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Atrankai prasidėjus
Jau kuris laikas mūsų stovyklos 

pergyvena tam tikrą atrankos perl- 
jodą. Iš Įvairių kraštų atvykusios 
komisijos pasirenka sau tokius vyrūs 
ir moteris, kurie yra pajėgūs dirbti 
bet kokius fizinius darbus. Atrink
tieji išvežami dabar arba bus išvežti 
vėliau.

Todėl ir ta emigracija, apie kurią 
mes galvojome, nustumiama j neži
nomą ateiti kartu su kitom mūsų vil
tim. Išvykti artimiausiu. laiku galė
sime ne visi, bet tik tie, kuriuos pa
sirinks komisijos. Taigi, iš mūsų tar
po greičiausia išskris tie. kurie šiuo 
metu yra fiziškai stipriausi ir kurie 
tokiais galės išbūti dar gana ilgai. Ir 
leigu toks fizinės jėgos atrinkimas 
bus vykdomas toliau, po tam tikro 
laiko mūsų stovyklose liks tik seniai, 
Invalidai ir' mažamečiai, kuriuos savo 
globon turės paimti šiek tiek dar pa
krutą ligonys.

Ar mes šiandien paklausiame sa
ve, kas bus su atrankomis, kas bus 
•u žmonėmis, kurie netinka vergų 
rinkai ir kurie ar tai dėl metų naš
tos, ligos ar dėl kurios nors kitos 
priežasties negali būti pasiūlyti darb
daviui kaip darbo jaučiai? Kas rū
pinsis jais, kas juos globos ir jų gy
venimą palengvins? Dirbti pajėgūs 
b is išblaškyti po vfsą pasauli ir kiek
vienas atskirai kovos su naujakųriš- 
kais gyvenimo sunkumais.

Visi tie, kurie darbams jau išva
žiavo ar kurie dar vėliau išvažiuos, 
darbo visada ir visur galės gauti. Bet 
kas bus pasiūlyta tiems, kurie fizi
nių darbų dirbti nepajėgia? Jie pasi
liks stovyklose naikinančiam merdė
jimui be jėgų ir be globos. O tie 
pasiliekantieji yra mūsų tėvai, mūsų 
broliai ir seserys, jie, pagaliau, yra to 
paties kraujo lietuviai. Ar galime 
juos lengva širdimi palikti! Ar mes 
nežinome, kad jie pasmerkiami mirti 
Ir merdėti tarp žmonių, kurie jų 
neapkenčia..

Šitas dirbti pajėgių atskyrimas 
vyksta dėl to, kad į mus pradedama 
žiūrėti ne kaip i tremtinių visumą, 
bet kaip į rinką, iš kurios galima 

— gauti trūkstamos darbo jėgos.
Šia proga dar kartą tenka pabrėž

tinai akcentuoti, kad jokio darbo mes 
nebijome. Tačiau siūlomus darbus 
mes negalime priimti besąlygiškai. 
O mūsų sąlygos visai paprastos: su 
mum kartu leiskite ir tuos, kurie fi
zinio darbo dirbti negali. Mes dalin
simės su jais savo uždarbiu, dalin
simės paskutiniu duonos kąsniu, bet 
jie turi būti kartu su mum. Mes ne
galime jų palikti, nes jie yra mūsų 
gyvenimo dalis. Dabar gi kiekvienas 
fiziniam darbui tinkąs asmuo privalo 
atsisveikinti su savo šeima, palikti 
žmoną ir vaikus, palikti senus, palie
gusius tėvus ir dar darbui netinkan
čius jaunuosius savo brolius bei se
seris. Galima būtų paklausti, ar tai 
žmoniška?

Kodėl negalima išvykti Jtartu’ 
Butų stoka. Taip mums atsako. Ir 
nemeluoja, nes išvežtieji apgyvendi
nami lageriuose, barakuose. Tokiose 
sąlygose apie „naujos tėvynės" susi
radimą negali būti nė kalbos, nes 

(Nukelta i 6 pusi.)

Iremtiniai neatsakingi už juodąją prekybą
PAREIŠKĖ GENEROLAS L. D. CLAY

Stuttgartas, ruppiūčio 5 d., AP. — 
Generolas LUClus D. Clay pareiškė 
amerikiečių zonos vokiečių valstybių 
Tarybai, kad Jungtihių Amerikos 
valstybių karinė vyriausybė netole
ruosianti vokiečių nusiskundimų dėl 
displaced persons, jog šie atsakingi 
už Vokietijoje intensyviai vykdomą 
juodąją prekybą.

Amerikos karinis gubernatorius, 
kalbėdamas mėnesiniame ministeri- 
rių pirmininkų posėdyje, pasakė: 
„Aukštas vokiečių pareigūnas nese
niai viešai kaltino DP, primesdamas 
jiems atsakomybę dėl juodosios pre
kybos veiklos. Toks kaltinimas iš 
Viso neturi prasmės“.

Jis pabrėžė, kad vokiečių parei
gūnui yra negarbinga kaltinti trem

Jis atvyko mums padėti
Amerikietis lietuvis K. V. Baltramaitis, War Relief Services — NCWC 

imigration officer, lankosi tremtinių stovyklose
Jau nebe nuo šiandien mūsų tau

tos akys krypsta i Jungtines Amerikos 
Valstybes, tą nuostabųjį laisvės ir 
svajojamosios laimės kraštą. Jau 
prieš šimtą metų Amerika mūsų tau
tai tapo antrąja tėvyne. Juo baise

Vaizdas iš Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-jo Seimo pobūvio. Iš kairės i dešinę: Waterbury, Conn, majoras 
John S. Monagan, laivyno attache John Schereschensky, Conn, valstybės gubernatorius James McConaughy 
kalba per radiją, Dr. M. Colney, L. V. Sąjungos 7-to seimo pirmininkas ir Rįchard Bensen — lietuvių draugas

Europiečių viltis ir tikrovė
JAVALSTYBIŲ UŽDAVINYS 

IDEOLOGINĖJE KOVOJE
Esamoje politinėje ir ekonominėje 

suirutėje Europos tautos visą viltj 
sudeda į galingąją Ameriką. Tuo 
būdu Europa pasidaro neatsiejamu 
naujojo pasaulio nariu, o šis pasta
rasis taip pat nebegali atsiskirti ir 
nesidomėti Europa. Anot New York 
Times sekmadienio laidos redakto
riaus L. Markei, kuris 2 mėnesius 
važinėjo po Europą, šiandien nebesą 
nei Europos problemos nei Ameri
kos, bet esanti viena pasaulinė pro
blema, kuri verčia derinti tiek vi
daus, tiek užsienio politiką.

Pasaulinė problema vis dėlto nė
ra koks jukinys, bet ji turi labai ryš
kius savo dėsnius, savus kontūrus. 
Ją galima suvesti į dviejų ideologijų, 

tinius. Kalbėdamas apie „aukštą vo
kiečių pareigūną“, jis turėjo galvoje 
Bavarijos ūkio ministeri Rudolf 
Zom’ą, kuris neseniai viešai padarė 
pareiškimą.

Amerikos karinis gubernatorius 
savo trumpoje kalboje toliau nu
rodė, kad valstybių vyriausybės im
tųsi greitos akcijos prieš 7 mėnesius 
priimtai konstitucijai įgyvendinti. 
Amerkiečių ir britų karinės vyrau- 
sybės, be to, esančos atsakingos už 
pilną duonos normos vokiečių gyven
tojams įgyvendinimą sujungtose zo
nose.

Ta pačia praga gen. Clay priminė 
derliaus sudorojimą ir transporto 
sutvarkymą. (NYHT)

snės nelaimės ant mūsų tautos griu
vo, juo didesni vargai ją prie žemės 
lenke, juo daugiau jos vaikų įvairiais 
keliais skubėjo į didįjj laisvės ir iš
siilgtosios laimės kraštą ieškoti prie
globsčio. Ir, tur būt, labai retas kuris 

vadinamų Rytų ir Vakarų, nuolat 
aštrėjančią kovą. Ši kova pirmiausia 
vyksta radijo bangomis, per spaudą 
ir ekonomiką. Kovos priemonės, jei 
ir turi bendro pobūdžio, tai savo es
me jos labai skirtingos. Vakarai, nau
doja minėtas priemones teisybei 
skleisti ir iš skurdo tautas traukti, 
kai Rytai dažnai nesilaiko tarptau
tinių konferencijų dėsnių. Štai So
vietų satelitiniai kraštai taikos su
tartyse nurodytų laisvių savo opozi
cijai ne tik nerodo, bet veikia prie
šingai. Balkanų kraštuose opozicijos 
vadai teisiami, spauda uždarinėjama 
— ir tai laikoma vidaus reikalu.

Dviejų ideologijų kovos laukas 
yra Prancūzijoj, Italijoj, Vokietijoje, 
Anglijoje ir Balkanuose.

Prancūzijoje ideologinės kovos 
simboliai yra gen. de Gaule ir komu
nistų partijos vadas Thorez. Jei pir
masis atstovauja demokratinę ideo
logiją. paremtą tautiniu charakteriu 
ir laisvių siekimu, tai antrasis siekia 
įgyvendinti Rytų ideologiją su jos 
visomis antihumanistinėmis doktri
nomis. Minėtasis redaktorius sako, 
kad prancūzų tauta iš esmės nesanti 
komunistinė, greičiau ji yra indivi
dualistinė. Ir jeigu pajustų, kad sie
kiama įgyvendinti komunizmą, tai ji 
tuojau persimestų l dešinę.

Šiuo metu Prancūzija, būdama 
ideologijų kovos arena, gyvena sun
kias dienas, nes, be politinių ir eko
nominių sunkumų (valiutos nestabi
lumas, vyriausybės silpnumas), ji vis 
jaučia didelę baimę rytinio kaimyno, 
kuris 1914 ir 1939 metais sudavė jai 
mirtiną smūgį. Ši baimė dažnai ver
čia pasisakyti prieš Anglų — Ameri
kos vedamąją politiką Vokietijoje ir 
tuo būdu ji pasidaro tartum Sovietų 
Sz'ungos politikos rėmėja. Tai tik 
sutapimas, bet ne esminis reikalas. 

svajojamosios laimės kraštu apsivylė: 
visi ten rado laisvę ir darbą, o dau
gelis ir laimės, žinoma, tiek, kiek jos 
galima rasti šioje vargų pakalnėje.

Ir šiuo metu, kai anot poeto Mai
ronio, „didžios nelaimės spaudžia

Italija — geriausia dirva komu
nizmui plėtotis. Italų tauta, kovoda
ma su skurdu, maisto stoka, valiutos 
nepastovumu, lengvai pasiduoda ko- 
munisjinėms idėjoms, nors pati tauta 
iš esmės nėra komunistinė. Komu
nistų vadas p. Togliatti yra vienas 
geriausiai paruoštų Europoje raudo
nųjų idėjų nešėjas. Charakteringa, 
kad Italijos komunistai nesako tau
tai, jog religija yra tautos opiumas, 
kaip buvo skelbiama Rusijoje, bet 
priešingai, jie sako kad tauta turi eiti 
į bažnyčią, nors jie ir kitaip galvoja. 
Šitokia savo sukta taktika jie daug 
laimėjo tamsioje, nors ir labai reli
gingoje masėje.

Nežiūrint komunistų suktumo, da
bartinės vyriausybės tiek Italijoje, 
tiek Prancūzijoje palaipsniui įgauna 
pasitikėjimo ir, gal būt, pasiseks joms 
neprileisti komunistų prie valdžios 
vairo.

Vokietija — trečias kovos laukas. 
Vokietija, nors jos ūkis ir sunaikin
tas, lieka, anot NYTimes, svarbiu ele
mentu, nes jos resursai, pramonės 
pajėgumas, jos energija, jos žmonių 
jėgos, kurios Hitlerio dėka gavo gerą 
prieauglį, sudaro potencialią jėgą.

Vokietija neišleidžiama iš akių, 
nes ji gali kada nors sujungti savo 
jėgą ir organizaciją su Rusijos tur
tais ir žmonių mase. Tačiau jos abi 
nuolat kovoja dėl dominavimo. Vo
kietijos, 60 milijonų tautos, vienu 
brūkšniu nenušalinsi iš Europos; ji 
reikalinga perorganizuoti ir demo
kratizuoti. Ar šie du faktoriai bus 
atsiekti, tai dar neaišku. Ypač sun
kumų yra su demokratinių idėjų įgy
vendinimu. Demokratijos iš viršaus 
neįvesi, ji turi išaugti iš apačios iš 
visuomenės įsitikinimų, išraunant 
Bismarcko, kaiserio ir Hitlerio idė-
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tėvynę, o priešas laukia jos prapuo
limo“, mūsų tautos akys labiau, negu 
bet kada, krypsta i Jungtines Ame
rikos Valstybes, pakėlusias savo ga
lingų rankų prieš smurtą ir priespau
dą. Ir ne mūsų vienų žvilgsnis šian
dien nukreiptas į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Jos pagalbos šaukiasi 
visos tos tautos, kurios tapo totali
tarinio imperializmo aukomis, kurios 
netekusios laisvės žiauriausiomis 
priemonėmis kankinamos ir naikina
mos. Šiandien į Jungtines Amerikos 
Valstybes sudėtos visos viltys tų Vo
kietijos griuvėsiuose vargstančių ir 
skurstančių benamių DP, kuriuos 
anot poeto J. Aisčio, įkandin vis seka 
lyg šešėlis tamsi slegianti mintis,

Kad užgynė, lyg vartus užkėlė
Į tėvynę grįžti nedraugai pirkti.
Kol mums prasivers vartai j lais

vąją tėvynę Lietuvą, mūsų visų 
didžiausias noras patekti i antrąją 
savo tėvynę, j Jungtines Amerikos 
Valstybes, kur gyvena apie pusė mi
lijonu mūsų tautiečių, taip pat, kaip 
ir mes, susisielojusių tragišku savo 
tautos likimu.

Daug džiaugsmo buvo, kai išvydo
me pirmuosius Amerikos karius, ne
šančius pavergtoms tautoms laisvę. 
Dar daugiau džiaugsmo buvo, kai jų 
eilėse radome savo mielų tautiečių, 
kurie mus pasitiko išskėstomis ran
komis. Užsimezgė glaudesni ryšiai su 
užjūrio broliais ir seserimis. Laiškais 
per Atlantą plaukė paguoda, siunti
nėliais — parama. Ir vienos ir antros 
tikrai esame reikalingi.

Daug šviesios vilties mumyse su
vargusiuos sukėlė pem metų pradžio-. 
je mus aplankęs BALFo pirmininkas 
kun. Dr. Juozas B.. Končius. Ryšiai 
tarp mūsų benamių ir laisvosios ša
lies mūsų tautiečių tapo glaudesni ir 
stipresni. Tačiau mes jautėme gyvą 
reikalą savo tarpe turėti nuolatini 
Jungtinių Amerikos- Valstybių lietu
vių visuomenės atstovą, kuris maty
tų mūsų vargus ir patirtų mūsų 
skriaudas, kuris būtų liudininku mū
sų didžių pastangų bei nepalaužiamos 
valios ir sunkiausiose sąlygose išlik
ti kultūringais žmonėmis ir tauriais 
lietuviais, kuris atstovautų ir gintų 
mūsų reikalus Jungtinių Amerikos 
Valstibių karinėse ir civilinėse įstai
gose, kuris visatpe kame mums pa
dėtų, mus sunkioje valandoje sura
mintų.

Ir štai mes tokį senai lauktą savo 
tautieti iš už jūrių marių jau turime 
savo tarpe: tai Kazyš V. Baltramaitis, 

(Nukelta į 6 pusi.)

Graikija domisi Lietuva 
ir lietuviais

JU KONSULAS KALBĖJOSI SU 
Dr. K. GRINIUMI

S. m. birželio 26 d. „Naujienų“ re
dakciją, kaip rašo tasai laikraštis, 
aplankė buv. Lietuvos Prezidentai 
Dr. Kazys Grinius ir papasakojo šį tą 
iš savo paskutinės veiklos.

Prieš kiek laiko jis, lietuvių tau
tos veteranas, yra išsiuntinėjęs 24 
valstybių galvoms atsišaukimus Lie
tuvos reikalu. Visa jų eilė pranešė, 
kad atsišaukimas gautas. O Graiki
jos valdžia liepė savo konsului Či
kagoje pasimatyti su Dr. K. Griniumi 
iš jo gauti daugiau informacijų apie 
Lietuvą. Savo lankymosi „Naujie
nose“ išvakarėse Dr. Grinius kaip tik 
kalbėjosi su Graikijos konsulu Čika
goje.

Atvykęs po to l „Naujienų“ re
dakciją, jisai pasidalino to pasikal
bėjimo (spūdžiais. Graikų konsulas 
sakėsi vykstąs l Washingtoną pa
teikti raporto savo šalies ministeriuL 
Graikai gerai pažįsta ir nacius ir bol
ševikus, jų patyrimai labai panašūs 
t lietuvių patyrimus.
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Anglų spauda apie lietuvius
LAIŠKAS Iš ANGLIJOS / JONAS GAILIUS

Anglų tauta būdinga savo san
tūrumu, korektiškumu, šaltumu. 
Apie kurt nors dalyką mažai beži
nodamas, anglas tyli. Nedaug jis 
pasako ir daug žinodamas, nes iš 
tikrųjų — tyla gera byla.

Visai nenuostabu, kad anglai, 
įsileidę i savo tarpą pabaltiečlus, 
stebi juos ir kantriai laukia, kaip 
jie užsirekomenduos. Savaime su
prantama, lietuvių, atvykusių i 
Angliją, uždavinys — savo darbštu
mu, gražiu elgesiu tinkamai repre
zentuoti savo tautą. Vieno, kito nu
sikaltimas, *iet apsileidimas gali 
mesti šešėli visai bendruomenei.

Patys anglai tuo tarpu rodo nea
bejotinų simpatijų visiems atkelia
vusiems, o ypačiai lietuviams. Jie ir 
čia nesiveržia į pirmas eiles, neuži
ma pirmų pozicijų, nes yra grei
tesnių ir labiau patyrusių. Retoje 
pereinamojoje stovykloje visa admi
nistracija (ar bent svarbesnius pos
tus) sudaro lietuviai. Anglai mato 
ir, be abejo, pasidaro reikalingų iš
vadų.
„Sleaford Gazette“ apie lietuvius

Kai tik lietuvių būrelis buvo 
įkurdintas ramiame Ewerby kaimo 
bendrabutyje, artimiausio miesto 
laikraštis („Sleaford Gazette Nr. 
4728) pirmame puslapyje išspausdi
no raportažą, pavadinta: „D. P. — 
naujas žemės ūkio darbininkų šal
tinis“. Žemiau stambiomis raidėmis 
pažymėta: „Lietuviai apgyvendinami 
Ewerby Bendrabutyje“.

Šitas reportažas pasikalbėjus su 
minėtu bendrabučio komendantu 
anglu Mr. G. Pavitt, ir jo būdin
gesnes vietas čia paduodu. —

„Naujasis darbo jėgos šaltinis, 
pakeičiantis žemės ūkio darbe vo- 
kiečių belaisvius šioje apylinkėje, 
yra būrys lietuvių, kurie apgyven-
dinami šitame bendrabutyje. Šitie 
žmonės, kurie pirmutiniai kaip DP 
atvyko į šį kraštą, yra daug savo 
gyvenime klajoję. Jų tarpe yra dak
tarų, teisininkų, technikų, mechani
kų ir vienas kitas turi agronomų 
diplomus.

Daugelis iš jų pasitraukė iš savo 
krašto karo pradžioje, kai jų. namai 
buvo išplėšti ir išdeginti, daugelis 
atsidūrė koncentracinėse stovyklose 
tuo pačiu metu, kai kiti, truputi 
laimingesni, buvo susiradę laikinas 
pastoges.

Dabar, rehabilitacijos procese, šie 
vyrai, kai kurie iš jų su gera karjera, 
yra patenkinti globa ir vaišingumu, 
pasiūlytu šios šalies, už ką jie yra 
pasiryžę atlikti kad ir paprasčiau
sias pareigas.

Pirmieji devyni, kurie atvyko į 
šią apylinkę prieš savaitę, sudarė 
virtuvės štabą ir užėmė šio bendra
bučio- tvarkytojų pareigas. Jų už
davinys buvo parengti bendrabutį 
— kuris buvo užimtas W. A. E. C. 
(Karinės Žemdirbystės Vykd. Komi
teto) — priimti likusius 57, kurie at
vyko šeštadienį, paėmus juos į Mar
ket Harborough.

Kiekvienas turėjo britų maisto 
knygelę ir asmens .dokumentus, ku
rie čia buvo įteikti pažymėti jų 
adresą ir užregistruoti Sleafordo 
maisto įstaigoje.

Freiburgo studentai baigė semestrą
Liepos 31 d. vietos Universitete 

baigėsi vasaros semestras. Žiemos 
semestras prasidės spalių mėnesį. 
Universitete studijuoja 3000 studentų, 
jų tarpe 10 •/« užsieniečių, per 100 lie
tuvių DP. Karo metu subombarduo
tas Universitetas smarkiu tempu at
statomas, ir jame galės atsirasti dau
giau vietos, nors iš vokiečių pusės 
jaučiamas tuo nepasitenkinimas. Tik 
prancūzų okupacinės valdžios ir buv. 
UNRRA-os dėka užsieniečiai gali 
studijuoti. Vokiečių ir užsieniečių 
studentų teisės ir pareigos oficialai 
yra lygios, bet praktiškai ne, nes dar- 
30 prievolę prie Universiteto turi at
likti visi studentai (išskyrus ligonius, 
nors dėl to irgi reikia daug kovoti), 
bet vokiečiai gauna įvairius labda
ringų tarpt, organizacijų maisto prie
dus, o užsieniečiai nieko, nes, girdi, 
juos aprūpina UNRRA (dabar karinė 
valdžia); vok. studentų valgykloje 
vargais negalais tik per prancūzų, 
Universiteto kurat. kap. Lacaut in
tervenciją pavyko atgauti teisė mai
tintis, nors užsieniečių maistas visai 
silpnas ir yra iš lietuvių studentų 
tarpo net SO0/* nustojusių savo svo
rio... Bet to, daugelis baigia plėšti 
paskutinį apavą, o gauti niekur ne
galima.

Dabar komiteto iniciatyva nutar
ta visą koloniją įpareigoti paruošti

Maisto išdavimas
Jiems buvo duotas geras, šiltas 

maistas, kur; jie valgė su matomu 
malonumu, nes jis tam tikslui buvo 
parengtas pagal skonį.

Y.M.C.Ą. per vyriausybę ėmėsi 
žygių jiem maitinti ir įkurdinti.

Kai jie buvo apgyvendinti, ko
mendantas Mr. G. J. Pavitt, kuris 
yra atsakingas už jų gerbūvi, išdavė 
kiekvienam po dvi švarias paklodes, 
užvalkalą ir rankšluostį, pabrėžda
mas, kad kas savaitę bus keičiama 
viena paklodė.

Tai žmonės tupi miegamuosius su 
patogiomis dviaukštėmis lovomis, 
čiužiniu, trimis antklodėmis ir viena 
paklode.

Nugalėti kalbos sunkumams čia 
pat buvo vertėjas, ir buvo išleistos 
instrukcijos, nurodančios kėlimosi 
ir gulimo laiką.

Šitomis instrukcijomis bus vado
vaujamasi normaliu laiku, o vėliau, 
kai bus nuimamas derlius ar iškils 
kiti reikalai, jos bus pakeistos.

