad prieš 10 d. vienas traukinys su 
areštuotais DP iš Wiener Neustadt 
Išvykęs Vengrijos kryptimi.

Visų keturių karinių pajėgų va
dovybės buvo susitarusios nekliudo
mai per savo zonas praleisti visus 
tremtinius, kurie keliautų į nurody
tas kitas okupacines zonas. Kaip 
matome, šį susitarimą rusai pažeidė, 
nors jų zonos vadovybė ir buvo da
vusi tokį sutikimą tremtiniams pra
leisti. Dėl tokio rusų sauvališko 
veiksmo ir be to, dar sužinoję, jog 
nežinomas pabaltiečių DP skaičius

tas rytų linkui, britai ir amerikie
čiai pareiškė rusams griežtą pro
testą.

Be šių areštų, kuriuos įvykdė rusų 
daliniai, apie 400 kitų DP buvę iš
mesti iš traukinio prie Enns tilto, ve
žant juos į Linzą, taip pat ameri
kiečių zonoje. Jie visi buvę priversti 
sugrįžt) į Vieną ir tai buvę geriausia, 
ką jie galėję tokiu atveju padaryti. 
Tikrindami keleivių dokumentus so
vietai privertė iš traukinio išlipti 
vsus tuos DP, kuru dokumentuose! 
nebuvo sovietinių įstaigų štampų.1 
Apie tokių štampų reikalingumą ligi' 
tolei nebuvo nė vienas sąjųninkų pa- ! 
reigūnas nė prasitaręs.

Sovietų daliniai pradėję trauki
nių tikrinimus tada, kai per Austri
ją ėmė bėgti politiniai tremtiniai M

is Wiener Neustadt stovyklų išgaben- Vengrijosi (NYHT)

dijoje sakoma; jog „didžiausiomis 
pastangomis ir su pavojumi savo 
paties gyvybei, Wallenbergh išgel
bėjęs didžiąją Budapėsto žydų dalį 
nuo nacių teroro“.

(Iš „The New. York Times“ 1947. VII. 6) transporte. ,

Juodoji prekyba
Austrijos kabinetas paskelbė vie

šai, kaip rašo New York Times, kad 
rusai ir jugoslavai varą juodąją 
prekybą, nes rusų sunkvežimiai su 
rusų kareiviais ir traukiniais siunčia
mi rusų parėdymu į Jugoslaviją, iš 
.kur atvežami vaisiai ir pardavinė
jami juodoje rinkoje aukštomis kai
nomis. Gautas pelnas naudojamas 
pirkti mašinoms iš Austrijos. Tos 
mašinos vėliau gabenamos į Jugo
slaviją ir tenai panašiai parduoda
mos.

Kabineto pareiškime sakoma: 
„Austrijos pasienio įstaigos nepajė
gios išvengti tokių transportų, nes 
jie vykdomi rusų okupacinių (staigų 
ir yra aprūpinti rusų personalu.“ 
Ta pati tiesa esanti ir geležinekllų
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