Ankstyvosios Mišios
Šalia vituvės personalo yra vie

nas angliškai kalbas lietuvis katalikų 
kunigas,kuris eina gerbūvio viršininko 
pareigas jis čia pat laiko ankstybą
sias Mišias, kurios yra lankomos 
950/o šio bendrabučio žmonių.

Po Mišių altorius atskiriamas už
danga, ir šita patalpa tampa laisva
laikio centru, kuriame yra taikymo 
lenta, stalo tenisas ir kiti pramogi
niai dalykai.

Komendantas „Gazette" bendra
darbiui pasakė: „Kai šitie žmonės 
čia atvyko, pirmiausia jie pastebėjo 
apleistą kiemą. Tuojau jie stengęsi

Iš koncentracijos stovyklos į amerikiečių kariuomenę
Kunigą P. Lapelį, Švėkšnos gim

nazijos kapelioną, „Kolumbo“ ir kitų 
knygų autorių, spaudos darbuotoją 
— žurnalistą daug kas pažįsta. Ne 
vienas jo auklėtinių bei šiaip pažįsta
mų teiraujasi, kurs yra dingęs. Vieni 
esą girdėję, kad jis buvo nacių kon
centracijos stovykloj, kiti matę jį 
tremtinių tarpe, amerikiečio kario

Kun. P. Lapelis

kurą žiemai ir jį sukirsti miške, neva 
sau ir negalintiems kirsti: seniams, 
vaikams ir užimtiems”įstaigose. Stu
dentai turės atlikti dvigubą darbo 
prievolę: Universitete atstatymui ir 
kuro kirtimo. Kuro kirtimo akcija 
nutarta pravesti nepadarius koloni
jos nuolatinio susirinkimo, o tai prieš
tarauja demokratiniams principams, 
nes buvo daug asmenų ir kitaip gal
vojančių, t. y., norima palikti seną 
tvarką — išgavus iš Miesto Valdybos 
atitinkamą dokumentą, patiems su
kirsti, o kas negali ar nenori, tai gali 
pasisamdyti. Nuo tos prievolės bus 
atleisti tik ligonys, bet ir yra gandų, 
kad neatlikę bus išsiųsti į lagerį...

Liepos 27 d. Adlerhausen bažny
čioje įvyko iškilmingos pamaldos va
saros semestro baigtuvių proga. Mi
šias laike kun. F. Gureckas, o tai die
nai atitinkanti pamokslą pasakė kle
bonas kun. J. I’etrėnas. Ties altorium 
asistavo studentai su tautine vėliava.

Rugpiūčio įnėn. 2 d. vieno resto
rano patalpose įvyko finis semestri 
balius. Atstovybės pirm. stud. Švir- 
mickas pasakė kalbą, pasveikinda
mas visus svečius, jų tarpe kitų tau
tų DP studentų atstovus. Linksmieji 
broliai apdainavo studentų gyvenimo 
aktualijas, po kurių įvyko šokiai, 
skambėjo lietuviškos dainos.

Freiburgietla

Pasisekęs n
Štadės lietuvių stovykla prie 

Hamburgo liepos 28 d. to miesto se
noviškoje Rotušės salėje suruošė vie
šą lietuvišką koncertą. Šalia vietos 
lietuvių stovyklos gyventojų, į kon
certą atsilankė ir per 100 vietinių vo
kiečių. Koncerto programoje: solo, 
moterų, vyrų ir mišraus choro dai
nos, tautiniai šokiai. Programą atliko 
Vilniaus operos solistė Juzė Augai- 
tytė, Kauno operos solistas Ipolitas 
Nauragis, vietos stovyklos „Aušrinės" 
vardo choras ir gimnazijos mokinių 
tautinių šokių šokėjai, vadovaujami 
Stasės Cilvinaitės. Akomponavo pia
nistas Valys Dvarionas.

Džiugu pastebėti, kad koncertas 
turėjo ypatingai puikų pasisekimą. 
Solistams, o taip pat ir chorams dai
nuojant, vokiškosios publikos didžio
ji dalis tlAitofc kėdėse nenusėdėjo. 
Koncerto ekimas lietuviškosios 
reprezentacijos atžvilgiu žavėtinai 
puikus. Solistai programą — operų 
arijas lietuviškai, itališkai bei vokiš
kai, o taip pat ir lietuvių kompozito- 
rų kūrinius — atliko pasigėrėtinai. 
Myk, Liuberskio vadovaujamai „Auš
rinės“ chorai taip pat dainavo be

Ma»q Kelis*

gauti kastuvą, šlūpellų, dalgių, 
grėblių, šakių ir kitų padargų, ir 
neilgai trukus jie pasistengė kiemą 
tinkamai sutvarkyti. Kunigas nu
sako, kad, kai šio žmonės įsikurs, bus 
galima organizuoti žaidimus, kon
certus, teatralinius pasirodymus, į 
kuriuos galės būti pakviesti ir pa
šaliniai“.

Geras elgesys
Mr. Pavitt pridūrė: „Spręsda

mas iš to, ka aš tuose žmonėse ma
čiau, ir iš jų gero elgesio, aš esu 
tikras, kad bus sudaryta laiminga 
atmosfera ir ateityje šitame bendra
butyje bus gerų vyrų būstinė. Dau
gelis iš tų vyrų šešeris metus ken
tėjo didelę priespaudą, dėl to nėra 
bloga vertinti tai, kas dėl jų pada
ryta. Jie, atrodo, neklausia, kokios 
rūšies darbas ir ar sunkus jis. Jie 
yra pasiryžę užmiršti vargus £ iš
tiesti padedančią ranką už tuos ma
lonumus, kurie jiems parodyti", — 
pridūrė jis.

Mr.E.M. Key, Sleifordo N.F.U. 
(Taųt. Ūkininkų Susivienijimo) sky-
riaus sekretorius, pasakė: „Iš šitų 
66 bendrabučio vyrų 57 yra tinkami 
pradėti žemės ūkio darbus trečia
dienį. Jų darbas yra griežtai civi
linio pobūdžio, ir ūkininkai turi at
sisakyti minties, kad turi belaisvius 
darbininkus. Šiems vyrams yra atlygi
nama paprasta žemės ūkio darbinin
kams nustatyta tvarka, ir jie turės 
apmokėti kai kuriuos mokesčius ir 
maisto bei bendrabučio išlaidas. Dar 
kartą aš sakau, kad šie vyrai yra 
civiliai,, ir mes norėtume, kad ūki
ninkai elgtųsi kaip su tokiais“, — 
pridūrė jis.

uniformoje, o daugis kalba, jog Ame
rikoje gyvena.

Kun. P. Lapelis išėjo kietą ir var
gingą tremtinio gyvenimo kelionę su 
tūkstančiais odisėjinių nuotykių. Kai 
mūsų jėgos seko ir tirpo nacių ver
gijoje, jis, deja, negalėjo būti mūsų 
tarpe ir guosti mus savo švelnia sie
la, nes jo buvimas laisvėje naciams 
atrodė esąs per daug pavojingas. Už
darę ir palaikę kurį laiką kalėjime, 
naciai sugalvojo kun. P. Lapeliui 

' paskirti kietesnę bausmę ir jį perkė
lė į koncentracijos stovyklą Austri
joje, pažymėję numeriu 10.153. Čia 
jam teko išgyventi kacetininko dalią, 
dirbti sunkų fizinį darbą, leisti die
nas pakeliui į mirtį.

Kai pavasario saulė tirpdė Alpių 
sniegą, sušvito laimė ir išsigalbėji- 
mas kun. P. Lapeliui. Jį iš koncen- 

i tracijos stovyklos išvaduoja ameri
kiečių kariuomenė — jis vėl atsidu
ria brolių tremtinių tarpe. Vakar 
buvęs numeruotas koncentracijos ka
linys, žmogus be vardo ir pavardės, 
drauge su tūkstančiais likimo drau
gų žengiąs į mirtį, laimės dėka iš- 

1 gelbėtas iš giltinės nasrų ir vėl at- 
j sistojęs gyvenimo šviesoje, — šian
dien'jis pakeitė margą kalinio dra
bužį J puošnią amerikiečio kario uni
formą su šalmu ir kitais priedais. 
Vakar dar buvo nacių mušamas ir 
kankinamas, šiandien jam, kaip karo 
kapelionui, atiduoda pagarbą, jį svei
kina generolai, jis užima pirmą vietą

Atvyko ElenaP.
Tai visiems gerai žinomo Jono Vi

leišio duktė, ilgai gyvenusi Lietu
voje, o nuo 1940 metų rudens — 
Amerikoje, į kurią ji paspruko iš 
bolševikų nagų. Nuvykus į Ameriką, 
po 2*/i metų jai pasisekė iš Sibiro į 
Ameriką parsigabenti ir savo vyrą 
dr. M. Devenį.

Dabar ji atvyko, kaip Internatio
nal Rescue and Relief Committee 
(IRRC) atstovė. Šioji organizacija 
rūpinasi padėti išvykti tremtiniams 
j Jungtines Amerikos Valstybes ir 
kitur. Prie visų Amerikos konsulatų 
šioji organizacija turi savo atstovy
bes.

Ponia Devenienė Lietuvoje buvo 
„Lietuvos Ūkininkių Vadovė“. Ji 
glaudžiai bendradarbiavo su Žemės 
Ūkio Rūmais, Žemės Ūkio Ministe- 
rija ir lietuvėmis ūkininkėmis. Nu
vykusi į JAV, tuojau pasinėrė į lie
tuvių tautinį visuomeninį darbą. Ji 
aktyvi veikėja Amerikos Lietuvių 
taryboje (ALT), Susivienijime Lietu
vių Amerikoje (SLA), Tėvynės Mylė
tojų Draugijoje (TMD), BALF-e, 
Tautinėj Lietuvių Sandaroj ir kt.

Ji jau aplankė Švedijos tremti
nius. Dabar nori susipažinti su lie

Apie tremtinius, atvažiuojančius 
į Angliją, paskelbė išsamų reporta
žą ir didelis, iliustruotas savaitinis 
žurnalas „Picture Post“ Nr. 9. Re
portažas. iliustuotas keturiolika įvai
riausių nuotraukų.

Reportažo autorius — Sydney 
Jacobson. Antraštė — „Emigrantai 
į Angliją". Jame aprašytas tremti
nių veržimasis į Angliją, o nuotrau
kos paimtos iš Meerbecko stovyklos 
gyvenimo. Jy tarpe yra Klemenso 
Galiūno šeimos ir pagyvenusio dar
bininko Tado Balčiūno atvaizdai.

karininkų tarpe amerikiečių kariš
kojo triumfo dienomis.

Kun. P. Lapelis, būdamas ameri
kiečių kariuomenėje ir laikydamas 
kariams pamaldas įvairiuose batalio
nuose, lanko taip pat ir tremtinius 
lietuvius, guosdamas juos sunkiomis 
gyvenimo dienomis.

Po maždaug metų darbo karinėje 
kapeliono tarnyboje, kad ir geras 
gyvenimo sąlygas turėdamas, jis pa
siryžta vykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes, iš kur plaukia visos mūsų 
viltys. Ten reikia žmonių, naujų, 
ryžtingų jėgų, kurie, patys pergyve
nę sunkią tremtinio gyvenimo dalią, 
gyvais žodžiais ir vaizdais nupieštų 
liūdną mūsų tėvynės padėtį ir orga
nizuotų visas jėgas ryžtingam darbui.

Kun. P. Lapelis, galėdamas lais
vai vykti į Ameriką kada tik nori ir 
iš bet kurio uosto, pasiryžta ir šiuo 
momentu nepalikti tremtinių ir pa
sirengia vykti kartu su jais, kad 
jiems galėtų pagelbėti ir padėti, .nors 
tas jam sudarė didesnių sunkumų, 
nepatogumų. Tai kilniadvasiškumo 
pavyzdys.

Šiuo metu kun. P. Lapelis gyvena 
Amerikoje ir dirba savo tautiečių 
tarpe. Jis neužmiršta taip pat ir var
ge gyvenančių tremtinių, kuriems 
kaip tik įmanydamas padeda, juos 
globoja. Jis sakosi, fiziškai esąs at
sigavęs, bet dvasia ilgįsis savųjų — 
taip, rodos, norėtųsi vėl būti savo 
brolių ir sesių tremtinių tarpe.,.

Vyt. K. Frutenis

minėtinų priekaištų. Gal tik reika
lingas didesnis susidainavimas, susi- 
repetavimas, o sopranai, ypačiai prie 
silpnesnių altų, perdaug galingi. Vis 
dėlto gaila, jei šis „Aušrinės“ pasi
rodymas būtų paskutinis. Panašius 
išsireiškimus teko nugirsti, nes dalis 
choristų esą pasirengę palikti Vokie
tiją. Tautinių lietuviškų šokių pana
šiai šokant niekur ir niekuomet ne
teko matyti.

Dieną prieš tai tas pats „Auš-

Švaros sav
Naujai išrinktas komitetas ypa

tingą dėmesį atkreipė į stovyklos 
išorę. Tuo tikslu buvo paskelbta 
švaros savaitė. Per tą laiką buvo 
gražiai sutvarkytos prie blokų esa
mos aikštelės, blokų išorė, gyvenamų 
patalpų langai, o kas gražiausia, tai 
įrengė tautinę aikštelę, kurioje dabar 
yra lietuviškasis kryžius ir aukuras. 
Čia švenčių metu atliekama vėliavos 
pakėlimo apeigos, čia renkamasi su
sikaupimo momentais, o vėliavos nu
leidimo metu ima rusenti aukuras, 
kuris kiekviępam primena mūsų

tuvių tremtinių buitimi Vokietijoj ir 
juos supažindinti su Amerikos lie
tuvių gyvenimu. Tuo tikslu ji aplan
kys ne vieną stovyklą ir palaikys 
glaudžius ryšius su mūsų centrinė
mis organizacijomis.

LTB Vyr. Komiteto atstovas J. 
Audėnas pirmiausia ją sutiko Frank
furte ir LTB vardu pasveikino.

(LTB)

Kas Kempiene?
— Liepos 30 d. buvo uždaryta 

penkias dienas užtrukusi Kempteno 
lietuvių stovyklos parodą. Parodą ’ 
aplankė per 3000 žiūrovų, kurie ga- , 
Įėjo susidaryti vaizdą apie stovyklos 
dviejų metų kultūrinį, ūkinį bei eko- 3 
nominį gyvenimą. Liepos 30 d. pa
rodą aplankė Kempteno vyr. bur
mistras Dr. Goetz ir čia išeinančio 
savaitraščio' „Der Allgauer“ redakto
rius. Rugpiūčio 2 d. numeryje minė
tas laikraštis ilgesniu straipsneliu 
aprašo parodą ir gražiai apie ją atsi
liepia („ ... der. in der Schlosska- 
serne abgelegte Rechenschaftsbericht 
macht den Litauem alle Ehre“.) &

— Kolonijos kooperatyvas „Gin
taras“ liepos 29 d. turėjo visuotinį 
savo narių susirinkimą ir * išrinko j 
naują valdybą bei kontrolės fkomisi- a 
ją. Valdybon įeina: Valavičius-pirnį, ' 
Kaminskas-vicepirm., Jonynas-rei- . 
kalų vedėjas, Pročkys-sekr. ir M< 
Klimas,vald. narys, o kgntrolės ko- 
misijon išrinkta: Dr. Micuta, Stulpi
nas ir Bačinskas. Kooperatyvas 50#/« ■ 
pelno paaukojo šiems reikalams: 
VLIK-ui — 1000.— RM, I.RK-Kemp- - 
teno skyriui — 300.— RM, gimnazk J 
jos ir pr. mokyklos netjuringiems ir 
gabiems mokiniams — 1100.— RM, 
„Šarūnui" — 500.— RM ir „A. B. Die
nos Naujienoms“ — 300.— RM. Ko
lonijos nariai pageidauja, kad koope
ratyvas juos aprūpintų visomis būtino 
reikalingumo prekėmis ir visiems 
prieinamomis kainomis.

— Rugpiūčio 2 ir 3 d. d. Ingot- | 
stadto Dramos Trupe buvojo Kemp- ■' 
tene ir vietos Miesto Teatre davė du 
spektaklius Putino 6 v. dramos „Val
dovo Sūnus“.

— Teko nugirsti, kad rugpiūčio į 
mėn. gale kempteniečius aplankys 
Augsburgo Dramos Teatras. Jis jau 
seniai yra laukiamas ir bus mielai 
svečias.

— Rugpiūčio 3 d. 12 kemptenie- . 
čių lietuvių vyrų išvyko Muenchenan 
su tikslu patekti į Kanadą, — jų 
tarpe yra ir trys šarūniečiai.

• L. Rytas

is koncertas
rinės“ vardo choras du kartus kon
certavo britams: pirmą kartą vietos 
aerodromo stovyklos įgulai, o antrą . 
kartą — vakaro prieblandoje puikiai 
iliuminuotoje, elektros šviesa įvairio
mis spalvomis nušviestoje pievelėj^ į 
prie vandens baseino prieš britų ka
rininkų ramovę. Ir šitie koncertai 
turėjo puikų pasisekimą, nors anglai 
kaip jiems ir įprasta, lietuviškąjį 
meną priėmė šalčiau, negu, pvz., vo
kiečiai. (av).

aite Hanau
■ s

šventovę — Karo Muziejaus aikšte
lę. Aikštelė yra prie centrinės gat
vės ir praeiviui teikia malonų įspūdį.

JAUNIMO ŠVENTE
S. m. rugsėjo mėn. yra numato

ma Hanau tarptautinėje stovykloj* 
suruošti didelę čia gyvenančių lietu
vių, latvių, estų ir ukrainiečių jauni
mo šventę su plačia ir įvairia pro
grama. Tai bus gražus solidarumo 11 
nuoširdaus bendradarbiavimo pade
monstravimas. Šventei jau ruošia* 
masi. 0D
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Tarptautinė politinė situacija
NETEISINGI PRANAŠAI.

Visuotinė suirutė, netikrumas ir 
•kurdas verčia tautas ieškoti išeities. 
Tūla Stella parašė knygą: „Grės
mingi jvykiai 1947 m. rugpiūčio 
tnėn.“, kurią išleido Belgijos moksli
nis astrologijos institutas. Joje nu
rodo, kad š. m. rugpiūčio mėn. turės 
ypatingos įtakos Saturnas ir Pluto
nas, kaip tat yra buvę 1914 ir 1939 
m. Tuo pat metu Marsas ir Uranas 
Iššauks milžiniškus sprogimus, „gal 
net atomines bombas“.

Cassiapėe žurnale „Destins“ (li
kimas) aiškina apie neišvengiamą fi
zinę netvarką: žemės drebėjimą, 
ciklonus, ugniakalnių išsiveržimą.

P. Edouaid žurnale „Prėvilions“ 
(numatymas) imasi pranašauti dėl at
skirų asmenų. Nelemčiausi įvykiai 
laukią Staliną.

Ar įvyks karas? Astrologai mano, 
kad jis bus dar „nustumtas“, nes tuo 
tarpu dar neturima visų sąlygų jam 
įvykti. Tačiau jie neginčyja galimos 
Eatastrofos tarp tų veiksnių, kurie 

ūnai kaišosi dėl įtakos Europoje.
Galima astrologinius pranašavi

mus žiūrėti su šypsena, kaip tat buvo 
Į1944 m. lapkričio mėn., kai tūlas 
astrolog’nis mėgėjas mane įtikinėjo', 
jog 1945 m. vokiečiai pasaulį už
valdys ...

Jei astrologai galėtų ateitį išpra
našauti, nelaimingieji išvengtų ne
lemtų įvykių. Šios pranšystės sutam
pa su visuotinėmis pasaulio sutemo
mis. O jų metu daugiau rūpinamasi 
apsiginklavimu, kaip ateities taika, 
kurią galėtų simbolizuoti pašautas 
balandis.

JAV KARINIS ATSILIKIMAS."
Nekartą nugirstamas nevilties 

balsas amerikiečių tarpe: mes esame 
atsilikę karinėje srityje? Sovietinio 
karinio pajėgumo laukas iškeliamas 
dienos šviesoje. Juo baiminasi kari
nės srities vadovai ir amerikiečių 
tauta. S. m. birželio 19 d. gen. Col
lins pareiškia Miami pasakytoje kal
boje: „Sovietai yra pastatę ant kojų 
200 divizijų karui nešti, o jų satelitai 
gali dar 100 divizijų pridėt“. Prez. 
Trumanas gegužės 29 d. gauna „Ad- 
vsory Commission of Universal Trai
ning“ pranešimą, kuriame nurodoma, 
kad karo atveju JAV galinčios tu
rėti tris su puse divizijų. Gen. Col
lins yra duosnesnis, nes, jo nuomone, 
esą 10 divizijų. Aviacijos srityje 
amerikiečiai taipgi atsilikę, turi 4000 
lėktuvų, kai sovietai nemažiau’ 10.000. 
Todėl gen. Collins beviltiškai pra
našauja: „Karo ministerijos nuo
mone, karo atveju New Yorkas ir di
dieji pramonės centrai Chicago, De
troitas ir Pittsburgas bus pagrindi
niais- taikiniais“. '

Pagaliau energingasis užsienio 
reikalų ministeris George Marshall 
apibendrina: „Mūsų karinė organiza
cija yra nepaprastai brangi, ne
veiksminga ir sunkiai panaudojama.“ 
Ne kitos nuomonės yra gen. Eisen- 
howeris, kuris dėl karo kreditų var
žymo grasino pasitraukti iš generali-

Astrologų spėjimai. — JAV karinis atsilikimas. — Tautinis saugumas. — 
Atomo vaidmuo. — Aviacija lemtingas ginklas. — Tarptautinis saugumas. — 

, ' - Pasaulio sutemos.

nio štabo viršininko vietos. JTO or
ganizacijos suirutė nedaug vilčių tei
kia, kad ji apsaugotų pasaulį nuo 
ateinančios karinės katastrofos ir 
„būtų pajėgi tarti svarų žodį. Ame
rikiečiai, prisiminę nelemtą Pearl 
Harbour įvykį, numato galimą staigų 
karą, jie išgyvena nerimą. Vieninte
lis nusiraminimas — atominė bomba 
ir eilė kitų išradimų, kurie šiandieną 
atrodo lyg fantastiški. Atominė bom
ba, daugelis numano, netrukus pa
šepsianti. Optimistai mano, kad visa 
tai įvyks per dešimtmetį, o pesimistai 
taria: užteks ketverių metų. Šiuo 
metu atominė bomba, bent psicholo
giškai, atlieka didelį vaidmenį. Dr. 
Robert H. Montgomery, Texas uni
versiteto profesorius, pareiškia lie
pos 18 d.: „Mes galime sunaikinti 75 
mil. rusų per 24 vai. Rusai tat gerai 
nuvokia ir tik todėl yra tokie taikūs. 
Aš ne apie juos, bet apie mus noriu 
rūpintis. Jei mes norime juos sunai
kinti, tat darykime tuojau, nelauk
dami trejų metų.“

Šio profesoriaus radikalumas ne 
visai palankiai sutinkamas valdan
čiųjų. Vieni jų galvoja apie „atomi
nės energijos panaudojimą žmonijai“. 
Kiti yra nuomonės, kad JAV negali 
pradėti karo jo nepaskelbus, todėl 
tuo tarpu reikia tverti defenzyvoje. 
Treti baiminasi dėl karo paskelbimo 
konstitucinių kliuvinių. Nė vienas jų 
nėra huomonės, kad amerikiečiai, 
pagal anglosaksišką tradiciją, turėtų 
karui ruoštis, kai jis bus pradėtas. 
Visi yra vienos nuomonės, kad 
paskutinė minutė yra išmušusi per
tvarkyti kariuomenei, ūkiui, pasi
ruošti naujai strategijai ir sutikti 
naujus ginklus, pvz., sovietų V 3, ku
ris daug nerimo sukėlė amerikie
čiuose, kurie dabar atsakingi už pa
saulio saugumą, nes jie, o ne kas ki
tas „standartizuoja“ pasaulį

TAUTINIS SAUGUMAS.
„National security“ komisija, be

sirūpinanti tautiniu saugumu, ir At
stovų rūmų karinė pakomisė pritarė 
privalomam kariniam vyrų apmoky
mui. Fizinis ir karinis 18-20 m. vyrų 
apmokymas kruopščiai ištirtas. Jis 
apima ne vien karinę mankštą, bet 
šnipinėjimą, mokslinius tyrimus, 
pramonės sritį, žaliavas, išteklius 
ir t. t.

„Penktoji", tarkime „dešimtoji 
kolona“, t. y., bolševikų tarptautinė 
organizacija, taipgi nepamiršta. Wal
ter Stoole, amerikiečių patriotinės 
organizacijos vardu, š. m. liepos 21 d. 
pareiškia: „Bolševikų ir jiems prita
riančių JAV yra 5 mil.“ Prileiskime, 
kad visa tai yra geroki! perdėta, bet

Rašo Ged. Galvanauskas

negalima būti akliems, kad nema
čius, kas- dedasi profesinėse organi
zacijose. A. F. L. ir C. I. O., kurios 
jungia 4 mil. darbininkų ir nuola
tinių streikų, kurie sako daugiau, 
kaip paprastas konfliktas tarp darbo 
ir kapitalo.“

Prieš tą koloną, t. y., bolševikinę 
organizaciją, pradėta milžiniška ko
va. Pries ją suorganizuotas kryžiaus 
karas.

Bet ir čia ne viskas. Karo srities 
išblaškytos žinybos apjungiamos. 
Netrukus sausumos, jūrų ir oro mi
nisterijos bus centralizuotos. Paga
liau bus prieita prie vienos karinės 
vadovybės, kurios amerikiečiai pasi
gedo iki šio meto.

„Standartizacijos“ veikla, anksčiau 
apėmusi tik ginklus ir atskirų kraštų 
apginklavimą, dabar išplečiama Į po
litinę sritį. Graikijos, Turkijos, Irano, 
Kinijos, Japonijos ir pastarasis įjun
gimas visos vakarinės Europos, pa
galiau š. m. rugpiūčio 15 d. Rio de 
Janeiro įvykstanti konferencija daug 
ką sako. Nūnai iškyla klausimas ne 
vien ginklų tiekimo, bet pasiruošimo 
pasauliui užvaldyti.

Gen. G. Marshall nekartą nurodė, 
kad užsienio polika pareina nuo 
krašto karinės paruošties. Tačiau du 
blogiu susikerta amerikietiškoje są
žinėje. Tarptautinės politikos įvykių 
raida verčia pasiruošti karui ir net 
galvoti apie apsaugos antpuolį. Tat 
yra pats didžiausias blogis. Jei ame
rikiečiai jo galėtų išvengti, mokėtų 
daug. Puritoniškojo idealizmo liku
tis juos purto, to blogio pasėkos: 
Hirošima aukos, Nagasaki aukos, Eu
ropos griuvėsiai, kuriuose rausiaisi 
išbadėjusios sielos. Gyvenimo tikro
vės amerikiečiams skirtas aiškus ke
lias: gelbėti pasaulį, o pirmiausia 
save. Tuodu tikslu sutampa. Jai lie
ka tas kelias turint ginklų arsenalą, 
kurį sukuria galingoji amerikiečių 
pramonė. JAV vadovai dabar tat 
daro, lyg atsimintų gen. Charles de 
Gaulle žodžius, tartus 1935 m. Jis 
anuomet aiškino, kad gerai iš
mankštinta kariuomenė karo pra
džioje gali toli nužengti. Dinamiš
koji karo sąvoka, nors nekeičia vo
kiečių strategijos ir taktikos metodų, 
nustelbia defenzyvinį polėkį. Todėl 
JAV ruošiasi sukurti „Striking Air 
Force“, kuri būtų suderinta su kito
mis pajėgomis ir apimtų milžinišką 
veiklos sritį

BAIMES SIAUBAS.
Ankstyvaisiais, o ypatf* vidurio 

Viduramžyje, baimė atliko milžiniš
ką vaidmenį Anuomet buvo baimin
tasi prarasti sielą. Katedrų sienose 

įmūrytos pabaisos išsižiojusios gau
do nekaltas sielas. Kai transcenden
tinio pasaulio centre atsiduria že- 
miškasisx žmogus, jis persekiojamas 
šio pasaulio siaubo. Puritoniškos kil
mės amerikiečiai, kurie jungia tuos 
du mitu, dabar išgyvena fizinio žmo
gaus baimę būti sunaikintais. .Jie 
kariauti nenori, nors, Gallup vieša
jai nuomonei tirti instituto paskelb
tais duomenimis, 75 °/o amerikiečių 
nuvokia, kad ateities pasaulinis ka
ras yra neišvengiamas. Bet jie ap
sisprendę viską daryti, kad nebūtų 
užtikti netikėto antpuolio. Jei jie 
nepaslankūs pulti, nori apsisaugoti 
antpuolio.

Įdomiausios apraiškos pastebimos 
brituose, kurie kalba apie taiką, o 
karui ruošiasi nepaprastu spartumu. 
Jie išgyvena visuotinę baimę: ūkio 
krizės, socialinių negalavimų, politi
nės įtampos, o svarbiausia —. salų 
saugumo. „Ginklai vietoj bekono“, 
blogesnis maitinimasis, kaip yra bu
vęs tamsiausiose karo dienose •— 
daug sako. Montgomery nutraukė 
inspekcinę kelionę ir atvyko į Brita
niją. Tas pats E. Bevin, kuris nese
niai užtikrino, „dabartinei kartai ne
reiks išgyventi naujos karo katastro
fos“, palietus kariuomenės sumaži
nimą, taria: ji negali būti sumažinta, 
nes tuo pat būtų nusilpninta britų 
įtaka tarptautinėje politikoje. Ar tik 
tiek? Menu, kad Bevin turėjo gal
voje ir D. Britanijos saugumą, apie 
kurį nutylėjo. *

Kitas polius — sovietai siekia ca
ro laikais turėtų tikslų: Istambulas, 
Basra, Suecas. Jie siekia vidinio at
sikūrimo, sutvirtėjimo ir apsigin
klavimo. Tam tikslui reikalingas 
laikas, ilgesnis laikas. Jis būtinas ne 
vien ginklui kalti, bet ir sutriuškinti 
opozicijai už' geležinės uždangos. 
Toks vyksmas neslepiamas visuose 
sovietų užimtuose kraštuose.

Kaipgi suderinti pasiruošimą ka
rui ir kalbas apie taiką?

Dvi stovyklos, po eilės bandymų 
susitarti ir gražių žodžių atogarsio, 
ruošiasi visu spartumu. Jos ruošiasi, 
nes net amerikiečiai, turėdami ato
minę bombą, nėra tikri galėsią vien 
ja karą laimėti. Ruošiasi, nes nė vie
na stovykla nėra galutinai pasiruo
šusi. Todėl casus belli: pilietinis ka
ras Kinijoje, svetimas kariuomenės 
įsibriovimas Graikijon, nuolatiniai 
sukilimai, sreikai, vakarinėje ar ry
tinėje Europoje išsodinimas desantų, 
nušovimas generolų ar karių pakori
mas yra pakenčiamas lengva širdi
mi, bet sukąstais dantimis.

Psichologiškai tautos, ne vien tik

tremtiniai, kurie ieško išeites, kelio | 
tėvynę, jau yra karo nešvengiamu- 
mui pasiruošušios. Toji nuotaika ir t
skatina ginkluotis, materialiai su
tvirtėti.

ORO GALYBE. v
Lėktuvai ateities ginklas. Jis da- * 

bar tobulinamas. Amerikiečių „Ha
lifax“ ir „Lancaster“ jau pasenę. Tuo 
atveju suprant-mas JAV oro laivyno 
nusilpimas, nes seno tipo mašinos 
išimtos iš apyvartos. „Lincoln“ lėk
tuvai įsigali. Jie netrukus Europoje 
darys bandymus su 20 t bombomis. 
Su jais ir kito tipo lėktuvais atlie
kami bandymai darant skridimus iš I 
Kanzas į amer. sritį Vokietijoje.

„Migtukų“ — automatiniai ginklai 
— lėktuvų konkurentai, praėjusiame 
kare atliko skirtą uždavinį. Adm. 
Nimitz žodžiais, ateityje jie bus žy- < 
miai lemtingesni. '

Vieniems ir kitiems ginklams rei
kalingos bazės. Jomis anglosaksai 
žymiai turtingesni už Maskvą, kuri 
tik stengiaši įsigyti- tikriausias bazes ' 
nugalėtuose kraštuose. Apie jas, pvz,, • 
Prancūzijoje, o ypač arabų pasau
lyje, negalima tarti visai tikrą žodį. 
Ten vyksta rungtyniavimas, nors da
bar persvara yra anglosaksų rankose.

ūkiški sunkumai neabejdtinai 
daug lemia. Sovietuose jie nežinomi, 
nes milijonai gali veržti diržus ligi 
mrties. JAV oro laivyno antrosios 
armijos vadas gen. Eaker prieš mė
nesį įspėjo: „Amerika pralaimės atei
ties karą, nes tauta-yra apatiška, dau
giau vertinanti prabangą* už krašto 
saugumą, o oro laivynas per^gilpnas. 
Mes turime išleisti naujus milijar
dus jam sustiprinti. Jei jų gallėsl- 
mės, vistiek karo metu turėsime juos 
išleisti ir rizikuoti karą pralai
mėti ...“ Ta pati dilema D. Britani
joje ir Prancūzijoje. ,

TARPTAUTINIS SAUGUMAS.
Po šio karo pirmą kartą pradėta 

svarstyti tarptautinio saugumo or
ganizacijos klausimas. 1946. II. 4 d., 
Londone, susirinko 5 galybių įvairių 
karinių sričių atstovai. Vėliau prie 
Saugumo Tarybos sukurta Generali
nio Štabo Komisija. Pastarosios pro
jekte, kuriame vyrauja JTO Chartos 
§ 47 nusiginklavimo dvasia, § 1 kal
bama: ■ „išlaikyti ir sukurti tarptau- 
tinę taiką ir kovoti prieš agresorių“. 
Bet § 3 nusakoma, kad tarptautinė 
kariuomenė susideda iš tautinių da
linių.

Šis projektas, nežiūrint jo svar
bos, atrodo, liks palaidotas popie
riaus jūroje. Ne mažiau kaip 20 mil. 
tautinės kariuomenės dabar stovi ant 
kojų. Ją reikia apvaldyti, tautinį su
verenumą apkarpyti. Žinomasis John
son, JAV atstovas ST, š. m. VI. 4. d. 
reikalauja, kad JTO žinion būtų pa
vestos karinės bazės, esančios visame 
pasaulyje. Tuo atveju susiduriama 
su įvairiais kliuviniais, o ypač San 
Francisco charta, kurioje numatomas 
šiuo klausimu viebalsis 5 galybių su
tarimas. To vienbalsiškumo pasigėn-

(Pabaiga 4 pusi.)

Balys Gražulis »

GANDRELIS
( (Pabaiga)

Dabar matau, savo pasitenkinimui, jo akyse 
nubudusį lietuvišką atkaklumą ir žinau, kad 
jis daugiau nesileis skriaudžiamas. Ir, nors 
jaučiu gėdą šitokius pamokymus duodamas, 
raminu save, kad esamose sąlygose negaliu 
kitaip kalbėti. Kuo užaugs, jei neišmoks gin
tis ir dėl savo teisių kovoti? Juk kas žino, 
kiek ilgai neteisybė karaliaus pasaulyje.

Dabar vis rečiau jis pareina namo apsiver
kęs. O kai apklausinėju, sužinau, kad visada, 
kai jis baigia laimėti peštynes, įsikiša dides
nieji ir priverčia jį pasitraukti. Dargi sup
judo, užsiundo mažesniuosius, o kai atsikerta, 
visada^hnubs užstoja. Ir ką gali vaikas pada
ryti prieš švabukų sąjungą. Nors jie ir pešasi 
tarpusavyje, bet prieš jį stoja visi. Juk jis 
svetimtautis! Nežiūrint šito, bent mažesnieji 
bijo jį užkabinti, nes, kuo besibaigtų peštynės, 
jis pasitraukia tik po kovos, palikdamas žy
mės užpuoliko veide arba plaukų kuokštu sau
joje nešinas.

Pagaliau fronto riaumojimas priartėjo, pra
siautė ir' nutilo. Mes jau ne vergai, kuriuos 
galima užgaulioti ir stumdyti. Vokiečių išdi
dumas palūžo ir net graudu žiūrėti, kaip jie 
bailiai nugarą lenkia prieš laimėtojus. Net gi 
| mus. nors mes jų atžvilgiu laikomės drau
giškai. nesistengdami savo sąskaitų suvesdi- 
nėti, žiūri su baime ir neapykantos persunkta 
pagarba. Ir paaugliai, įžūliai ignoravę mano 
grasinimus, tik slapta išdrįsta suduoti vaikui 
neapykantos kirtį o man pasirodžius, dumia 

net į devintą kiemą. Ir kai vieną kartą verk
damas Gandrelis pasako jį primušusiojo vaiko 
vardą, aš imu jį už rankos ir vedu pas mušei
kos motiną. Aš neprašau jos nubausti, bet la
bai rimtai pasakau, kad dar kartą taip atsiti
kus aš ir vėl ateisiu, bet tik pranešti, kur guli 
pridaužytas jos sūnus. Gana ant sprando jo
dinėti!

Apleisdamas kambarį šį kartą girdžiu kie
tus švabės smūgius ir gyvulišką vaiko riksmą. 
Ir ši diena buvo paskutinė, kada Gandrelis 
parėjo verkdamas.

Vasarą. Visame slėnyje žydi pievos. Lau
kuose kruta darbštūs švabai, o upeliūkštyje 
taškosi pliki vaikS. Aš sėdžiu ant kalnelio ir 
gėriuosi prieš mano akis išsitiesusiu slėnyje 
vasaros grožiu. Net iki manęs atskrenda pra
muštgalviškas Gandrelio balsas, vadovaująs 
viso būrio išdaigoms. Ir staiga prisimenu Rud- 
marškinių gatvę. Vaizduotėje, lyg ekrane, ma
tai miglotą dieną ir vienišą nejudantį vaiko 
siluetą.

Lyg iš sapno nubudęs išsitiesiu ir apsižval
gau. Pilnas slėnis saulės spindulių ir vaikų 
alaso. Ir sūnaus balsas jų tarpe skamba kaip 
lygus tarp lygiųjų.

3. Tarp savųjų
Rymau ant palangės ir dabodamas, kad vai

kai nebėgtų į gatvę, klausausi jų tarškėjimo. 
Stebiu Gandrelį ir stebiuosi, kad jis supranta 
švabukų dainuojantį, gomurinį žargoną, kai. 
aš ir visą dėmesį sukaupęs vos kelintą žodį 

tepagaunu. Net gi ir pats, kaip tikras švabas, 
be lietuviško akcento trata. Išskirk iš klausos, 
kad geras, užsienietį! Aš ir vadovėlį skaitau 
ir žodyno pagalbos tveriuosi, o vistiek pats 
pirmas sakinys išduoda ne vokietį esant. O 
jis ir skaityt nemokėdamas mane pralenkė. 
Dargi neretai ir pataiso su šeimininke bešne
kant. Ir per taip trumpą laiką! Gal todėl ir 
įsijungimas į naują švabukų buri, persikėlus 
mums į miestą, apsiėjo be didesnių incidentų.

Klausau ir jaučiu savo veide malonią šyp
seną, iššauktą pasitenkinimo guviu sūnum. 
Tas jau nepražus tarp svetimųjų!

Bet mano tylų džiaugsma sudrumščia jo 
šūktelėjimas:

— Tėti, žiūrėk, kiek daug mes pulverip tu
rim!

Pulverio? Negreit suvokiu, kad tai paraką 
reiškia.

— Ne pulveris, bet parakas, — aiškinu jam. 
Bet jis nekantriai atkerta:

— Egal.
Ir jaudindamasis pasakoja:
— Johanas rado kugelį ir atsuko.
— Kulka, — pataisau jį nutraukdamas.
— Gerai, kulką, — pasi'aiso jis ir tęsia 

toliau.
Tačiau aš mažai ji girdžiu. Tai va, kodėl 

mūsų užjūrio brolių tokia^keista kalba. Rašo 
lietuviškai, o tačiau ne viską gali suprasti. Ir 
kasdien vis daugiau girdžiu panašių sulietu
vinimų. Taisau jį, o susirūpinimas auga. Dar 
metai, kiti ir jo gimtoji kalba vargiai bepa- 
taisomai sužalota. Bet kaip nuo to apsaugoti, 
jei neįmanoma per dienas už rankos vedžiotis 
ir tramdyti jo trykšte trykštantį gyvumą. Už

darysi kambaryje — ir suvys, kaip nuskinta 
gėlė. O jokių kaimynų aplink. Visi išsisklaidė 
po miestą ir tik retkarčiais beįmanoma su lie
tuviukais suvesti.

Taip vyksta nutautėjimas netekusių gim
tosios žemės po kojomis žmonių.

Vakare mano'nuotaika pasitaiso. Gandre
lis krapštosi vienas kambario kampe ir gar
siai kalbasi su savo žaislais. Vokiškai! Visada 
dabar taip. Argi žaidinas nėra jam — savaime 
suprantama — vokiškas užsiėmimas? ... Tur 
būt? Aš įsikišu, ir kurį laiką mudu kalbamės 
vokiškai. Staiga jis susigriebia ir pravirksta. 
Paraudęs iš pasipiktinimo js man priekaiš
tauja:

— Kodėl tu su manm kalbi vokiškai? Aš 
gi ne švabukas.'

Ir visada jis taip karštai reaguoja vokiškai 
prašnekintas. Tik užsimiršęs atsako, šiaip nė 
su kabliuku vokiško žodžio iš jo neištrauksi.

Teismuose prieš jį ir raminu, o krūtinė 
kaista džiaugsmu. Ne! Kol gyvas jame tauti
nis išdidumas, nutautėjimo pavojaus nėra. O 
tėvynės meilę ir tautinę savigarbą’aš jau mo
kėsiu jame palaikyti. Ir kol žmogus nesigė- 
dina savo tautybės, tol neveikia jo svetimos 
rūdys. Jis nesigėdins. O ne, niekada!

— Rimas! Rimas! — atskrenda per langą 
baugūs vaikų perspėjimo šūkiai.

Vienu šuoliu aš atsiduriu prie lango ir aki
mis ieškau Gandrelio. -Tuojau suprantu vaikų 
baimės priežastį Tarpuvartėje, susikibę už 
kudlų, įniršusiai mušasi Gandrelis su anapus 
gatvės gyvenančiu prancūziuku. O jo tėvas, 
prancūzų karys, iškišęs galvą per langą stebi 
peštynes. Jis kažką piktai šaukia, bet gaidžiu
kai jo negirdi. Prancūzo pasirodymas ir yra
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Dr. S. S. Prekių gamyba ir kainos
Skaitydami spaudą pastebime, kad 

nuolat vyksta įvairiose sostinėse vi
sokios konferencijos. Jos daromos 
specifiniais tikslais: prekybos, mai
tinimo, žemės ūkio, pramonės, trans
porto, auklėjimo bei švietimo, sporto 
ir t. t. Žinomą, jos nėra tiek garsios, 
kaip didžiųjų galiūnų politinės kon
ferencijos, tačiau jų reikšmė pasau
lio tautoms yra didelė ir tų tautų gy
venime toms konferencijoms reikia 
skirti tinkama vieta. Štai, Londone 
neseniai vyko tarptautinė kviečių 
konferenciją, kurioje dalyvavo 30 
valstybių. Jos tikslas buvo nustatyti 
sekantiems dvejiems metams kviečių 
prekybos sąlygas tokių būdų apsau
goti importo kraštus nuo per aukštų 
kviečių kainų ir eksporto kraštus — 
nuo per žemų kainų. Tenka apgai
lestauti, ’-ad nuomonės konferenci- 
ijoje buvo labai skirtingos ir prie jo- 
>kio vieningo nusistatymo neprieita. 
|Tiesa, dar 1933 m. ir 1942 m. buvo 
sudaryti panašūs susitarimai, tačiau 
(praktiškai jie nebuvo vykdomi. Eina 
Įgandai, kad Didžioji Britanija šį kar
tą tokiu susitarimu ne labai tesido
mėjo. Sovietai, kaip žinome, jokiose 
laisvųjų kraštų ūkinėse konferen- 
ciose nedalyvauja — nedalyvavo ir 
dabar. Pabrėžtina taip pat, kad vie-

Tarptautinė politinė...
(Pradžia 3 pusi.) 

dama svarstant karinės organizaci
jos, bazių, susisiekimo, finansavimo, 
o pagaliau karinio pajėgumo klausi
mą. Kiekviena galybė remiasi savais 
samprotavimais ir Interesais. Jei 
šiandieną galybės nesutaria dėl pra
džios, sunku numatyti sutarimą kon
flikto metu, kai atvira burna kalba
ma, jog 5 galybių tarpe yra gailimas 
agresorius. <

PASAULIO SUTEMOS.
Kai pasaulis ginkluojasi, brutali 

jėga vis labiau įsivyrauja, valstybė 
įgyja didesnę persvarą visuomeninė
je santvarkoje, o taika atsiduria grės
mėje, kultūringas žmogus lieka ap
leistu Robinzonu. Jis izoliuotas, pa
niekintas ir nužmogintas. Jis atitrūk
sta nuo vidinių pradų, kurie saistytų 
griovimo darbe. Mefistofeliškos už- 

■*—-gaidos jį paglemžia, o jėga triumfuo
ja. Žmogus, atitrūkęs Dievo, paten
ka į rankas šėtono, kuris deda pa
stangas pasaulį užvaldyti. Utopiškos 
svajonės tampa nuodais. Naujųjų 
metų tinkle atsiduria milijonai, ku
rio yra apsiginklavimo medžaga, o 
ateities kare bus kruvinos mėsos 
gniužulais. Praeities karčios pamo
kos žmogaus neišmokė, sukurtoji 
vergija jo nepaakino. Šiurpulinga 
tragedija lydi mūsų žingsnius, kurių 
aide girdime idealistinį garsą ir žmo- 
gaus-žvėries siautulį. Revoliucija ver
da. Tai tik įvadas. Toliau kruvina 
kova ir išpirkimas vekselio: 4 lais
vių, Atlanto ir kitų nuostatų. Ar po 
šios katasrofos žmogus nebus dar 
kartą apgautas žmogaus-žvėries? Ti
kėkime, bet budėkime.

nas stambiausių kviečių eksporto žus ii» jų miltus primaišydami prie 
kraštas, Argentina, irgi nedalyvavo.

Kiek vėliau Haagoje vyko kita 
konferencija: „Žemės Ūkio Gamin
tojų Tarptautinė Federacija“. Baig
dama savo darbus, konferencija priė
mė rezoliuciją, kuria siūlo tuojau su
daryti kviečių sutartį. Joje pataria
ma grįžti prie Londono konferenci
jos projektų ir stengtis juos įgyven
dinti, kad ir ribotu mastu. *

Tuo pat metu Britų sostinėje įvy
ko vadinamoji vilnos konferencija, 
kurioje dalyvavo daug valstybių ir 
kurios uždavinys buvo aptarti klau
simus, susijusius su vilnos gamyba, 
prekyba ir suvartojimu. Čia studi
juoti specifiniai vilnos klausimai,-ne
galį būti sprendžiami bendraisiais 
prekybos principais.

Balandžio mėnesio vidury posė
džiavo Briuselyje. Tarptautinė cino 
studijų komisija. Konferencijos rei
kalingumą iššaukė nežymios Pietų 
Amerikos valstybės Bolivijos kainų 
monopolizavimas cinui. Greta minė
tų konferencijų, labai, aktualūs tarp
tautinio masto ūkiškieji klausimai 
nuolat visose sostinėse studijuojami 
yra akmens anglies, geležies ir plieno 
gamyba, o taip pat spalvotųjų metalų 
gamybos bei prekybos klausimai.

Tiek politinio tiek ūkinio pobū
džio konferencijos, įvykusios po pa
starojo karo, aiškiai įrodė, kad bendro 
pubūdžio teoretiniai susitarimai yra 
galimi, tačjeu praktiškas tų susitari
mų vykdymas bei praktiško pobū
džio susitarimai arba labai sunkiai 
pasiekiami arba visai neįmanomi. 
Ūkinių konferencijų pagrindinis 
klausimas yra — kainų klausimas. 
Mat, po karo daugelis krašto nuskur
do, kiti visai iš pasaulinio ūkio kad 
ir laikinai' iškrito, kaip Vokietija ir 
Japonija. Gaminių bei žaliavų srityje 
susidarė taip pat nauja padėtis: kai 
kurių žaliavų yra perteklius, nors tų 
žaliavų reikalingi kraštai kenčia jų 
trūkumą, negalėdami įpirkti, kitų 
prekių stinga, o jų'kainos smarkiai 
kyla. Kainų kilimas daugeliui ža
liavų aiškinamas JAValstybių pas
tangomis tas žaliavas dideliu mastu 
importuoti į kraštą. Sis dėsnis ypač 
taikomas spalvotiesiems metalams ir 
kitoms žaliavoms, turėjusioms dide
lės reikšmės karo metu.

Panagrinėkime kai kurius pasau
linės reikšmės produktų gamybos, 
paskirstymo ir vartojimo klausimus 
paskirai. Pirmiausia — kviečių 
problema. Neseniai oficialiai Ame
rikoje paskelbta 1946-47 m. pasauli
nis kviečių derlius 5,9 milijardai bu
šelių (1 bušelis lygus 27 kg). Prieš 
tai buvę metai davė 5,3, o 1935-39 m. 
vidurkis yra 6 milijardai bušelių me
tams. Matome, kad derliai yra nor
malūs, tačiau daugelis kraštų kenčia 
duoninių javų badą. Mat, karo metu 
daugelyje gamybos kraštų atsargos 
išseko, o šiandien gaminantieji kraš
tai nėra suinteresuoti taupyti, kad 
tuo būdu paremtų badaujančius. Eu
ropos derliai dėl įvairių priežasčių 
yra mažiausi, o importas negalimas 
dėl devizų trūkumo. Kai kurie kraš
tai tenkinasi importuodami kukurū-

duoninių miltų. Stambiausias kuku
rūzų eksportininkas yra Argentina, 
kuri kaip tik neseniai surinko nepa
prastai aukštą derlių. Argentina yra 
taip pat kviečių eksportininkas. Tik 
ten ūkinė politika ne visai tvarkoje. 
Būtent, vyriausybė yra nusistačiusi 
išlaikyti javų eksporto monopoli. Ji 
moka ūkininkams žemas kainas, o 
pati tikisi gauti iš užsienio kelis kar
tus aukštesnes. Žinoma, tokia poli
tika sukelia ūkininkų nepasitenkini
mą ir veda prie 'gamybos siaurinimo. 
Jei JAValstybių vyriausybė nepa
lankiai žiūri j Argentinos vyriausybę, 
tai čia labai daug nusveria nevykusi 
Argentinos vyriausybės ūkinė poli
tika. Apskritai, duoninių jayų der
liai pasaulyje yra pakankami, tik jų 
paskirstymas nėra lygus dėl perka
mosios galios ir valiutų pairimo.

Aliejų ir riebalų klausimas 
yra dar aštresnis. Dėl sumažėjusios 
jų gamybos eksportas menkas, ir im
porto kraštai tegauna vos 50% prieš 
karą gautų kiekių. Riebalų kainos 
labai aukštos, o sėmenų aliejaus kai
nos kelis kartus aukštesnės už prieš
karines kainas. Neveltui Anglijos 
vyriausybė paskyrė 30 milijonų šva
rų kreditą žemės riešutais apsodinti 
milžiniškus plotus Tanganikoje. Rie
balų problema greitai nebus palankiai 
išspręsta. Tatai matyti ir iš britų

plano, kurio rezultatų tegalima tikė
tis po kelerių metų.

Kolonialinių prekių ga
myba nėra gera, ir šių prekių kainos 
yra gana aukštos. Kakao gamybą 
Afrikoje sumažino išsiplėtusios ligos, 
arbatos gamintojai —Indija ir Ceilo- 
nas kainas pakėlė dėl JAValstybių ir 
Anglijos milžiniškų užpirkimų ir dėl 
mokesčiais apdėjimo. Tik Brazilijos 
kava nerodo ypatingų tedencijų.

Nepaprastas trūkumas yra vadi
namųjų spalvotųjų metalų. 
Aluminijaus suvartojimas po karo 
tris kartus padidėjo, vario pareikala
vimas taip pat didesnis už prieška
rini, jo kaina kovo gale Londone 
buvo 127 svarai už t, kai prieš 
vieneris metus jo kaina tebuvo 
62 svarai už t." Didelis trukumas 
jaučiamas švino rinkoje, o ypa
tingas pareikalavimas yra cino, kurio 
kainą Britų Vyriausybė tik per vieną 
mėnesi pakėlė 56,5 svaro ir moka 
437% svaro už t, a. y. dvigubai bran
giau kaip prieš karą. Tai galima pa
aiškinti ir Bolivijos kainų monopoliu, 
nes ji dabar yra stambiausias cino 
gamintojas, kol Malajų cino kasyklos 
bus atstatytos, kurios karo metu 
smarkiai nukentėjo.

K a u č u k o rinkoje tenka konsta
tuoti priešingą reiškinį. Ketveris me
tus japonai laikė okupavę svarbiau
sius kaučuko gamintojus, davusius 
iki 90 % pasaulio gamybos, tai Mala
jai ir Olandų Indija. To pasėkoje bu
vo išugdyta sintetinio kaučuko gamy-

ba. Po karo Malajų kaučuko gamyba 
staiga atgijo. Olandų Indijos — kiek 
lėčiau. Specialistai vertina dabartiną 
kaučuko gamybą taip: natūralinio 1,5 
milijonų ir sintetinio 1,3 milijonų t, 
kai tuo tarpu metinė jo paklausa te- 
sati 1,5 milijonų t. Bet JAValstybėse 
trečdalis turi būti sintetinis. Todėl 
per karą išplėsta sintetinio kaučuko 
gamyba dirba ir toliau. Didėjant na
tūralinio kaučuko gamybai, kaučuko. 
kainos kris, drauge atpigs ir guminės 
prekės. Aplamai pastebėtina, kad tos 
prekės šiandien kelia ypatingą susi
domėjimą, kurios yra būtinos karo 
ūkiui. Žinoma, karo metu tų prekių 
atsargos išsemtos, todėl jų papildy
mas yra natūralus reiškinys.

Iš tai, kas pasakyta, matyti, kad 
prekių kainas nustatė iki šiol tiktai 
gamintojai pagal savo interesus, nau
dodamiesi prekių trūkumo proga. 
Vartotojai beveik jokios reikšmės ne
turėjo. Pastangos, siekusios sutvar
kyti rinką pagal vartotojų interesus, 
nepavyko. Prieš karą buvo priešin
gai, tada gamintojai tarėsi dėl kon
kurencijos sąlygų su vartoto'ais, dabar 
jie tas sąlygas diktuoja. Atrodo, kad 
vieningo susitarimo pasauliniu mastu 
dėl prekių gamybos, paskirstymo bei 
vartojimo greitu laiku netenka lauk
ti. Laisvame ūkyje' ir toliau lieka . 
veikti pagrindinis rinkos dėsnis — 
pasiūlų — paklausų dėsnis. Visais 
laikais ir įvairiomis sąlygom’s jis yra 
veiksmingas. Tat pavirtina ir šių 
dienų gyvenimas.

Vėl naujas, bei nevykęs puolimas
Ne kartą įvairiuose vokiečių laik

raščiuose ligi šiol pasirodė straipsnių, 
ir nevykusių pamfletų, šmeižiančių 
Vokietijoje pasilikusius kitų tauty
bių tremtinius, kurie dėl aplinkybių, 
puikiai suprantamų kiekvienam pa
doresniam vokiečiui, negali grįžti į 
savo tėvynes. Prisistebėjus kasdie
ninėje aplinkumoje, kaip ir kieno 
ugdomos šios apgailėtinos aistros 
vokiečiuose, tenka ne tiek piktintis 
tai spaudoje pasireiškiančiais šmeiž
tais, kiek apgailestauti tos neva de
mokratėjančios vokiečių spaudos 
trumparegškumu. Šiandien ji visas 
šiukšles pila be pagrindo ant kita
taučių. Pamatysime, kuo ji bepa- 
sigaus, jeigu kurią dieną tie apšauk
tieji „auslanderiai“ savo vietas už
leis pačių vokiečių paliegėliams, ku
riems vartai į savo namus vis sanda
riau užsiveria.

Vos spėjo apdžiūti dažai šiame 
laikraštyje atspausdinto straipsnio, 
statistiniais duomenimis pavaizduo
jančio DP ir vokiečių nusikalstamu
mo laipsnį, kai britų zonoje leidžia
mas „Hannoversche Volksstimme“ s. 
m. liepos 25 d. 4-me psl. pateikė pam
fletą, pavadintą „Tremtiniai be tė
vynių ilgesio“ (Verschleppte ohne 
Heimweh). Perdaug jau pigi to pam- 
fletėlio argumentacija, kuria vado
vaujantis britų zonos stovyklose 
(Cellėje, Braunschweige ar Hanno- 
very) esą tremtiniai pristatomi skai
tytojai didžiausiais vokiečių ūkio 
kenkėjais, spekuliantais, visko perte-

kusiais žmonėmis. „Nekalbant apie 
sunkų ūkinį kenkimą, kurį vokiečių 
tauta patiria iš tos 'rūšies elemento, 
nepakeliamu būdu trukdomas ir de
mokratinis atstatymas... Šiandien 
mums jau visiškai aišku, samprotau
ja laikraštis, kodėl šiandien dalis bu
vusių prievarta išvežtųjų nebejaučia 
savo tėvynės ilgesio“.

Kad lengviau būtų skaitytojui su
sivokti, iš kur gi plaukia tokiems 
straipsniams įkvėpimas, pacituosiu 
dar porą sakinių, kuriais pats auto
rius demaskuojasi: „Didžiajai daliai 
visų nacionalsocialistinės sauvalės 
prievarta ištremtųjų asmenų sugrį
žus mano, savo tėvynėse apsigyve
nus ir įsitraukus į darbą, mažesnės 
grupės dar vis negali apsispręsti 
grįžti. Tam priežasčių reikėtų ieš
koti buvusiam bendradarbiavime su 
fašistiniu režimu ir šiuo metu pas 
mus nepapsrastai palankiomis sąly
gomis spekuliacijai“. Taigi, kieno iš
mintis valdė plunksną, rašančią pam
fletą vokiškam Hannoverio laikraš
čiui, manau, komentarai nebereika
lingi.

Tačiau, kiek tai- liečia spekuliaci
ją, dar ne viskas. Tame pačiame laik
raštyje, tik jau nebe 4-me, bet 2-me 
psl. akis sučiumpa atspaudintą tokią 
žinutę, kurios vertimą pateikiu išti
sai, kad skaitytojas galėtų lengviau 
palyginti bendras frazes, kaltinan
čius tremtinius kitataučius vokiečių 
ūkio žalojimu, ir pačių vokiečių „įna
šą" jų ūkiškam atsistatymui. Taigi, 
žinutė tokia: „

kartą 170
93.700 kg,

sąryšy su

„Kai sistemingai tikrinama. Ham
burgas, liepos 24 d. Iš Hamburgo 
pranešama, kad ligi šiol per įvykdy
tus įmonių patikrinimus konfiskuo
tos šios prekės: Pirmojoje firmoje — 
9000 kg cukraus ir 5000 kg saldainių, 
antrojoje firmoje — 1000 kg cukraus 
ir trečiojoje »— 700 kg cukraus. To
lesni tikrinimai davė pagrindą kon
fiskuoti 430 maišus cukraus po 100 
kg, 160 maišų cukraus po 75 kg, 70 
maišų po 100 kg ir dar 
maišų po 100 kg“ (Viso 
arba 93,7 t. Red.)

„Vienintelis revizorius
valdiniu galvijų surašymu nustatė, 
kad buvo neužregistruota 19 didelių 
kiaulių. Viena firma 8000 kg riebalų 
iš bendros gamybos nuleido į šalį, 
kada visam Hamburgu! skiriama tik 
970 kg. 60 tonų sėklinių grūdų buvo 
parduota nelegaliai“. '

„Vienoje vienintelėje firmoje bu
vo nustatyta tariamai tranzitinių 
prekių tiek: 51.000 kg cukraus, 600 
dėžių po 1050 dėžučių žuvelių alie
juje (60.000 dėžučių), 86 dėžės degti
nės, 80 dėžių Portweino, 1.300 kg ar
batos; 4 milijonai cigarečių, 50.360 
plyt, šokolado ir daug kitų prekių".

Tai tiek. Gal gi prisireikus šluos 
statistinius skaičius paskelbti viešu
mai, prisireikė ieškoti ir kaltininkų, 
kuriuos pagal įsigalėjusią madą laik
raštis pamfletiškai tariasi suradai 
tremtinių tarpe. Tai pigu ir malonu 
— vilkas sotus ir avis sveika.

M. Zubrys

vaikų šauksmo priežastis. Stovi jie atokiai į 
krūvelę susimetę ir bailiai dirsčioja tai j pran
cūzą, ta į peštukus. Jų simpatją Gandreliui 
išduoda net neutralumas. Jei ne prancūzas, 
lai nors pasalūniškai jie Gandreliui padėtų. 
Gi jo akivaizdoj jie daro ką gali; o tai yra 
perspėjimas, kad saugotus! tėvo.

— Aš jums parodysiu, bimbelai jūs! — 
griausmingai sušunku peštukams, ir jie pasi
leidžia.

Skersuodami, kaip įpykę jautukai, išsiski
ria ir tęsia kovą iš tolo — žodžiais ir akmeni
mis. Tuo tarpu prancūzas išbėga į gatvę, ir. 
švabukai skubiai dingsta už namo. Bet pran
cūzas net Gandreliui ne žodžio nesako. Nutve
ria savo sūnų už kalnieriaus ir persimetęs 
per kelį skambiai ima dulkinti kelnaites. Kai 
prancūzas verkiantį vaiką nusitempia namo, 
aš užpuolu Gandrelį:

— O kodėl tu mu’lesi, a?
Bet jis nė galvos nenuleidžia. Žiūri. man 

tiesiog į akis ir drožia:
— O ko jis pirmas pradėjo. Aš jam nieko 

nepadariau,* o jis man akmeniu į pilvą pa
laikė. Aš gi ne švabukas, kad jo bijočiau. O 
jie visi bijo. Kai tik pamato prancūziuką, tai 
Ir seka visi. Nuo tokio mažo prancūziuką, tai 
Jis mano, kad ir aš bijosiu. Bijočiau prancū
ziuko! Aš gi lietuviukas ir turiu nieko nebi
jot, ar ne, tėti?

Pamažu iš už kampų išlenda švabukai ir 
su pagarba apstoja Gandrelį. Jie aiškina man, 
kad jis nekaltas, kad prancūziukas pradėjęs, 
gina. Ir kaip gi kitaip, juk jis už visus kovojo. 
Tik jie vienas drįso prancūziukui atsikirsti.

Ir kaip aš galiu po to barti. Ar pats jo ne
mokiau, kad nesileistų skriaudžiamas. 

aš esu nepermaldaujamas, ir Gendreliui tenka 
nukentėti.

Rytojaus dieną jis visą sėdi namuose ir 
ilgesingai žiūri pro langą. Kai aš paklausiu, 
kodėl jis neina pažaisti, vaikas graudžiai pra
virksta.

— Kad jie nepriima manęs žaisti...
— Kodėl? — nustembu. — Susimušėt?
— Ne. Aš neturiu ką jiems duoti, o taip jie 

su manim nežaidžia.
Šit kaip!. Štai kas ji moko vagiliauti. Pik

tas išeinu į gatvę ir pagrasinu, kad jei dar 
kartą mokys vogti ir prašinės, tai visiems kai
lius nunarstysiu. Ir nors tai paveikia, vis dar 
tenka retkarčiais Gandreliui švabukų drau
gystę pirktis.

Kuo tai pasibaigs? Ko dar Išmoks vaikas 
gatvėje? Jau dabar meluoja, neklauso, nere
tai net negražų žodį pasako. Ir taip sunku ko
voti su gatvės ydomis. Kąapadės baudimas 
vieno, jei kitų niekas nedraudžia ir jų blo
giui nėra ribų. Prakeikta ta gat\ė! Ir kad 
nors būtų nepavojinga. Ana, prieš savaitę du 
vaikus iš karto automobilis sumalė. Taip neat
sargiai, tiesiog nutrūktgalviškai, kareiviai va
žiuoja. Bet ar tai vaikus atbaidė? Tik tai die
nai. Ant rytojaus, lyg ir nebūta. Lyg koks 
magnetas, gatvė vaikus traukia. Ir nei drau
dimas nei baudimas ju nesulaiko. Tik kol žiū
ri, nusisuk — jau jie gatvėje.

Pagaliau! Nors trečią rudenį, taip ilgai 
lauktas lietuvių vaikų darželis pradeda veikti. 
Jau koridoriuj girdžiu mielą lietuvišką čiul
bėjimą. Vaikų balsai smelkiasi į širdį kaip 
paukštelių čirškėjimas tėviškės sode.

Palikęs Gandrelį darželyje ramia širdžia 
einu namo. Pagaliau tarp savųjų! Ką jis man

— Tik žiūrėk, kad pirmas nepradėtum, — 
pagrasinu ir paskęstu mintyse.

Kokie laikai! Prieš metus tie patys švabu
kai prancūziuką būtų kaip viščiuką užkapoję, 
o dabar ir atsikirsti bijo. Ir net Gandrelis pa
garbos vertu draugų, jų gynėju tapo. Dar ne
seniai visų nekenčiamas ir stumdomas Gand
relis! Kaip teisingi buvo romėnai sakydami, 
kad keičiasi laikai, keičiamės r mes su jais.

Nežiūrint dabartinės santarmės, vis dėlto 
dar pasitaiko nemalonumų. Ir dėl to tik gera 
Gandrelio širdis kalta. Ką tik išgaus, būtinai 
ir draugams išprašo. -Pripratino, o tiems to ir 
tereikia. Pagaliau, ar nekalba dabar vokie
čiai, kd mes visko pertekę, o jie badmirlauja. 
Ir ar nelaukia, kad užsienietis numestų kokį 
kaulą nuo savo puotos stalo. Net ir išdidžiau- 
sieji godžiai žiūri į tiesiamą ranką.

Duodu Gandreliui sausainį, o jis sako: — 
Dar vieną, Peteriui duok.

Paaiškinu jam, kad patys nedaug beturime 
ir nežinia ar daugiau gausim, kad negaliu nuo
latos viso būrio šerti. Ųepatenkintas ir nusi
minęs išeina jis į kiemą. Bet po valandėlės 
grįžta ir sako norįs dar vieno sausainio. Kitą 
dieną jo apetitas taip pat didžiausias. Tik pa
vakarį mano džiaugsmas pradingsta, kai pa
matau, kad esu apgaudinėjams. Išbaru Gan
drelį ir sekančią dieną jam jau nebeduodu.

— Tik vieną, aš taip noriu, — prašo jis.
— Paimk jau, paimk, — nusileidžiu.
Daugiau jis visą dieną neprašo. Ir kitą 

dieną tik kartą ateina sausainio pasiimti. Bet 
po kelių dienų pasigendam sausainių. Buvo 
dar pusė dėželės, o dabar tik ant'dugno be
likę. Nujausdamas klastą imu sekti Gandrelį. 
O kaip gi! Sausainį į burną įsikandęs sprunka 
pro duria, • kišenės net pūpso, ši karta jay.

papasakos? Ar nepabos jam ramus žaidimas 
ir drausmė? 1

Nuėjęs parsivesti randu jį džiaugsmu bliz
gančiomis akimis ir degantį nekantrumu iš- > 
sipasakoti.

— Nė vieno švabuko nebuvo. Tik lietu
viukai! Ir nė vienas manęs neminė. Aš jiems 
būčiau kad davęs... Bet nė vienas, nė vie
nas nepradėjo. Mes dainavom lietuviškai ir 
žaidėm...

Kitą rytą dar pro tamsą jau jis nekantrau
ja. O kai einam gatve, jį kalbinantiems šva- 
bukams rimtai atsako:

— Koine Zeit, i’ geh ’ns Kindergarten.
Tais žodžiais jis užbaigė gatvės draugystę 

visam laikui.
Po mėnesio negaliu atpažint savo vaiko: 

vėl liko mandagus, klusnus, koks buvo tada, 
būdams „prakeiktas užsienietis“. Ir ųpt su 
savo žaislais pradėjo lietuviškai kalbėtis. Ne, 
žaidimas nėra vien vokietukų privilegija, ir 
žaislai kiekvieną kalbą supranta.

Klausausi jo, vaidinančio garvežio maši
nistą ir, nors žinau, kad mūsų traukinys vis 
dar tolsta nuo tėviškės, jaučiu palaimingą vil
ties veikimą: lūpos šypsosi, nebeslegia krū
tinės tas nenusakomas sunkumas, giedra gal
voje ir kraujas gyslose ritmingai tuksi. Nak
tis amžinai nesitęs. Išauš vieną kartą dieną, 
ir tada mūsų traukinys — greitasis traukinys 
lėks namo. Antai Gandrelis jau švilpia:

— Štutgartas — Berlynas — Vilnius, va
žiuojam!

Žiūriu ir šypsausi. Ir mano šypsena ys» 
tikėjimas ir laimė.

4



E

KULTŪRINIS GYVENIMAS
A. a. J. E. Vysk. Antanas Karosas
Prieš keletą dienų Vatikano radijo bangos paskleidė skaudžią žinią, 
kad š. m. liepos 7 dieną Lietuvoje mirė mūsų Bažnytinės Jerarchijos pa- 
triarkas J. E. Vysk. A. Karosas. Tebūnie leista šia proga prisiminti bent

kai ką iš velionio gyvenimo bei darbų.
Pagal oficialius dokumentus Jo 

Ekscelencija turėtų būti gimęs 1856 
metų vasario 7 dieną. Tačiau šioji 
data, anot pačio velionio žodžių, nėra 
tikra. Mat, gimimo aktas savo laiku 
dėl kažkokių priežasčių nebuvo su
rašytas. Tai padaryta žymiai vėliau. 
Todėl tyčiomis ar netyčiomis akte 
Įsibrovusi klaida, ir prie velionio am
žiaus, kurį nurodo oficialieji doku
mentai, reikią pridėti bent ketveri 
ar penkeri metai.

Šį pasaulį Jo Ekscelencija išvydo 
Vėjališkių viensėdijoj prie pat 
Anykščių. Vadinasi, toje pat apy
linkėj, kur buvo gimęs jo pirmata- 
kis vysk. A. Baranauskas. Besireng
damas į gyvenimą, velionis baigė 
gimnaziją ir Žemaičių * Kunigų Se
minariją. Aukštąjį mokslą Jo Eksce
lencija ėjo Petrapilio Dvasinėj Aka
demijoj, kurią baigdamas gavo Telo- 
gijos Magistro laipsnį. Būdamas ku
nigu, jis ilgus metus dirbo Žemai
čių Kunigų Seminarijoj pradžioj pro
fesoriumi, vėliau — rektoriumi. Be 
seminarijos, jis eilę metų dirbo Že
maičių Vyskupijos Kurijoj, kur ėjo 
vyskupo sekretoriaus ir Kurijos 
kancferio pareigas.

1907 metais velionis gauna vysku
po šventimus ir paskiriamas vysku
pu - pagalbininku Zitomiriaus vysku
pijai. Po ketverių metų, atsieit 1910 
metais, Jo Ekscelencija paskiriamas 
Seinų vyskupu-ordinaru. Vyskupi
jos valdyrflą jis perima tų pat metų 
birželio 29 dieną, atlikdamas® šv. 
Petro ir Povilo šventės proga iškil
mingą ingresą į. Seinų Katedrą, kuri 
po vysk. A. Baranausko mirties 
vakavo ištisus aštuoneris metus. 1926 
metais įkuriama Lietuvos Bažnytinė 
Provincija. Kartu su kitomis naujo
siomis vyskupijomis ta proga įkuria
ma ir Vilkaviškio vyskupija, kuriai 
priskiriama visa Lietuvos Valstybės 
ribose pasilikusi Seinų vyskupijos- 
dalis. Vadinasi, velionis palieka pir
muoju naujosios vyskupijos vysku
pu-ordinaru, su rezidencija Vilka
viškyje. Šią vyskupiją Jo Ekscelen
cija valdo iki š. m. liepos 7 dienos. 
Iki antrosios bolševikų okupacijos 
jis reziduoja Vilkaviškyje. Karo vie
sului sunaikinus miestą ir centrines 
vyskupijos įstaigas, velionis persike
lia į Marijampolę ir ten įsikuria lai
kinai Tėvų Marijonų vienuolyne. Ten 
jis ir baigia ilgą gyvenimą. Jis mirė, 
eidamas 95 ar 96 metus. Mirė išvar
gintas gilios senatvės, gausių darbų 
ir rūpesčių, labiausiai gi okupacijos. 
Mirė 41 savo vyskupavimo bendrai 
ir 38 savo vyskupavimo metais Sei- 
nų-Vilkaviškio vyskupijoj. Marijam
polė laikinai priglaudė jo garbinguo
sius palaikus. %

Kam teko pažinti velionį arčiau, 
tas atsimena, kad jis savo išorine iš
vaizda neimponavo. Jis buvo mažo 
ūgio, kiek kuprotas, iš jaunatvės tu

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

37. Ar geri yra žodžiai europėjinis, 
curopėjiškas?

Prancūzų europėen,' anglų euro- 
pean, vok. europaisch vietoje mes lig 
šiol buVome pratęzvartoti europinis, 
europiškas, šalia europietis, ir tokia 
vartosena buvo mums visai supran
tama, artima, nes ji yra parerpta mū
sų pačių kalbos palinkimais, t. y. čia 
mes reikiamus būdvardžius ar daik
tavardžius tiesiogiai susidarome iš 
pagrindinio žodžio lietuvišku būdu; 
plg. Europa: europietis, europinis, 
europiškas, Kaunas: kaunietis, kau- 
ninis, kauniškas ir kt. Bet dabarti
nėj mūsų laikraščių kalboje vis daž
niau jau gali sutikti: europėjiniai 
kraštai (pvz. Mintyje), europėjiškas 
galvojimas ir kt Tai, atrodo, yra ne 
kas kita kaip vėlyvas svetimos įtakos 
padaras: matyti, nusižiūrėjus į vo
kiečių ar slavų kalbų vartoseną, il
gainiui buvo ir mūsų kalboj pradėtas 
vartoti visai mums nereikalingas ir 
bereikšmis formantas ėj, kuris ati
tinkamų žodžių darybą tik pasunki
na. Todėl vien sklandumo ir ekono
mijos sumetimais nereikėtų duoti ši
tai svetimybei toliau keroti mūsų 
bendrinėje kalboje: būdami europie
čiai (ne europėjiečiai!), mes galima 

rėjo sulaužytus šonkaulius. > Šiaip 
sveikata buvo nepaprastai stipri. 
Lankyti gydytojų kabinetus ar kur
ortus nematė reikalo ir nemėgo. Ne
mėgo paradų. Eidavo viešumon tik
tai pareigų ar svarbaus reikalo ver
čiamas. Šiaip visą laiką buvo pa
linkęs į nuošalumą ir susikaupimą. 
Laikraščiai, knygos, breviorius, rą
žančius, apskritai malda— buvo jo 
mėgiami kasdieniai užsiėmimai. Visą 
gyvenimą stropiai sekė politiką, eko
nomiką, naujausius sąjūdžius. Gra
žiai orientavosi ne tik savo profesi
jos, bet ir kitose gyvenimo srityse. 
Savo proto sprendimuose buvo gilus 
ir realus. Atmintį visą laiką turėjo 
gerą. Kalbėjo trumpai, bet aiškiai 
ir realiai. Vartojo gražią taisyklingą 
lietuvių tarmę. Gerai žinojo lotynų, 
lenkų, rusų ir vokiečių kalbas. Susi
kalbėdavo taip pat itališkai ir pran
cūziškai. Trumpai suimant, velionis 
buvo stipri ir turininga, žymiai dau
giau, negu eilinė asmenybė. Dėl to 
tiktai ir dešimtasis gyvenimo kryže
lis rado jį ne pensijoj ar prieglau
doj, bet aktyvioj Bažnyčios ir Tė
vynės tarnyboj.

Dievo Apveizda Jo Ekscelencijos 
kelią nuklojo ne puošniomis rožėmis, 
bet aštriais erškėčiais. Jam teko sun
kios ir komplikuotos pareigos, prisiė
jo susidurti su skaudžiais išgyveni
mais. Visą metų eilę jam reikėjo at
sargiai laviruoti su tautai ir jos ka
talikybei neprietelingai nusiteikusia 
rusų caro ir jo pakalikų politika. 
Šioj srityj velionis parodė ypatingų 
gabumų. Jam tekusi Seinų vyskupi
ja buvo pusiau lietuviška ir lenkiška. 
Lietuvių-lenkų santykių klausimas 
tiek Kunigų Seminarijoj, tiek Kurijoj, 
tiek parapijose buvo labai opus. Jo 
Ekscelencijai teko apgalvoti kiek
vieną žingsnį, kad įtemptų santykių 
neaštrinti dar daugiau. Atsikėlęs 1 
Vilkaviškį, Jo Ekscelencija išgyveno 
tikras Lietuvos naujakurio dienas. 
Ten nieko nebuvo, kas buvo reikh- 
linga vyskupijos centrui. Visa teko

Naujos knygos ir leidiniai
Balys Gražulis, BRYDE RU

GIUOSE. Novelės. Išleido „Patria“, 
Tūbingene, 1947 — 400 lietuviškosios 
knygos sukakties — metais. Spaudos 
darbai: J. Schwertschlag, Buch- 
druckerei, Fellbach. Tiražas 3000 
egzempl. Kaina 7.— RM.

Lietuviai tremtyje kiekvieną pa
sirodžiusį naują leidinį sutinka su 
išskėstomis rankomis, nors ne retai 
jiems tenka ir nusivilti.. Iš gausaus 
kiekio ligi šiol pilnai išleistų poezi
jos įvairių autorių rinkinių gal tik 
mažesnė pusė pateisino savo pasiro
dymą. To nebūtų galima pasakyti 
apie prozos leidinius. Jie ligi šiol 
nebuvo gausūs, bet užtat pasirodžiu- 

europiškai (ne europėjiškai!) galvoti 
ir gyventi europiniame (t. y. Europai 
priklausančiame, ne europėjiniame) 
krašte. Čia mes visai panašiai elgia
mės kaip ir sakydami australinės (ne 
autralijinės) prekės (plg. parapi
nės mokyklos), aziniai kraštai šalia 
afrikiniai pinigai, amerikinės dalgės 
ir kt.

Kalbamasios priesagos -ėjiškas, 
-ėjinis yra, be abejonės, atsiradusios 
iš vok. -ūisch arba lenkų rusų -eiski, 
o šios savo keliu yra sudarytos lot. 
priesagos -aeus vietoje. Lot. euro- 
paeus (iš europaios) yra su priklau- 
somybine priesaga -jo- iš Europa 
tuo pat būdu sudarytas kaip pvz. 
mūsų šeduvis (kamienas šednvja-) 
iš Šeduva ir kt., tik tatai tuo skiriasi, 
kad galūninis -a prieš j mūsų kal
boj yra išmestas. Vokiečiai su slavais 
prie šios išblankusios lot. priesagos 
yra prijungę dar sa.vo naujas priesa
gas (-isch, -skl) ir mes, juos pamėg
džiodami, susidarėme — -ėjiškas, 
-ėjinis. Bet tai, kaip jau minėta, yra 
mums visai nereikalinga: priklauso
mybę ar panašumą mes be jokio -ėj- 
gallma žymėti vien savomis priesa
gomis -inis arba -iškas, taip pat 
-ietis arba -inas, -iškis ir kt. 

kurti iš pat pamatų. Reikėjo parū
pinti Kurijai patalpas, pastatydinti 
naują Kunigų Seminariją, sutvarkyti
apverktinoj būklėj įsigytą ūkį. Jis
neturėjo laimės būti tų asmenų eilė
se, kuriuos parūpino Žemės Refor
ma. Jis brangia kaina pirko Vilka- 
višlfto priemiestyje nugyventa žemės 
plotą ir ūkį. Įsikūrimui reikalingas 
lėšas jis suelgetavo Valstybės įstai
gose, bankuose, Amerikoje, parapi
jose, pas privačius asmenis. Tai visa 
Ekscelencijai davė daug darbo ir 
Rūpesčių. Ypač nemaloniai pasijuto, 
kai per pirmąją bolševikų okupaciją 
buvo konfiskuotos visos Jo Ekscelen
cijos asmeninės ir vykskupijbs'san
taupos, jis pats ir visos vyskupijos 
įstaigos buvo išmotos į gatvę, o bolše
vikų komisarai pareikalavo sumokėti 
užsilikusias Valstybės įstaigoms ir 
bankams skolas. Būklė susidarė tie
siog be išeities, bet Jo Ekscelencija 
kentė ir laviravo, santūriai atsakinė
damas į grasinančius komisarų raštus.

Jo Ekscelencija išgyveno abudu 
pasauliniu karu. Per pirmąjį karą 
jis buvo pasitraukęs į .Rusijos gilu
mą, pasiekdamas net Petrapilį. Dar 
pačiam karo įkarštyje tolimais ir ap
linkiniais keliais jis grįžo, kai tik bu
vo galima, į savo vyskupiją, per ke
letą metų kartu su savo ganomai
siais dalinosi vokiečių okupacijos 
vargais. Per šį karą Jo Ekscelencija 
ryžosi pasilikti savo paskyrimo vie
toje, nežiūrėdamas senatvės ir nu
matomų pavojų. Karo audra nuš
lavė nuo žemės paviršiaus Vilkaviš
kio miestą, griuvėsiais pavertė velio
nio rūpesčiu ir prakaitu sukurtus Ku
nigų Seminarijos, Vyskupijos Kuri
jos ir ūkio trobesius. Jis pasijuto 
esąs plikame bombų, granatų, karo 
apkasų biauriai išraižytame lauke. 
Teko slėptis drėgname Vyskupijos 
Kurijos rūsyje, maitintis vokiečių 
bei bolševikų kareivių numestomis 
duonos plutomis. 1944 metų spalių 
mėnesi, vokiečiams laikinai išlais
vinus miestą, Jo Ekscelencija pra
šėsi išvežamas i vakarus, už fronto 
linijos. Tai buvo SOS šauksmas. Jau 
nebuvo jokių gyvenimo sąlygų, pati 
gyvybė kybojo, tarsi ant plauko. De- 

(Nukelta i 6 pusi.) 

sieji daugiausia yra savęs verti.’Štai 
kad ir B. Gražulio neseniai knygų 
rinkoje pasirodęs apie 190 psl. nove
lių rinkinys. Kiekvienas skaitytojas 
šią knygą su malonumu ima į ran
kas ir pasineria jos puslapiuose, skai
tydamas novelę po novelės, kuriose 
taip ryškiai ir vaizdžiai atkuriamas 
lietuviškojo sodžiaus gyvenimas. Taip, 
veik ištisai novelių siužetai paimti 
iš sodžiaus gyvenimo, jei neskaityti 
„Pirmosios premijos“, kurioje taip 
pat maža mieščioniškumo. Ir visos 
penkiolika šioje knygoje tilpusių no
velių, nors paprastos savo intri/a, 
yra sklandžiai parašytos ir patrau
kiančios skaitytoją. Nors vienai ki
tai iš jų ir stinga pilnumo bei iš
vystymo, bet prie šių silpnybių ga-
lės prikibti tik neatlaidusis kritikas, 
o ne skaitytojas. Skaitytoją žavi no
velių lengvumas, paprastumas ir jų 
vaizdingumas, o to B. Gražulio nove
lėse netrūksta.

ŽVILGSNIAI Nr. 3. Neperiodinis 
leidinys, 1947 m. birželis. Redaguo
ja Jonas Mekas ir redakcinė kole
gija. Apipavidalinimas, viršelis ir

L. T. Ansamblis Bavarų parade
S. m. liepos 26 ir 27 d. d. jvyko 

didžiulė bavarų liaudies papročių 
ugdymo sambūrio „Almrausch“ šven
tė — 40 metų veiklos sukakties pro
ga. Tai pirmą kartą nuo 1933 metų 
šis sambūris galėjo savo sukaktį vie
šai apžymėti, nes nacionalsocialistinio 
režimo metų panašios šventės buvo 
draudžiamos, kaip žalingos jų dog
moms. Užtat šiemet sambūris „Alm
rausch“ stengėsi kuo iškilmingiau 
atšvęsti, tuo labiau, kad kartu buvo 
švenčiama ir 40 metų veiklos jubilie
jus. Visai nenumatytai šion šventėn 
buvo pakviesti dalyvauti ir lietuviai 
su savo tautiniais rūbais — tautinių 
rūbų parade ir tautinių šokių pasi
rodyme.

Gal ne vienam kils mintis, kodėl 
šventėn buvo pakviesti ir lietuviai, 
tuo labiau kai nė viena kita tautybė, 
be lietuvių* nebuvo kviečiama. Pasį:

'CUMTCi

■>i %

mtwann.

wwwtmKl
KJhnsn.m

s«n4he>t,4a»»t!
. ■ ... v, *.^4•S? -L-

■

fCmrttiodHWU 
fifovuęcUunStf 
cbmiKae’/.’to-

Bonnos universitete studijuoja 
per 70 lietuvių. Tai didžiausia po 
lenkų tautinė grupė. Trečdalis visų 
lietuvių studijuoja žemės ūkio fakul
tete, .kuris neseniai šventė savo eg
zistencijos 100 metų sukaktį.

Šis fakultetas savo gimimo diena 
laiko 1847 m. birželio 17 dieną, kai 
Aukštosios Poppelsdorfo žemės ūkio 
mokyklos vardu pradėjo darbą su 
5 studentais, vienu laisvuoju klausy
toju ir dvigubai didesniu profesorių 
skaičiumi. Šiandieną Bonnos u-to ž. 
ū. fakultete vien mūsų tautiečių stu
dijuoja 4 kartus daugiau nei jo darbo 
pradžioje buvo visų-klausytojų. * 

ilustracijos tekste V. Adamkevičiaus. 
Dailės darbai K. Janulio, Z. Mikšio 
ir V, Adamkevičiaus. Spaudė „Gie
dra“ Kasselyje. Klišes gamino „Ais- 
tia“. Spausdinta rotatorium, 60 psl., 
kaina 10.— RM. ,

„Žvilgsniai“ jau kuris laikas ne
periodiškai pasirodo kaip vienas iš 
geresniųjų rotatorinių leidinių. Ja
me randama rimtų straipsnių ir ne
maža beletristikos kūrinių. Šis 
paskutinysis numeris beveik ištisai 
pašvęstas dailiajai literatūrai ir... 
moderniškajam menui: V. Adamke- 
vičius nupiešė modernizmu pagrį
stas, o vis dėlto patrauklias, tal- 
pinamų kūrinių antraštes bei užsklan- 
das-iliustracijas ir, be to, dar tal
pinami keli dailininkų modernistų 
darbai. Novelių bei kitų rašinių tu
rinį, aišku, nesunkiai supras kiek
vienas eilinis skaitytojas, tik tenka 
labai suabejoti, ar kas suvoks turinį, 
pajus grožį ir prasmingumą tų čia 
išspausdintų modemiškųjų dailės

teiravus pas šventės rengėjus ir vie
tos lietuvių stovyklos vadovybėje pa
aiškėjo: prieš porą mėnesių Flossen- 
burge įvyko ■ koncentracijos stovy
kloje žuvusiems paminklo pašventi
nimo iškilmės, kuriose dalyvavo Muen- 
cheno ir Weideno lietuvaitės tauti
niuose rūbuose, kuriais susižavėjo ba
varai. Ruošiant šią šventę Weideno 
miesto vyr. burmistras Dr. Pfleger 
kreipėsi Į Weideno lietuvių stovyklos 
komitetą, kviesdamas lietuvių grupę 
dalyvauti šioje bavarų šventėje su 
savo tautiniais drabužiais ir šokiais. 
Weideno lietuviai kvietimą mielai 
priėmė, bet, suprasdami pasirodymo 
reikšmę ir svarbą, nesiėmė atątovauti 
patys, nė nesijautė galį reprezentuo
ti, o jau VII. 22. pasiuntė savo atsto
vą su kvietimu Lietuvių Tautinin An
samblio, Seligenstadte. Liet. Taut. 
Ansamblis tuojau, atidėjęs visus daz=.

Jau šiais metais 3 lietuviai agro
nomai čia gavo diplomus, o vienas — 
agronomijos daktaro laipsnį. Keli 
kiti taip pat jau stovi ant fakulteto 
slenksčio.

Fakulteto 100 metų sukakties pro
ga, lietuvių agronomų studentų, ku
rie čia susitelkę į Žčmės ūkio dar
buotojų s-gos Skyrių, iniciatyva fa
kulteto vadovybei buvo įteiktas lie
tuvių, latvių ii* estų studentų agro
nomų adresas.

Adresą labai vykusiai sukompo
navo dail. V. Andriušis. Adreso nuo
trauką matome čia viršuje. -jp- 

darbų. Prieš kurį laiką viename žo
džio menininkų suvažiavime vos iš 
spaudos išėjusiu šiuo leidiniu Šiau
resniuose rateliuose buvo ypatingai 
domėtasi, žinoma, jo modemiškai
siais dailės darbais. Žmonės buvo 
plataus išsilavinimo ir išmaningi, bet 
šių moderniškųjų paveikslų prasmės 
suprasti niekaip neįstengė. Ypatingai 
visų dėmesį traukė trys vienas už 
kitą didesnį, reikia pastebėti, labai 
primityviškai, nupiešti ragai, po ku
rių parašyta: „Studija skundui arba 
priekaištingai raudai.“ Vienas lin
kęs l jumorą pilietis staiga pareiškė: 
„Vyrai, baikime studijuoti šiuos pa
veikslus, nes aš jau girdžiu kvailius 
žudiko žingsnius.“ O vienas rimtas 
dailininkas neseniai apie šiuos 
„Žvilgsniuose“ tilpusius paveikslus ir 
bendrai apie modemiškojo meno mū- 
suosius atstovus dar žiauriau išsi
reiškė, bet iš kuklumo to pareiškimo 
čia neryškinu.

Stp. PI-nas

bus, Išskubėjo Weidenan atstovauti 
lietuvius.

Liepos 27 d., prieš prasidedant 
oficialiai šventės progamai, LT An- 
samblis giedoję didžiausioje Weideno 
St. Josef bažnyčioje per pamaldas, 
kuriose, be lietuvių, dalyvavo ir daug 
vokiečių. P. Sodeikos paruoštos gies
mės galingai ir skambiai veržėsi pro 
masyvios bažnyčios skliautus, o vie
tos lietuviai ir vokiečiai gėrėjosi tvir
tindami, kad šioji bažnyčia tokio iš
kilmingo ir vykusio giedojimo dar 
nėra girdėjusi.

Vos tik atgiedojęs panialdas LT 
Ansamblis skubiai nuvežamas sunk
vežimiais stovyklon — vaišinamas 
pietumis ir, skubiai persirengę, Vėl 
sunkvežimiu nuvežami miestan pri« 
rotušės, kur jau rikiuojasi paradui 
visos atvykusios grupės, kurių čia 

(Nukelta i 6 ousl.)
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A. a. J. E. Vysk. Antanas Karosas
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Ja, velionis pats nebepajėgė iš miesto 
išeiti, o susisiekimo priemonių nebu
vo. Netrukus bolševikai vėl miestą 
užėmė. Velionis ir vėl glaudėsi tame 
pačiame rūsyje, mito tuo pačiu karo 
belaisvio maistu. Pasistūmus frontui 
į vakarus, jis apleido Vilkaviškį ir 
apsigyveno pradžioj Šunskuose, vė
liau — Marijampolėje. Iš ten jis vėl 
ėmėsi vadovauti baisiai karo nunio
kotai vyskupijai. Vis tai velionio 
atliktojo kelio vaizdai.

Jo Ekscelencija nuvarė gražią 
~. darbo vagą. Iki pat mirties jis buvo 

pilnas gražių ir realių sumanymų ne 
tik religinėj, bet ir kitose srityse. 
Naujausi religiniai ir tautiniai sajū- 
džai jam nebuvo svetimi. Kaimo Ku
nigų Seminarija ir Vyskupijos Ku
rija ir šiandien mini velionį, kaip 
gilų lietuvių kalbos ir kitų objektų 
profesorių, sumanų administratorių. 
Vien Vilkaviškio vyskupijos ribose, 

■ jam vyskupaujant, įsikūrė apie 30 
naujų parapijų, įvairiose vietose iš
dygo visa eilė naujų bažnyčių, ne
kalbant jau apie centrines vyskupi
jos įstaigas. Jis buvo gerbiamas ir 
mylimas savo ganomųjų, ypač kuni
gų, Seminarijos profesūros ir Kūri- 

įjos pareigūnų. Jis buvo tikras tėvas 
įvairiausiuose reikaluose. Net kly- 
stantieji ir jau paklydusieji gerbė jį. 
Ekskunigas X. mesdamas kunigystę, 
parašė Vyskupijos Tribunolui oficia
lų raštą, kuriame, bet kita, pabrėžė: 
„Gaila man, kad savo elgesiu pada
riau daug nemalonumų Jo Ekscelen
cijai. Aš jį giliai gerbiau ir gerbiu. ‘ 
Jis buvo gerbiamas visų, nes niekas 
nieko pikta iš jo nepatyrė. Jis buvo 
tikras dvasios inteligentas, kurs kito 
niekuomet nesmerkė ir neįtarinėjo 
piktame.

1919 metais ginkluotos mūsų pie
tų kaimyno pajėgos užėmė Seinus. 
Lietuvis vyskupas pasidarė ten dau
giau, negu nepageidaujamas. Jo Eks
celencija paraginamas išsikelti iš 
Seinų ir apsigyventi lietuviškojoje 
vyskupijos dalyje. Jis trumpai, bet 
kietai į tai atsako: „Į Seinus mane 
atsiuntė Apaštališkasai Sostas. Aš 
išvyksiu iš čia, kai tasai pat Apašta
liškasai Sostas man lieps.“ Jis nusi-

L. T. Ansamblis 
Bavarų parade 

(Pradžia 5 pusi.)
net 33 iš įvairių Bavarijos vietų. Čia 
plevėsuoja Nuernbergo, Regensburgo, 
Ambergo, Schwandorfo ir kitų vie
tovių vėliavos, o vos tik atvykus lie
tuvių grupei, vėjas ima kedenti ir 
mūsų trispalvę, kurios palydai, rink
tinis moterų ir vyrų jaunimas, užima 
devintosios grupės vietą. Reikia pa
stebėti, kad lietuviams buvo . skirta 
parade labai gera vieta, iš 33 daly
vavusių — devintoji.

Vos susirikiavus visoms grupėms, 
raiti šaukliai pasileidžia priekin, o 
suskambėjus fanfaroms, prasideda 
eitynės, nusitęsusios per kilometrą. 
Jose plevėsuoja mūsų trispalvė, ir 
rinktinis jaunimas, išsiskiriąs iš di
džiulės bavarų masės, skiriasi savo 
tautinių drabužių savitumu, patrauk
damas žiūrovų akis, susilaukdamas 
žiūrovų pasigėrėjimo. Kolona, perė
jusi visomis svarbiausiomis miesto 
gatvėmis, pasuka sporto stadionan, 
kur kiekviena grupė demonstruos 
savo šokius. Čia vėl staigmena: aikš
tės garsiakalbiai vėl skelbia, kad lie
tuvių tautinio ansamblio grupė, kuri 
šį rytą giedojo bažnyčioje, dalyvavo 
tautinių drabužių parade, tuoj, t. y„ 
pirmoji demonstruos savus šokius. 
Parodomi 3 šokiai: mikita, moterų 
kepurėlė, ir gyvataras. Čia vėl mū
siškiai iššaukia pasigėrėjimo kupiną 
žiūrovo nustebimą, kurie šokėjams 
nešykšti triukšmingų plojimų. Kiek 
vėliau vėl aikštės garsiakalbiai skel
bia, kad lietuviai, giedoję bažnyčioje, 
dalyvavę parade ir tik ką šokę tauti
nius šokius, 18 vai. vakaro duoda 
muzikalinį spektaklį „Atsisveikini
mas“, miesto teatre, ir siūlo vokie
čiams nepraleisti progos, nepamačius 
šios menininkų grupės aukšto meni
nio lygio spektaklio.

18 vai. spektaklin«be miesto vyr. 
burmistro p. Pfleger ir kitų vokie
čių atstovų, atsilanko ir amerikiečių 
karinės valdžios atstovai. Spektaklis 
praeina su didžiuliu pasisekimu ir 
žiūrovų plojimais pertraukiamas per 
20 kartų.

Reikia pasakyti, kad čia lietuviai 
puikiai reprczentavosi. savo tauti
niais drabužiais, daina ir šokiais. Si , 
proga — tai didžiulis Dr. Pfleger ir i 
Weid_:no lietuvių komiteto pirminin- : 
*"• p. Petriko nuopelnas. V-aai

Jeruzalė. — Rūpestingai tebeieš
koma teroristų, pakerusių britų, ka
rius. Visame krašte padaryta dau
gybė kratų ir sulaikyta nemažas 
skaičius žydų. Vienoj tik Jeruzalėj 
suimti 85 žydai, kur, be to, dar ras
tas nemažas ginklų sandėlis. Tačiau 
žudikai iki šiol dar neišaiškinti. No
rint išvengti ekscesų, britų kariams 
vakarais uždrausta išeiti iš savo ra
jono. Per praėjusi mėnesi Palesti
noj žuvę 15 britų piliečių ir didelis 
skaičius sužeista. Teroristai prie Tel 
Aviva išsprogdino geležinkelį. Su

lenkė tiktai okupantų smurtui, kai 
prievartos keliu buvo isodytas į dar
binį vežimą ir išvežtas, už demarka
cijos linijos.

1944 metų liepos mėnesi kai Lie
tuva pradėjo skęsti karo liepsnose ir 
kai bolševikų gaujos ėmė veržtis i 
jos miestus ir kaimus, kreipiasi į ve
lioni kunigai klausdami: „Ekscelen
cija, Iras mums daryti? Tikinčiųjų 
masės vyksta į Vokietiją, ar neišpul
tų, kad ir mes prisijungtume prie jų? 
Juk ten ištrėmime nežinia kas jų 
laukia, ten jie bus reikalingi dvasi
nių patarnavimų! Tiems gi, kurie 
pasiliks Tėvynėje, gresia pavojus 
būti išvežtiems!“ Jo Ekscelencija at
sako trumpai: „Aš negaliu išakyti,

nes nežinau, kur bus geriau ir sau
giau, bet savo darboviečių lengvai 
neapleiskime. Jei pasitaikys, kad kai 
kurios vietovės papuls į mūšius, pa
sitrauksime i nuošalesnę vietą ir vėl 
laikysimės.“ Taip velionis ir darė. 
Bombos ir karo pabūklai sunaikino 
Seminariją, Vyskupijos Kuriją ir Ka
tedrą, jis lindo i rūsį. Kareivių gau
jos atėmė iš jo visa, jis badavo, bet 
darbovietės neapleido, pasiliko su sa
vo ganomaisiais. Pasilikęs tena jis 
aprūpino nuniokotus savo vyskupijos 
miestelius ir bažnytkaimius naujais 
maldos namais ir dvasios vadais 
vietoje tų, kurie žuvo ar atsidūrė iš
trėmime bei kalėjimuos. Gaunamo
mis žiniomis iš Lietuvos jau išvežta

apie 150 kunigų. Didelė jų dalis ten
ka Vilkaviškio vyskupijai. Jų vie
ton reikėjo surasti naujų. Tai padarė 
velionis. „Aš esu gerasis Ganytojas“ 
(Jonas 10, 11).

Ilsėkis, Mylimasis Ganytojau, 
brangiosios Tėvynės žemėje. Lietu
vos tikintieji, ypač vilkaviškiečiai, 
tiek pasaulionys, tiek kunigai Tavęs 
gretai neužmirš! Duos Dievulis, pa
sibaigs ištrėmimo dienos. Nuo Du
nojaus, Reino, Elbės, Maino, Izaro,' 
Inno krantų ir iš tolimųjų Sibiro tun
drų Tavo ganomieji susirinks į savo 
tėvų žemė ir į gimtąsias sodybas. 
Ten jie susijungs Su tais, kurie šian
dien kenčia Tėvynėje, ir Tavo kapą 
papuoš ne tik gyvomis gėlėmis, bet 
taip pat brangiu, Tavo gyvenimą ir 
Tavo idealus simbolizuojanč:u pa
minklu. K. P. A.

Jis atvyko mums padėti
(Pradžia 1 pusi.) 

War Relief Services — NCWC Imi- 
gration Officer prie JAV konsulato 
Frankfurt a/M. ir prie Vatikano Mi
sijos, kur bus liečiami lietuvių ti na
tinių emigraciniai reikalai į Pietų 
Ameriką.

S.m. birželio 21 d. jis iš New Yorko 
atvyko į Londoną. Čia susipažino sa 
lietuvių tremtinių emigracija iš Bri
tų zonos į Angliją. Tarėsi su Lietu
vos atstovu ir įgaliotu ministeriu 
Anglijoje K. B. Balučiu, Latvijos at
stovu ir Įgaliotu ministeriu Anglijo
je Zariniu. Lankėsi darbo ministeri
joje ir katalikų organizacijose, kur 
rado gerų bičiulių. Catholic Commit
tee for Relief Abroad tarėsi dėl at
vykusių į Angliją lietuvių šalpos ir 
dvasinio aprūpinimo. Norima, kad 
Anglijon atvykę lietuviai turėtų sa
vus lietuvius kunigus ir galėtų reikš
tis sava tautine kultūra. Taip pat 
svarbu, kad, reikalui esant, jie gautų 
ir pašalpos. Dėl šių dalykų konkre
čiai dar nesusitarta, tačiau dėl jų tei
giamo išsprendimo esama vilčių. 
Darbo ministerijoje buvę pažadėta, 
kad Anglijoje atvykusieji lietuviai 
darbininkai visais atžvilgiais būsią 
traktuojami lygiai taip pat, kaip ir 
anglai.

Nuo birželio 27 dienos ligi rugpiū
čio 1 dienos Kazys V. Baltramaitis 
išbuvo Paryžiuje, kur lietuvių trem
tinių reikalus aptarė su BALFo Įga
liotiniu Dr. Stasiu A. Bačkiu ir jo 
bendradarbiais. Paryžiaus lietuvių 
kolonijai padalė du viešus praneši
mus ir turėjo visą eilę privačių pasi
tarimų ir pasikalbėjimų tremtinių ir 
bendraisiais mūsų tautos reikalais.

Šiuo metu Prancūzijoje esama apie 
50 lietuvių. Daugumas jų ,gyvena 
Paryžiuje, Strasburge ir pietų Pran
cūzijoje. Apie 70 lietuvių, daugiausia 
vokiečių prievarta išgabentų iš Lie
tuvos, tarnauja Prancūzų svetimša
lių legione. Prancūzijoje lietuviai gy
vena gana skurdžiai, verčiasi, kaip 
kas išmano. Šiuo metu Prancūzijoje 
įsikurti ir darbo susirasti esą ne
lengva.

Iš Paryžiaus K. V. Baltramaitis at
vyko į Frankfurt a/Main, kur Jung
tinių Amerikos Valstybių konsulate 
susipažįsta su savo naujosiomis pa
reigomis. K. V. Baltramaitis pirmiau
sia stengiasi nuodugniai pažinti lie
tuvių tremtinių gyvenimą. Tam rei
kalui jau sekmadienį, rugpiūčio 3 d. 
aplankė netoli Frankfurto esančią 
didžiausią amerikiečių zonoje Hanau 
lietuvių stovyklą. Kalbėjosi su sto
vyklos vadovybės žmonėmis, apžiūrė
jo kai kurias stovyklos įstaigas ir 
įmones.

Rugpiūčio 6 d. vėl aplankė Hanau 
lietuvių stovyklą ir stovyklos ben
druomenei padarė pranešimą apie 
Amerikos lietuvių pastangas padėti 
savo tautiečiams tremtiniams, apie 
lietuvių tremtinių atvykimo į Jung
tines Amerikos Valstybes perspekty
vas, apie galimumus ten įsikurti. Po 
paskaitos atsakinėjo į gausius susi
rinkusių jų paklausimus. Tiek savo 
pranešimu, tiek ir savo atsakymais į 
paklausimus K. V. Baltramaitis sto
vyklos gyvento jų nuotaikas praskai-

drino, įnešė daugiau optimizmo 
vilčių.

Kas gi tas mūsų lauktasis K. 
Baltramaitis, kuris, tikimės, paleng
vins ir pagreitins lietuvių tremtinių 
atvykimą į Jungtines Amerikos Vals
tybes? Jis ne vienam mūsų rašto ir 
meno žmogui gerai pažįstamas dar iš 
Lietuvos, kurioje jis yra praleidęs 
dvejus metus. __

Kazys Vincas Baltramaitis yra gi
męs 1911 metais sausio 8 d. Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, Eliz .beth 
New Jersey. Žymusis mūsų biblio
grafas Silvestras Baltramaitis (1841. 
X. 21 — 1921), aušrininkas, autorius 
didžiulio lietuviškų knygų ir litua- 
nikos bibliografijos veikalo, yra jo 
tėvo dėdė. Iš Jo ir K. V. Baltramaitis 
bus paveldėjęs didelę lietuviškos 
knygos meilę ir bibliografijos pamė
gimą, o šioje srityje jau nemažai yra 
padaręs. Mokėsi Villanova kolegijoje 
ir studijavo Columbijos universitete 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, Vy
tauto Didžiojo Universitete Kaune ir 
Vilniaus universitete. 1938—1940 m. 
Vytauto Didžiojo Universitete ir Vii4 
niaus Universitete lituanistiką studi
javo, kaip Lietuvos Švietimo Ministe
rijos stipendininkas.

Gyvendamas Lietuvoje, V. K. Bal
tramaitis domėjosi savo tautos kul
tūriniu gyvenimu. Paradose, koncer
tuose, teatre, paskaitose, kultūrinin
kų susirinkimuose ir pobūviuose vi
suomet buvo galima matyti V. K. Bal- 
tramaitį. Aukštas, stambaus atletiško 
sudėjimo, didele tamsiais plaukais 
padengta galva, ryškių, bent kiek 
niauraus veido bruožų jis į save visų 
kreipdavo dėmesį. Kas kiek arčiau jį 
pažino, tuojau pastebėjo, kad, lanky
damas meno parodas, teatrą, koncer
tus, paskaitas, jis ieško ne pramogų, 
bet gilesnio savo tautinės kultūros 
pažinimo. Mūsų kultūriniame gyve
nime jis jautės ne svečiu, ieškančiu 
naujų pažinčių ir malonaus laiko pra
leidimo, bet studijų žmogumi, nuolat 
randančiu ką nors naujo.

Lietuviškoji knyga ir spauda — 
K. V. Baltramaičio silpnybė. Jis dide-

v.

Vengrijos belaisviai pasakoja, ką matę
AP iš Budapešto praneša, kad 

Vengrijos pareigūnas, kuris apklau
sęs 5000 iš Rusijos grįžusių belaisvių, 
pareiškė, jog šie asmenys jam pasa
koją, kad Rusija vis gaminanti karo 
medžiagą ir kad kai kurie centrai esą 
užblokuoti ir vykdomas orinių pa
vojų aliarmas.

Jam buvę pareikšta, jog „labai 
slapti“ fabrikai veikią Užuralėje ir, 
kas ten nuvykęs dirbti, nebelaukia
mas iš ten begrjžtant. Tik aukšti 
pareigūnai ir slaptoji policija galin
ti {eiti i slaptąsias įmones.

Charkove gaminami nauji sun
kieji tankai, didesni negu iki šiol 
kare belaisviai yra matę. Kijeve, 
svarbiausia, gaminama 30 cm prieš
lėktuvinės patrankos. Sunkiosios ma
šinos gaminamos prie Leningrado.

Grįžę belaisviai taip pat pasako
ją, jog į slaptuosius Užuralės fabri- 

Priemonės prieš teroristus žydus
vęs vienas arabas ir dar-keli arabai 
buvo sužeisti.

Britų spauda plačiai svarsto Pa
lestinos padėti >r siūlo visokių prie
monių ten tvarkai grąžinti. Pvz., 
„Manchester Guardian“ rašo, kad 
Palestina jau yra tapusi žydų nelai
me, bet ji neturinti virsti ir britų 
nelaime, todėl britai turį tuojau iš 
Palestinos pasitraukti ir ją perduoti 
JTO žinion. Jei JTO Palestinos klau
simo Išspręsti nepavyktų, tegu- be
tarpiai tariąsi žydai su arabais. -E- 

lis lietuviškos knygos mėgėjas. Jis 
atsidėjęs jas studijuoja ir renka. Jiuo 
atžvilgiu jis ištikimai eina savo tėvo 
dėdės Silvestro Baltramaičio pėdo
mis.

Ne kartą teko V. K. BaltramaitJ 
matyti ir tradiciniuose žurnalistų 
„ketvirtadieniuose“ Pieno Centro rū
muose. Jis mūsų periodinei spaudai 
savas ir artimas žmogus, nes apie me
tus laiko (1939—1940 m) dirbo Už
sienių Reikalų Ministerijos žinioje 
esančioje Eltoje. Žurnalistų „ketvir
tadieniuose“, karštų diskusijų metų, 
jis ramiai flegmatiškas sėdėdavo at
silošęs, koją ant kojos užkėlęs, ran
kas ant krūtinės sunėręs, akis pri
merkęs, lyg kad dar labiau sukauptai 
galėtų sekti diskusijų eigą. Pokal
biuose malonus, visuomet susidomė
jęs savo tautos reikalais.

K. V. Baltramaičiui teko būti liu
dininku tragiškųjų mūsų tautos gy
venimo dienų, kai 1940 m. birželio 
15 d. Lietuva tapo smurto auka ir 
neteko savo laivės. Nepakęsdamas 
okupacijos ir nujausdamas dar skau- 
desnį savo tautos likimą, K. V. Bal- 
tramaitis 1940 metais rugpjūčio mėn. 
per Vokietiją ir Švediją išvyko i 
Jungtines Amerikos Valstybes.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
jis dvejis metus dirbo Lietuvos Ge
neraliniame Konsulate New Yorke ir 
dvejis metus BALFo centre, nuo 
1945 m. rugpiūčio 28 d. būdamas jo 
visuomeninių reikalų vedėju, 1946 m. 
kovo mėn. įvykusioje UNRRA kon
ferencijoje Atlantic City, N. J. Kažys 
V. Baltramaitis dalyvavo, kaip Ben
drojo Amerikos Lietuviu Šalpos Fon
do (BALF) atstovas stebėtojas. Tar
naudamas BALFo, jis, be kitko rūpi
nos, kad.lietuviams tremtiniams būtų 
pasiųsta ir kuo daugiausia knygų.

Nuo š. m. gegužės mėn. K. V. Bal
tramaitis perėjo dirbti į War Relief 
Services — N.C.W.C, mūšiškai ta
riant, j Katalikų Misijų. Kaip jos 
atstovas Pabaltijo tautoms jis atvyko 
pas mus.

Džiugu ir malonu- kad Katalikų 
Misija mūsų emigraciniams reika- 

kus siunčiami raudonarmiečiai, grįžę 
iš Vakarų — Vokietijos, Austrijos ir, 
gal būt, iš Vengrijos.

Šie kariai, grįžę iš „kapitalistinio“ 
pasaulio, specialiai apmokomi naujos 
orientacijos ir tik vėliau, išskrynin- 
gavus, siunčiami į prieš karą turėtas 
vietas arba laikomi kariuomenėje ir 
skiriami į Užuralę. Gi tįę, kurie iš
reiškia palinkimą Į Vakarų Europos 
kultūrą, pavyzdžiui, kurie kalba apie 
maudykles, gražiai apsirengusias mo
teris, siunčiami į Užuralę darbams. 
(NYHT).
IS RUSŲ ZONOS VOKIETIJOJE 

FABRIKAI EINA Į SIBIRĄ
HTB praneša iš Berlyno, kad pa

gal ’Berlyne gautus duomenis Sovie
tų Sąjunga planuojanti ateities gy
nybą ir beveik visus ginklų ir amu- 
nicjos fabrikus, išmontuotus Vokie
tijoje, rusų zonoje, atstato už Uralo 
kalnų, Azijos Rusijoje. Leningrado 
sritis esanti pažeidžiama, jei prasi
dėtų karas su Vakarais.

Sovietų vadai sako, kad jei Va
karai penkerių metų būvyje smar
kiai pultų, tai nesą galima pasikliau
ti saugumo sistema, sukurta ryti
niuose kraštuose. Esą reikia skaity
tis su tuo faktu, kad, griuvus rytuose 
gynybos sistemai^ kovos ir gynyba 
persimestų į Rusijos plotus.

Europinėje Rusijoje esą paliekami 
plataus vartojimo prekių įmonės ir 
nedidelis kiekis sunkiosios pramonės.

Sovietai biją, kaip NYHT rašo, 
puolimo iš vakarų ir todėl tuo jie 
grindžią savo dabartinius planus.

Atrankai prasidėjus
(Pradžia 1 pusi.) 

mes nustojame būti žmonėmis, o vir- 
stame daiktais, paprasčiausia darbo 
jėga.

Seniau plačiai buvo kalbama apie 
kompaktinę emigraciją. Jeigu tai ne
buvo mados šūkis, kodėl jis nutilo? 
Kodėl nekalbama apie tai, kaip de
rėtų elgtis tiems, kurie kviečiami 
darbams? Mes nesame palaida trem
tinių masė, bet pakankamai organi
zuota ir disciplinuota visuomenė, kuri 
reikale turėtų ir galėtų pasielgti vie
ningai. Vadovaujantieji veiksniai vis 
dėlto turėtų daryti žygių, kad į mūsų 
stovyklas, į visą tremtinių masę būtų 
žiūrimą kaip į nedalomą vienetą, bet 
jokiu būdu ne kaip į darbo biržą.

Šia kryptimi turėtų būti veikiama 
energingai ir organizuotai. Tremtinių 
masė laukia informacijų, laukia nu
rodymų, kaip jai elgtis. Neabejotina, 
kad ji yra pasiryžusi pakelti tam 
tikras aukas. Lygiai kaip niekas nė
ra linkęs Voki tijoj pasilikti, taip ly
giai niekas stačia galva nesiveržia 
kur nors bėgti. Kiekvienas norėtų 
persikelti gajimai geresnėmis sąly- 

’gornis, galimai su didesne savos 
bendruomenės dalimi. Todėl klausi
mą reikėtų ritinti kantu: Ar jau nėra 
jokios vilties, išvykti didesnėmis gru
pėmis? Ar fiziniam darbui netin
kantieji taip ir bus -pasmerkti išmirti 
stovyklose? Mes turėtume tai žinoti. 
Jei šiuo atveju yra šiek tiek vilties, 
mes turime laukti, mes turime tau
soti kiekvieną savo' bendruomenės 
narį, nes jis mums yra daug reika
lingesnis negu bet kuriam darbda
viui. Kiekvienas toks darbdavio šian
dien vertinamas mūsų bendruomenės 
narys mums būtų nepakeičiamas ir 
tada, jei atsirastų sąlygos pradėti kur 
nors pionierišką gyvenimą. O jis iš- 
tikrųjų būtų daug vertingesnis visai 
mūsų bendruomenei ir visai lietuvių 
taut®, negu dabartinis suskaldymas 
ir kaip darbo vergų išmėtymas po 
visą pasaulį.

Mes norime gyventi ir gyventi ne 
tik kaip žmonės, bet ir kaip tautinė 
bendruomenė, su savo tautinėm ir 
kultūrinėm institucijom. Dėl jų mes 
taip pat turime telktis krūvon ir tin
kamai išreikšti savo tautinį vienin
gumą. Mes nešame atsakomybę ne 
tik prieš savo artimuosius, bet ir 
prieš savo kraujo brolius, prieš savo 
tautą. Ir jeigu mes būsime suskal
dyti, tuo pačiu mes būsime pasmerk
ti, kaip lietuvių tautos dalis.

VI. Minvydas

lams vadovauti ir tvarkyti atsiuntė 
Kazį V. Baltramaitį, taurų lietuvį, 
aukštos kultūros ir plačios erudicijos 
žmogų, kuris puikiai pažįsta mūsų 
tautos bylą, žino mūsų vargus, kuris, 
savo atsakingas pareigas eidamas, va- 
duosis teisingumu, o ne kuriais kitais 
principais ar sumetimais.

Tad sėkmingo jam darbo sunkiose 
ir atsakingose pareigose!

A. Merkelis

Rusai nenorį karo, nes jie jaučiasi 
dar nepakankamai pasiruošę ir kad 
jie esą aliarmo būklėje.

Dabar sovietai susirūpinę savo 
kraštu, kad jie pajėgtų patys išsi
laikyti ir karo atveju būtų nepriklau
somi nuo vakarų.

Tas faktas paaiškinąs Molotovo 
atsisakymą dalyvauti Europos atsta
tyme.
PASITRAUKIA „NEUE ZEITUNG“ 

VYR. REDAKTORIUS
Denos pranešimu, amerikiečių ka

rinės vadovybės žinių kontrolės sky
riaus vedėjas Bavarijai, James A. 
Clark, pareiškė, jog nuo š. m. rug
sėjo pradžios iš savo pareigų pasi
traukia Hans Wallenberg, buvęs ligi 
tol „Neue Zeitung“ vyr. redaktorius.

Kaip A. Clark nurodė, Wallen
berg turėjęs pasitraukti, negalėda
mas sutarti su karine vadovybe dėl 
asmeninės politikos. Jo įpėdinis dar 
nesąs paskirtas, tačiau iki tokio pa
skyrimo šias pareigas laikinai eina 
Max Kraus.

„Neue Zeitung“ yra amerikiečių 
karinės vadovybės organas ameri
kiečių, britų ir prancūzų zonai, lei
džiamas Muenchene vokiečių kalba 
du kart savaitėje. Berlyno miestu! 
išleidžiama speciali laida.

Dabartinis šio laikraščio tiražas 
yra 1.250.000 egz., artimiausiu metu 
jis numatomas pakelti dar 100.000 
egz.
• Iš Rumunijos žydai plaukia į Au
striją. Neseniai atvyko vėl 600 žydų 
į Vieną, kur dabar bus jų jau 7.500,
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Karo atveju JAV pasilaikytų fabrikus
NORIMA TURĖTI 60 ĮMONIŲ PARUOŠTYJE, PAREIŠKĖ KARO MINISTERIS ROYALL
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(Pradžia 1 pusi.) 
jas, kurios vokiečių tautoje yra dar 
labai gyvos.

D. Britanija vysto naują socia
lizmo formą, kuri neatsipalaidoja 
monarchijos rūbo ir kuri ekonomi
nėse doktrinose vykdo socialistines 
reformas. Gyvendama pokarinius 
ekonominius sunkumus, ji ir toliau 
pasilieka eksperimentinėje stadijoje. 
Jau kalbama net ir apie kabineto 
reorganizaciją.

Graikija — Balkanai yra vienas 
šių dienų gundymo taikinių. Balka
nų problema įgauna vis labiau aš
tresnį bendravimo pobūdį. Paskuti
niu metu Balkanų komunistinės vy
riausybės vis labiau puola Graikiją, 
vis labiau nori įsitvirtinti Makedoni
joje. Šį slinkimą, atrodo, remia So
vietų Sąjunga, ypač vetuodama Bal
kanų komisijos sudarymą. Dabar 
kalbama jau, kad Sovietai greičiau
siai nutrauksią su Graikija diploma
tinius santykius, kurie ir iki šiol ne
buvo normalūs. •

Jei prisimintume Sovietų įtakoje 
esamus kraštus, kur jau uždėta so
vietinė antspauda, galėtume daryti 
tam tikrus abibrežimus.

New York Times daro tokias tris 
pagrindines išvadas: dabar esą ne du 
pasauliai, bet trys — kapitalistinis, 
komunistinis ir socialistinis, t. y., 
tarpinis tarp kapitalizmo ir komuniz
mo. Šis trečiasis socialistinis pasau
lis esąs komunizmo priešas, nes so
cializmas be vyriausybės didelio ak
tyvumo reformose ir planavime pra
plečia ir palaiko žmonių laisves. Ar 
jis pateisins savo egzistenciją dabar 
eksperimentuodamas Anglijoje, pa
rodys ateitis, nes jis turės pakeisti ir 
kapitalizmą ir sunaikinti komunizmą.
AMERIKOS VAIDMUO EUROPOS 

ATSTATYME
Amerikos vaidmuo dabartiniu 

metu yra nepaprastai sunkus, ne tik 
dėl jos vidaus sunkumų, bet ir dėl 
stiprios antiamerikietiškos Sovietų

Bulgarijos daliniai į Graikijos pasienį
MAKEDONIJOS RESPUBLIKOS ORGANIZAVIMAS

UP iš Atėnų praneša, kad kari
niai autoritetingi šaltiniai patvirtina 
Bulgarijos dalinių masinį judėjimą 
Graikijos pasienyje. Smulkmenų dar 
negauta.

Anksčiau buvo pranešta, kad toks 
kariuomenės koncentravimas vyksta 
Albanijos pasienyj.

J. ir S. Alsopai New York HT 
pirmadienio numery rašo, kad Jugo
slavija suorganizavusi graįkų-make- 
doniečių brigadą ir inkorporavusi į 
Jugoslavijos armiją. Bulgarija taip 
pat turinti „laisvų“ makedoniečių. 
Jie visi paruošti Makedonijai „išlai
svinti“. Anot Alsopų, „laisvoji Ma
kedonija“ jau suplanuota. Tito ir Di
mitrovas pridėsią po truputį terito

propagandos. Paskutiniu metu Sau
gumo Taryboje Sovietų atstovas 
Krasilnikovas kaltino Ameriką žmo
gaus teisių pažeidimu, nes ji nelo
jalius tarnautojus šalinanti iš vy
riausybės aparato, rašo Daily Malk 
Rusija nori tuo atsilyginti už daro
mus priekaištus Balkanų kraštams, 
kurie likviduoja opoziciją.

New York Times nurodo, kad 
Amerika turinti pripažinti tą faktą, 
jog Rusija samprotaujanti: kapita
lizmas ir komunizmas yra paveldimi 
ir neišvenigami konkurentai. Šis ar
gumentas yra ir pavojingas ir pa
prastas. Kapitalizmas savo likimą 
turįs išgelbėti pats, kapitalizmas tu
rįs kariauti ir šis karas būsiąs prieš 
komunizmą.

Sovietai, anot Markei, biją savo 
giliai įsišaknijusioje Markso „aksio-

HTB iš Washingtono praneša, kad, 
karo ministerio Kenneth C. Royall 
pareiškimu, esąs paruoštas platus 
pramonės planas. Pagal šį planą JAV 
vyriausybė laiko nuosavybėje 60 
fabrikų 2.301.000.000 dol. vertės. Taip 
pat numatomas požeminių įmonių 
įrengimas, kur būtų gaminamos da
lys, saugoma strateginė 25.000 mil. 
dob vertės karo medžiaga. •

Karo ministeris pareiškęs, kad 
Amerikos pramonė, turėdama pakan
kamai laiko, du kartu per vieną ge
neraciją pademonstravusi, jog ji gali 
pereiti prie šaudmenų gamybos ir 
tuo viršyti visas kitas pasaulio tau
tas.

Dabar esą ir tai kiekvienam pasi
liksią aišku, jog bus toks agresorius, 
kuris būsimame kare norėtų nugalėti 
Ameriką, kad galėtų neutralizuoti jos 
pramonės pajėgumą pačioje konflikto 
pradžioje.

rijos ir- tai kartu su Graikijos dalimi, 
įtraukiant Solonikus, sudarys naują 
respubliką, kuri vaidins kaip ir Al
banija. Prie šios organizacijos prisi
deda ir Gromyko su veto, nes nelei
džia įžvelgti, kas dedasi už geležinės 
uždangos. Reikia laukti naujų įvy
kių. —
TAUTŲ SĄJUNGA BAIGĖ DIENAS

New York Herald Tribune rašo, 
kad Tautų Sąjunga likvidavo savo 
turtą, perduodama Jungtinėms Tau
toms ar Tarptautinei Darbo įstaigai. 
Jos turtas siekė 26.500.000 dolerių.

Tautų Sąjungos mirtis nustatyta 
1947 m. liepos 31 dieną. Ši data bus 
laikoma istorine. 

moję“. Tokioje padėtyje nuolaidoms 
nėsą jokios vietos. Komunizmo ne
pašalinsią nei atominės bombos me
timas nei įstatymas. Tiktai efektyvi 
veikla galinti įrodyti „aksiomų“ klai
dingumą.

Pagal L. Markei išvedžiojimus, 
JAValstybės turinčios vesti griežtą 
politiką ir po 10 metų „aksiomos“ 
būsiančios sugriautos, o jie pasisa
vinsią amerikiečių sąlygas.

Baigiamas straipsnis taip: „,.. 
mūsų pagrindinis uždavinys — lai
kytis linijos prieš reakcionierius tiek 
iš kairės, tiek iš dešinės; ugdyti di
delės vertės toleranciją ir susiprati
mą; įrodyti, kad demokratija yra 
veikianti ir kad ji ir toliau dirbs. 
Tokiu būdu Amerika sustiprins pa
saulio tikėjimą mumyse ir visų pir
mą patys savyje.“

Mokslo pažanga taip-sutrumpinu
si nuotolius, jog galįs būti laikas 
amerikiečių pusėje. Karo departa
mentas esamą padėtį vertinąs realis
tiškai, pasiruošdamas savo saugumui 
išlaikyti. Pagal planą karinės pajė
gos turėtų būti paremtos, o prąponė 
pilnu tempu imtų gaminti karo rei
kalams. Šiuo planu numatyta apsi
rūpinti reikalinga karo medžiagų ža
liava, kad dar karo pradžioje būtų 
galima atsispirti agresoriui. Ieškoma 
bBdų, kaip pramonė greičiausiu keliu 
būtų paversta karo pramone. (NYHT).

NENORI SOVIETAMS DUOTI 
REPARACIJŲ

HTB praneša, kad JAV karinė 
Vadovybė rekomenduojanti Washing- 
tonui, jog Sovietų Sąjungai nebūtų 
daugiau duodama reparacijų iš va
karinės Vokietijos tol, kol Potsdamo 
nutarimai dėl Vokietijos vieningumo 
nebus įgyvendinti.

Neseniai Sovietų Sąjunga yra pa
prašius perleisti šešis plieno fabrikus, 
kurių pajėgumas 13.000.000 t metinės 
gamybos, nes šie fabrikai vistiek bū
sią nereikalingi,-net ir pramonės lygį 
pakėlus.

Nurodoma, kad jeigu Vokietija 
būsianti padalyta, tai Rusijai nebū
sią duodama jokių įrengimų.
• Du Austrijos policijos pareigūnus 
rusų teismas nuteisė po 10 metų ka
lėjimo už mėginimą areštuoti rusų 
karius, šie policininkai balandžio 
20 d. patruliavę Vienoje ir buvę 
pašaukti sulaikyti žmogų, šis žmo
gus buvęs apsirengęs tik apatiniais 
ir su pagaliu rankoje grasinęs ki
tiems. Jis tuoj pat buvęs paimtas į 
daboklę, nes manyta esant civilį. 
Vėliau paaiškėję, jog tai buvo rusų 
karys. Tik todėl šie policininkai ir 
nubausti po 10 metų. (NYHT/UP).

,Scholar", leidžiamas Heidelberge, 
remiant Ženevos World Students Re- 
lief’ui. Spaudžiama vokiečių ir anglų 
kalbomis. „Scholar“ žodis pažį
stamas anglų it vokiečių kalboms ir 
reiškia akademiką, jauną mok
slininką, o taip pat ir studentą. 
Žurnalui talkininkauja tremtyje 
esanti užsieniečių profesūra. Žur
nalo leidėjais ir redaktoriais yra 
pabaltiečiai. Pirmasis numeris ypa
tingai daug vietos skiria lietuviams. 
Svarbu tad tinkamai reprezentuotis. 
Apžvalgos kultūriniame skyriuje no
rima pavaizduoti mokslinis mūsų 
akademikų darbas. Kviečiama re
dakcijai prisiųsti neilgus pranešimus 
apie paruoštus mokslinius darbus, 
parašytas disertacijas, diplominius 
darbus, nurodant temą ir keliais sa
kiniais nusakant temos turinį. Ap-

• Amerikiečių AFN radijas paskel
bė iš Stockholmo gautą žinią, kad 
pastaruoju metu padidėjęs baltų pa
bėgėlių bėgimas iš sovietinės zonos 
{ Švediją. Sovietai baltus iš savo zo
nos stengiasi išgabeiiti į Sibirą. -E-
• Ryšium su dviejų britų seržantų
Palestinoj pakorimu, Liverpoly, Glas- 
gowe, Birmingbame ir dar eilėje vie
tų buvo surengtos antižydiškos de
monstracijos, kuriose daugiausia da
lyvavo jaunimas. Daug kur buvo ap
daužytos žydiškos krautuvės ir ap
stumdyti žydai. Demonstrantai nuo
latos šūkavo: „šalin žydus“ ir pan. 
-E- .
• HTB praneša iš Frankfurto, kad 
50 žydų DP naktį apsupę 2 amerikie
čių karius pakeliui į Ansbachą, nusi
vedę į žydų Bleidom stovyklą ir juos 
primušę. Stovykloje yra 1300 žydų. 
(NYHT).

D. Britanijos ekonominė programa
Prieš kurį laiką D. Britanijos dar- 

biečių vyriausybė smarkiai pradėjo 
aliarmuoti, kad Britanijos ūkis per
gyvena didelius sunkumus ir kad 
reikia imtis skubių ir drastiškų prie
monių, jei norima išvengti ūkinės 
katastrofos, ūkinės programos svar
biausi klausimai, kuriuos proklamuos 
ministeris pirmininkas Attlee yra 
šie:

1) Maisto importas iš JAValsty.- 
bių turi būti sumažintas 40%, o 
bendrai — 25%. Viešbučiuose ir res
toranuose maisto davinys tuojau su
mažinamas.

2) Kino filmų įvežimas ir tik 25% 
gautų pajamų už užsienio filmus gili 
būti išvežta užsienin.

3) Naftos produktų įvežimas su

žvalgos visuomeninio gyvenimo sky-l 
riuje laukiama organizacinio gyveni-j 
mo kronikos. Išeiname į pasaulį su 
mintimis parodyti, kad šiapus gele
žinės užtvaros esantieji tėviškių ne
tekę užsieniečiai ne tinginiauja, kaip 
dažnai mums primetama, bet dirba 
rimtą mokslinį darbą.

Pirmasis numeris renkamas ir 
dienos šviesą pamatys rugsėjo mėne
syje. Medžiaga siųstina kuo skubiau
siai. Adresas: „Scholar“ Schriftlei- 
tung, Hausserstr. 32, I. St., (17a) Hei
delberg.

• Sovietų Sąjunga viešai paskelbė 
ir pirmą kartą pademonstravo 6 tur
bininių lėktuvų tipus. Buvę pade
monstruotas ir naikintuvas, kurio 
greitis prilygstąs garso greičiui. (HTB)
• Švedų laikraštis „Tidningen“ ci
tuodamas gandus, gautus iš gerai in
formuotų Stockholmo sluoksnių, ra- . 
šo, jog p. Cernyševas esąs atšauktas 
ir areštuotas, nes jis perdaug atvirai 
parodęs simpatijų kai kuriems Va
karų diplomatų atstovams. (AP).
• Senorą Eva Duarte Peron, atvy-i 
kusią j Šveicariją, pasitiko užsienių 
reikalų ministeris Max PetitpiereJ 
Didžiausia žmonių minia už policjos 
špalerų entuziastingai sveikino vieš- 
nią. (UP).
• Britų kariuomenė pradėjo perda-' 
vlnėti krašto valdžią indų daliniams. 
Perdavimas vykdomas su visomis 
karinėmis ceremonijomis. Indijos ir 
Pakistano kariuomenių vadais pa
skirti britų generolai. Indijos kon
stitucija kuriama pagal britų konsti
tucijos pavyzdį.

Pandit Nehru sesuo paskirta pir
muoju Indijos pasiuntiniu Maskvoj, 
Ji jau išskrido į Maskvą. -E-
• Roosevelto sūnus ir sovietų bi
čiulis Elliot Roosevelt yra įsivėlęs | 
karo meto finansines aferas su vy
riausybės užsakymais. Kongreso ko
misija pradėjo jį tardytu -E- -

mažinamas kurui %, o prekybinin
kams — 10% dabartinių normų.

4) Miško medžiagos visoks impor
tas sustabdomas.

5) Karinių pajėgų 200.000 iš 500.000 
esamų užsienyje bus atgabenta į Bri
taniją; bendrai sumažinama 80.000.

Svarbiausias dėmesys turi būti 
nukreiptas į anglies ir plieno gamy
bos padidinimą, prailginant darbo 
laiką 30 minučių per dieną. Darbo 
profsąjungos pasisako už dviejų 
šventadienių darbą per mėnesį, bet 
neprailginant dienos laiko.

Tai pagrindiniai naujosios ūkinės 
programos klausimai. Dėl jos įgy
vendinimo W. Churchillis žada vykti 
į JAValstybės ir ten kalbėtis su įta
kingiausiais ūkiniais vadovais.

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

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELlo. 
ieško šių asmenų:

XXXVI 
PANKERIČIUS Pranas, 24 metų, iš 

Rokiškio;
PAPROCKAS Vaclovas;
PAPROCKIENE Birutė;
PAPECKIENE Ona, 42 metų, iš Ma

rijampolės apskr.;
PARADIS Gershon;
PARADIS Lazer;
PASCHKELTINER Hana, 44 metų;
PASKAUSKAS Aloyzaš, 20 metų, iš 

Maskoliškių, Ukmergės aps.;
PATCAS Jakelis, 40 metų, iš Žiež

marių;
PAULAUSKIENE Bronė, 38 metų, iš 

Rokiškio;
PENČYLA’ Fidelius, 34 metų, iš Tra

kiškių, Marijampolės aps.;
PIOTROWITSCH Viktor, 26 metų, iš 

Ukmergės;
PIOTROWITSCH Julian, 51 metų, iš 

Ukmergės;
PIOTROWITSCH KLoprata, 50 me

tų, iš Rygos;
POGIRSKIS Teklė, 40 metų, iš 

Kauno;
RAGEVIČIENE Jusefa, 60 metų, iš 

Švėkšnos, Tauragės apskr.;
RAČIUS Antanas, 22 metų, iš Stolo- 

kelio;
KAČIUTE Konstancija, 23 metų, iš 

Klampučių;
RADISCHAT Albert, 37 metų, iš Ka- 

lupėnų;
RAPŠYS Juozas.

2778. Romulis Z. — (Pinneberg 
b. Hamburg, Baltic Universitet) pra
šo atsiliepti tautiečius iš Kupiškio 
ir Svyrių apylinkių, kurie žnotų ką 
nors ape Genutės Jonuškaitės, ište
kėjusios už tarnautojo ir paskutiniu 
laiku gyvunusios Svyrių apskrity.

. 2779. Saponkos Bronius ir Ro
mualdas prašomi atsiliepti šiuo adre
su: Metrikis St., D.R.K. 
lejrn Thisted, Danmark, 
apie Jūsų sesutę Reginą.

2780. Leg. Padvaiskas
(S.P. 82006 75/7 [B.P.M. 414]) — Rud- 
zinskienės-Padvaiskaitės Malvinos ir 
Padvaiskienės-Dovidavičiūtės Onos.

2781. Vaičius Jonas — (4065. L. 
Sv.Co. A.P.O. 800 US Army, Wuerz
burg, Germany) — brolio Alberto, 
Piliučio Juozo ir Krapauskio Anta
no. Žinantieji apie juos prašomi at
siliepti nurodytu adresu.

2782. Šimkus Antanas — (Schein
feld, DP Camp) — savo sūnaus Sta
sio. Kas žinotų apie jo likimą, pra
šau pranešti.

2783. Ramonas Kostas — (Schein
feld DP Camp) — savo tėvų ir sesers 
Kleopas. Kas žinotų apie jų likimą 
prašyčiau pranešti.

2784. Paieškomas Tumėnas Mikas 
iš Utenos ir Tumėnienė-Beskytė Li
na iš Batakių. Pranešti Dorateai 
Beske, (23) Affinghausen 10 ūber 
Bassum.

Dragsbaek 
Yra žinių.

Stasys —

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
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. 

t • Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš an! -to. Iš stovyklose gyv.. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8!"1 „Mūsų Kalias“, Bayerische Hypothe- 
ken- und Wechsel-Bank, Filiale Dillingen Doi.au (13b). Paskiro Nr. kaina 1,30 RM.

Išeiną kartą savaitėje, ketvirtadienį
Dillingen a. d. Domu, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“. Autho
rized by EUCOM HQ, Civil Affair; Division. 

Editor and publisher: Domas PENIKAS.
Adress: Dillingen/Donau, Kapuzinerstr. 16.

Printer: Verlagsaa,talt Manz, Dillingen/Dona*
Population to be served: 10.000.

Prof. Gediminą GALVANAUSKĄ 
ir p. Birutę CEPUNAITYTĘ, sukū
rusius šeimos židinį, sveikiname ir 
linkime laimingo gyvenimo.

O ir. J. Ignatavičiai

2785. Sister Anthony, Ursuline 
Akademy Wilmington 19, Delavare, 
USA, ieško Kampių Stanislovo, Po
vilo ir kitų brolių, kilusių iš Šiaulių 
apskr., Meškuičių kaimo.

2786. U. Jauniškiene, Schwab. 
Gmūnd, Bismarck-Kaseme 9-49, ieš
ko brolio Jono.

2787. Vera Remeikaite-Zavadskas, 
529 Cherrier St., St. Boniface, Man., 
Canada, ieško Auksmantu šeimos iš 
Šiaulėnų valsč., Montviliškių k.

2788. Kovsas Steponas ([16] Ha
nau, Litauisches Lager) — mkt. Ma- 
žionaitės Marijos, gim. 1916. V. 20., 
paskut. metu gyv. Klaipėdos mieste, 
Smetonos Alėja 48. Ji pati arba turį 
apie ją bet kokių žinių prašomi at
siliepti.

2789. Žukauskas Feliksas (Wies
loch b. Heidelberg, Krankenhaus) — 
Paliulio Bronio.

Pranešimas
MOKYKLŲ IR KAPELIONŲ 

DĖMESIUI
Kaip Sv. Sosto Delegatūros lei

dinį Nr. 1, Mūsų Kelias šiomis die- < 
nomis išleido kun. K. Čibiro „Litur
giką“. Vadovėlis išsamus ir tinka 
tiek pradžios mokyklų aukštesnie
siems skyriams, tiek gimnazijų že
mesnėms klasėms. Tiražas labai ri- . 
botas, todėl mokyklų kapelionai bei 
tikybos mokytojai turėtų nedelsiant' !* 
reikalingą kiekį užsisakyti. Priima
mi tik grupiniai Užsakymai.

Vieno egz. „Liturgikos“ kaina — 
8,- RM. Prisiunčiant iš aukšto pini
gus už atitinkamą egzempliorių kie
kį, užsakymus siųsti šiuo adresu: 
Mūsų Kelias, (13b) Dillingen/Donau, 
Kapuzinerstr. 16. Užsakantieji iš 
karto daugiau kaip 20 egz.,. atsiskaito 
ir nuolaidos 10% nuo bendros su
mos.

Skelbimas
Skubiai parduodamas kino foto 

aparatas 16 mm, firma „Siemens“, 
su optika Xenon 1:1,5 F 25 mm.

Sužinoti: (13b) Dillingen/Donau, 
lietuvių stovykla, I blokas, 
barys.

15 kam-

Alytus, Halio!
Prisimindamas gražiąsias bendra

darbiavimo ir draugystės dienas, 
sveikinu aš ponus Gydytojus, Gail. 
Seseris ir visą Alytaus ligoninės me
dicinos personalą, o taip pat Apskri
ties gydytoją p. Starkų, p. Kino Sa
vininką, p-lę Kazlauskaitę, dantistę, 
toliau visus savo bičiulius ir pažįsta
mus, kurių ir pavardžių, deja, nebe
galiu atsiminti. Aš labai apsidžiaug
čiau, dar kartą ką nors iš Jūsų iš
girdęs, o Jums gi linkiu daug daug 
laimės. Josef WETZEL, Werbebera- 
ter, (14b) Ravensburg /Wttbg., 
Gartenstr. 89.

P.S.: 1944 m. sausio — liepos mėn. 
buvau Sanitatsfeldwebel beim Stand- 
ortarzt Dr. Barti (Ortskommandan- 
tur).

Motinai mirus, dali. Kostui 
JfeZERSKUI nuoširdžią užuo
jautą reiškia

Lietuviai Vaidintojai 
^Atžalynas“
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H MUSU KELIAS 
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Mes ai jaučiam visas Jūsų sunkenybes
Tremtiniams užuojautos ir padėkos žodis, pareikštas LVS 7-to Suvažiavimo proga

Užjūrio broliai derina savo veiklą
PASTANGOS BENDRAM JAV LIETUVIU KOMITETUI SUDARYTI,

Lietuvai Vaduoti Sąjungos suva
žiavimo dalyviai, išklausę Jūsų nuo
širdžius linkėjimus, sveikinimus ir 
patarimus, reiškia Jums nuoširdų 
£Čiū ir užtikrina, kad mes Lietuvai 
'Vaduoti Sąjungos visi nariai dėsime 
visas pastangas:

1) kad paveiktume i visus Ame
rikiečius, UNO ir pasaulio pareigū
nus, draugijas, organizacijas, laikraš
čius, kad jie suprastų Lietuvos bylos 
rimtumą ir reikšmę pastovios taikos 
ir demokratijų bei žmogiškų teisių 
palaikyme prieš nuožmią, barbarišką 
ir prapultį lemiančią raudonąją prie
spaudą;

2) kad Jūsų likimas dabartiniu 
momentu būtų pagerintas ir sąlygos 
ne tik Jūsų fiziniam, bet ir dvasi
niam palaikymui būtų gerinamos, 
kaip tai: didesnės laisvės suteikimas, 
pašalinimas nuolatinių screeningų, 
uždraudimas laisvai judėti Sovietų 
NKVD agentams, ir išlaikymo pilnų 
teisių Jūsų laisvam kultūriniam gy
venimui bei kalbos ir rašymo laisvė, 
teisė organizuotis savo teisėms ap
ginti ir pan.;

3) kad jums būtų sudarytos sąly
gos savus reikalus atstovauti ir ginti 
visose pasaulinėse įstaigose ir kon
ferencijose, kur jūsų reikalai bus lie
čiami;

4) kad įtikintume USA ir kitas 
valstybes užstoti nekaltų žmonių 
tikslingą naikinimą, išvežimus į Si
birą ir pan., ir kad imtis veiklos ne 
vien žodžiu, bet vykdyti rimtą ak
ciją;

3) kad įtikintume visą padorų pa
saulį svarba išlaikymo sveikatos, do
ros bei moralės tarpe pabėgėlių. »ant 
kurių turės remtis jų šalių atkūrimo 
problemos. Tokiais sumetimais rei-

JAV už tikėjimo
ir sąžinės laisvę

Wasbingtonas. — Prez. Trumanas 
pasiuntė sveikinimo raštą prasidėju
siai didelei JV bažnytininkų konfe
rencijai. Iš visų keturių laisvių, rašo 
Trumanas, JV daugiausia branginan
čios tikėjimo ir sąžinės laisvę. Visų 
diktatūrų, kokios jos bebūtų, kraš
tuose žmogus yra tik valstybės ver
gas, neturįs jokios laisvės ir jokios 
teisės. Jam net įsakoma į ką jis tu
rįs tikėti ir ką galvoti. Tokioms ti
ronijoms JV niekuomet nenusilenk
siančios. -E-

MANEVRAI AMERIKIEČIŲ 
ZONOJE

Amerikos karinių pajėgų Europoje 
tįršininko pavad. gen. Clarence R. 
Muebner, kaip informuoja NZ iš 
Frankfurto, paskelbė manevrus, ku
rie įvyks amerikiečių zonoje š. m. 
rugpjūčio pabaigoje. Ta pačia proga 
spaudos konferencijoje jisai pažy
mėjo, jog tai tebūsią jokios politinės 
reikšmės neturį manevrai, kurie esą 
daromi ir visuose kituose kraštuose. 
Sovietinėje zonoje tokie manevrai 
jau esą vykdomi. Šių manevrų už
davinys — paskiro kario paruošimas.

Egipto klausima svarsto Saugumo Taryba
Lake Success. — Saug. Taryba 

svarstė Egipto skundą prieš D. Bri
taniją, kurio paręmti atvyko pats
Egipto min. pirm-kas Nakrošy Paša. 
Jis pareikalavo, kad Saug. Taryba 
priverstų britus tuojau pat, besąlygiš
kai ir pilnai atitraukti savo kariuo- 
ifienę iš Nylo slėnio ir Sudano ir l^id 
Sueso ir Sudano sritis britai perduo
tų Egiptui. Egipto vyriausybė 1936 m. 
nudarytąja D. Britanijos—Egipto su
tartį laiko nelegalioj ančia, nes ji bu
vo sudaryta D. Britanijai spaudžiant. 
Atsakydamas Nakrošy Pašai, britų 
atstovas Saug. Taryboj sir. A. Co- 
flogan pareiškė, kad 1936 m. Egipto - 
D. Britanijos sutartis tebegaliojanti 
r prašė Egipto skundą atmesti ir šį 
liausimą visai išbraukti iš Saug. Ta
pybos darbotvarkės. Paneigdamas N. 
bašos tvirtinimus, jis pacitavo keleto 
Egipto valstybės vyrų pasisakymus 
1936 m., kad šioji sutartis Egiptui su
niksianti daug naudos. Toliau sir 
Sodogan pareiškė, kad jei Egipte 
940 m. neffbtų buvę britų kariuo- 
oenės, kažin ar sąjungininkai būtų 
iklėję laimėti karą. D. Britani’a ne- 
Isisakanti betarpiai tartis su Egiptu I 

kalauti, kad Lietuviams ir kitiems 
tremtiniams būtų suteikta proga lai
svai vykti į demokratiškas šalis be 
jokių apsunkinimų, šeimų skaldymų 
bei neteisingų patvarkymų.

Mes žinome ir vertiname Jūsų 
pergyventas ir dabar nešamas kan
čias, vargus ir skurdą, bei beviltišką 
padėtį. Mes atjaučiame Jūsų visas 
sunkenybes ir ne tik pilnai įvertina
me jūsų kantrybę ir pasiryžimą atsi
laikyti prieš viską, bet mes ir stebi
mės iš jūsų karžygiškos ir prakilnios 
dvasios, kuri palaiko Jūsų viltį ir 
gerą nuotaiką.

Dar vienas vaizdas iš LVS-gos 7-jo Seimo Waterbury, Conn. Iš kairės į 
dešinę: 1) kun. R. B. Anderson, 2) kun. L. Skelly (kalba), 3) kongr. 
J. Talbot, Friends of Lithuania garbės narys, ir 5) Mrs. Wm. Amelung

Įvairios žinios
Rusija nori pradėti nutrauktas 

ekonomines derybas su D. Britanija.
— Kanada patvirtino IRO statu

tą. — Nuo š. m. spalių 1 d. JAV iš 
naujo įveda griežtą karo metu vei
kusią plieno eksporto kontrolę. — 
Palestinos JTautų komisija baigia
moje tyrimų stadijoje lanko žydų 
DP stovyklas Europoje. — Prasidėjo 
pasitarimai dėl Ruhro srities anglies 
pramonės. — Bulgarija kaltina Bri
tanija dėl įvykių Graikijoje. — Suo
mijos prekės duodamos reparacijų 
sąskaiton Sovietams, vertinamos 10 - 
15 •/. jų dabartinės vertės. — Jei Sau
gumo Tarybos sudarytai 7 narių pa
komisei nepasiseks Balkanų padėties 
išaiškinti ir nebus prieita prie paten-* 
kinamo sprendimo tarp Rytų ir Va
karų, JAValstybės šią problemą pa
teiks spręsti JTautų visumos suva
žiavimui, kuris įvyks rugsėjo 16 d. 
— Sovietai sumažina pusiau ameri
kiečių lėktuvų skaičių, skraidančių 
per Vengriją, nes rusų daliniai ne
begalį nustatyti, kurie yra svetimi ir 
kurie savi; — Sovietai atsisakė duoti 
leidimą Amerikos laivui (plaukti į 
Daireno uostą Mandžūrijoje. — „Dik- 

ir sudaryti naują sutartį. Tos dery
bos jau ilgą laiką vykusios ir visais 
punktais, išskiriant vieną, buvę su-
sitarta. Po šių abiejų pusių pasisa
kymų Egipto - D. Britanijos kivirčas 
atidėtas pirmadienio posėdžiui.

Beveik kiekviename Saug. Tary
bos posėdyje vis iš naujo iškyla nau
jų narių į JTO priėmimo klausimas. 
Prie ligšiolinių kandidatų: Mongoli
jos, Portugalijos, Albanijos, Trans- 
jordanijos, Airijos, Italijos, Vengri
jos, Rumunijos ir Bulgarijos prisi
dėjo dar 10-tas kandidatas — arabų 
Jameno valstybė. Vakarykščiam po
sėdyje JV atstovas Johnsonas iškėlė 
abejonių dėl Vengrijos ir Rumunuos 
priėmimo. Esą dabartinė Vengruos 
vyriausybė paneigusi pagrindines sa
vo piliečių teises ir parengusi tokį 
naują parlamento rinkimų (statymą, 
kurio tikslas sufalsifikuoti tautos va
lią ir laisvą jos pareiškimą. Rumu
nijos vyriausybės elgesys toks pat. 
Taigi, jos jau dabar nesilaikančios 
taikos sutartimis prisiimtų įsiparei
gojimų: garantuoti laisvę savo nilie- 
čiams. -E-

Su tokia dvasia Jūsų iškovosite 
viso pasaulio užuojautą ir paramą, o 
Jūsų siekiai, troškimai ir viltys bus 
pilnai patenkinti.

Tat pakartodami Jums, brangūs 
broliai ir sesės Lietuviai, padėką už 
visus linkėjimas, sveikiname Jus ir 
linkime Jums kovoti vieningai dėl 
tos Lietuvos, kurios ainiai mokės ap
ginti jos laisvę, kaip tai mokėjo pa
daryti jos protėviai.
' LVS SUVAŽIAVIMO

RENGIMO KOMISIJA 
1947 m. birželio 29 d.

toriumi" vadinamas galįs iššaukti 
britų kabineto pasikeitimą. — Bu
vusio Vokietijos kaiserio Wilhelmo 
žmona, 59 metų, mirusi Frankfurte 
a/Gder. — 40.000 skautų suskrido į 
Prancūziją iš 42 kraštų. — Monako 
valstybė baigė karo būklę su ašies 
valstybėmis. — Sovietai laukia eko
nominės krizės Amerikoje. —
• Senora Peron, Argentinos prezi
dento žmona, važiuodama Šveicari
joje, Berne, su užs. reikalų ministe- 
riu, buvo apmėtyta pamidorais. Po
licija konstatavo, kad už tą darbą esą 
atsakingi 2 vyrai ir viena moteris iš 
Šveicarų komunistų partijos, kurie 
bus nubausti. (Reuter)
• Gen. Marsballis, JAV užs. reika
lų ministeris, JTautų visuotiniame 
suvažiavime pasakysiąs svarbią kal
bą, praneša Valstybės departamentai. 
(Reuter)
• Britai iš Berlyno nepasitrauksią 
tol, kol ten būsią ir kiti sąjunginin
kai. •
• Britanija nusiskundžia Sovietų 
remiamais režimais. Lordas ministe
ris Pakenham smarkiai puolė komu
nistines vyriausybes Rytų kraštuose. 
Jis nurodė, kad tos vyriausybės siste- 
matiškai varančios ūkininkų partijų

Lygumose gimusiems ir augu- 
siems pirmąsyk pamatyti Alpių vaiz
dai palieka visą gyvenimą prisimin
tinų įspūdžių. Tad ir dažna tremti
nių stovykla, naudodamasi pastovia 
vasaros giedra, stengiasi ekskursuott 
į kalnus, kad nors keletą dienų ati
trūktų nuo slegiančios kasdienės ap
linkumos. Šis atitrūkimas tuo reika
lingesnis studentams jų trumpų ato
stogų metu, kad galėtų lengveliau at- 
sikjfppti po sunkių studijų svetimoje 
aplinkumoje ir geriau susikaupti dar 
vieneriems badmiriavimo, bet kartu 
ir įtempto darbo metams.

Prieš kelias dienas užsukęs į Au
strijos pasienyje esantį Berchtesga- 
deną, turėjau kaip tik malonią pro
gą aplankyti gražų būrelį ten atosto
gaujančių — stovyklaujančių lietuvių 
studentų. Tai keliasdešimt mergai
čių ir vaikinų, susirinkę po kelis iš 
visų Vokietijos universitetų, į ku
riuos tik galėjo studijų įžengti trem
tinys studentas. Pasirodo, jų Berch- 
tesgadene, geraširdžių bičiuliu dėka.

KURIS GINTŲ
J. A. Valstybėse mes turime tik 

vieną organizaciją, kurią visi lietu
viai patriotai remia. Ta organizacija
yra BALF. Ji pagal išgales tremti
niams siunčia maisto ir rūbų siun
tas, parūpina mokyklinio amžiaus vai
kams šiek tiek rašomųjų priemonių. 
Jei pirmaisiais metais po išlaisvinimo 
BALF šalpa buvo mažiau reikalinga, 
tai dabar tos šalpos reikalingų skai
čius nuolat auga. Ir nėra kokių davi
nių, kurie kalbėtų, kad ateinančios 
dienos tremtiniams būtų lengvesnės. 
Bet ir be šalpos, dar yra visa eilė 
reikalų, kuriais reikia vieningos veik
los, kad būtų galima pasiekti di
džiausią efektą. Pavienių organiza
cijų veikla ne visada gali būti tokia 
efektyvi, kaip ji galėtų būti atsiekia
ma visų lietuvių vieningomis pastan
gomis. Todėl tokios iniciatyvos trem- 

silpninimą, nors jos esančios daugu
mos gyventojų Rumunijoje, Bulgari
joje ir Vengrijoje remiamos. (D.M.)
• Britų charge d’Affaires Atėnuose 
pareiškė Graikijos vyriausybei, jog 
britų kariuomenė būsianti atitraukta 
iš Graikijos ir tas atsitraukimas pra
sidėsiąs rugsėjo pabaigoje. Dabar 
britų karių esą 5.000. Graikija dabar 
turinti 155.000 karių ir nori jų skai
čių dar padidinti 50.000. (DM)
• Londone gyvenančių rumunų ra
tely dar nieko nebuvo žinoma apie 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje paskly. 
dusias žinias, kad Rumunijos kara
lius Michailas atsisakęs nuo sosto.

Rumunijos pasiuntinybėje buvę 
pareikšta, jog jie nieko nesą girdėję 
ir jie netiki, jog tas būtų tiesa. 
(Reuter)
• JAV prezidentas Trumanas ir 
Argentinos prez. Peronas, kaip pra
neša BBC, susitiksią šio mėnesio gale 
ar rugsėjo pradžioj Brazilijos sosti
nėje Rio de Janeiro, kur vyksta Ame
rikos kontinento suvažiavimas.
• Italija gausianti 28 laivus ir 15 
mil. dolerių vertės kitokio turto, ku
ris karo metu buvo konfiskuotas. 
Vėliau, gal būt, atpalaiduos Ir kitą 
turtą 45 mil. dbl. vertės. (AP)
• Reuteris iš Atėnų praneša, kad 
prie Albanijos-Graikijos sienos esąs 
nepaprastas Albanijos dalinių kon
centravimas. Spaudos pranešime iš 
Janinos, Siaurinio Epiruso, Graikijos 
spaudos agentūros pranešimu, vyks
tąs karinės medžiagos transportavi
mas. Pasieny esą padarytos fortifi
kacijos, mini agentūra.
• Pravda rašo: „Tokiu būdu de 
Gaulle parodo savo kortas, kad jis 
esąs atviras Amerikos ekspansionis- 
tinio ratelio agentas, siūląs savo pa
tarnavimus tiems, kurie siekia su
varžyti demokratines jėgas Europoje 
ir atgaivinti reakcionieriškus reži
mus“. (Reuter)
• Amerika turi tankinių laivų 882. 
D.Britanija — 418, Norvegija — 191, 
Olandija — 77, • Argentina — 35, 
Švedija — 27, Italija — 26, Vene
zuela — 25, Prancūzija — 24, Ispa
nija — 24, Rusija — 18. Kiti kraštai 
turi mažiau negu po 10 tankinių 
laivų.
• Assoc. Press iš Washingtono pra
neša, kad JV atmesiančios sovietų 
pasiūlymą Japonijos taikos sutarties 
parengimą pavesti „5 didžiųjų“ užs. 
reik, ministerfų tarybai. Šiuo reika
lu JV pasiryžusius nedaryti jokių 
nuolaidų ir eiti nustatytu keliu. -E- 
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įsikurta jau lugpiūčio 4 d. ir numa
tyta išbūti ligi rugpjūčio 14 d. Pa
lanki amerikiečių karinė vadovybė 
jiems leido naudotis erdviomis, jos 
žinioje esančiomis „Kaus der Ju- 
gend“ patalpomis. Kas netelpa te
nai, tie pernakvoti nakčiai nusilei
džia į „žemuosius rūmus“, t. y., ba
rakėlius pakalnėje, prie geležinkelių 
stoties.

Darbo diena šioje studentų sto
vykloje praeina nepastebimai, kaip 
dūžtanti akimirka. Kiekvieną dieną 
ekskursuojama į apylinkes, kurioms 
gamtovaizdžių puošnumu vargu be
gali kuri kita vieta prilygti. Tada 
saulės ir erdvės — nors glėbiais sem
kis! Tačiau, be ekskursijų, kurių 
metu pasiekiamos net ir tolėliau 
esančios įsidėmėtinos vietos (pvz., 
karaliaus Liudviko pilis Chiemsee ir 
p.), randama gražaus laiko ir tarpu
savio ryšiams tamprinti ir glaudinti. 
Tam neblogą progą teikia atvykusių 
amžiumi ir patyrimu vyresniųjų bi- 
čiulių-svečių paskaitos visuomeni

TREMTINIUS
tinių reikalui ginti, sudarant vienin
gą komitetą, inciatyvos ėmėsi BALE*. 
Jis liepos 17 d. New Yorke, Pennsyl-
vanla Hotel, sušaukė įvairių lietuvių 
organizacijų vadų pasitarimus. Pasi
tarimuose dalyvavo šie veikėjai: ALT 
centro vadovybės — Simutis, Gri
gaitis ir Vaidyla; Tautininkų Cent
ro — Abraitis, Ginkus, Mačiulaitis; 
L. V. Sąjungos — Trečiokas; Socia
listų atstovai — Buivydas, Glaveckas, 
Žilinskas, Spuden; Lietuvių Darbi
ninkų Sv. Juozapo draugijos — Kneir 
žys ir kun. Juras; SLA atstovai - 
Laukaitis ir Vinikas; Katalikų F«- 
daracijos atstovas — Averka; lųtcr- 
macijos biuro vedėjas — Jurgėla, 
BALF sandelio vedėjas — Valaitis; 
Našlaičių „Fondo atstovai — kun. Bal
konas ir Cerienė. Taip pat pasitari
me dalyvavo ir Lietuvos ministeris 
JAV Povilas Zadeikis, Generalinis 
konsulas Budrys ir kiti veikėjai. 
Apie tą pasitarimą „Dirva“ Nr. 30 
rašo: „Susirinkimo tikslas, kaip pa
aiškėjo, buvo suorganizuoti visų 
Amerikos lietuvių bendrą komitetą, 
kuris rūpintųsi mūsų tremtinių rei
kalais Europoje, teikiant, jiems viso
kią galimą pagalbą. Ypatingai da
rant įvairius žygius mūsų valdžios 
įstaigose, ginant tremtinių teises, 
veikti, kad būtų kriimtas imigracijos 
bilius. Jį, priėmus, susilauktume, be 
abejo, keliolikos tūkstančių mūsų 
tautiečių. Jei bilius būtų priimtas, 
tai visiems įvažiuojantiems reikėtų 
affidavitų. Tokiam skaičiui parū
pinti affidavitus yra nelengvas daly
kas, todėl reikalinga vieninga orga
nizacija, kuri galėtų tame reikalo 
veikti.“

Atrodo, kad pasitarimo tikslas, 
kaip jį nusakė pats BALF pirminin
kas kun. Končius, yra labai kilnus ir 
visų lietuvių remtinas. Bet tūli Ame
rikos lietuvių politikieriai, kurie nori 
savo prestižą gelbėti, gi tremtinių 
reikalus palikti iuošalyje, į šį reikalą 
pažiūrėjo per savo politinius akinius 
ir darbą laikinai sutrukdė. Apie tai 
laikraštyje rašoma: „J. Ginkus pa
darė įnešimą, kad būtų šaukiamas 
visų Amerikoje esančių lietuvių gru
pių ir organizacijų atstovų seimas 
ir kad jis tokį komitetą išrinktų. Vi
sų susirinkusiųjų toks įnešimas buvo 
su prielankumu sutiktas. Išimtį su
darė tik Grigaitis ir Vaidyla. Jie 
griežtai pasipriešino. Iš jų kalbos 
paaiškėjo, kad jie tokio atstovų sei
mo bijo, kadangi po to Taryba gali 
nustoti savo įtakos į visuomenę. Gri
gaitis ir panašūs smarkiai puolė 
BALF pirmininką, kam jis tokį pa
sitarimą sušaukė.“

Toliau iš aprašymo matyti, kad 
Lietuvos ministeris P. Žadeikis vi
saip stengėsi, kad surastų palankų 
sprendimą, bet ir jo pastangos nuėjo 
niekais. Tame pat posėdyje, pamatęs 
padėtį, BALF pirmininkas pareiškė, 
kad jis nuo rudens iš savo vietos 
rezignuojąs.

Čia norisi kelias žodžiais grįžti 
prie tokių pasireiškimų, kurie darbą 
ne tik trukdo, bet ir jį laidoja. Kad 
Amerikos lietuvių tarpe taip yra, 
matyti iš jau spausdintų pasikalbė
jimų su p. Adomaičiu ir p. Skipičiu. 
O kas šiuo atveju kaltas — skaity
tojai patys gerai susiorientuos. Mes 
tik apgailestaujant, kad asmenys, ku
rie nori dėtis dideliais veikėjais, tu
rėtų kiek toliau matyti, negu jų in
teresai siekia. . „ B V.

niais ir kt. aktualiais klausimais. Po 
jų, kaip parastai studentų gyvenime, 
įsiliepsnoja gyvos diskusijos. Ne
trūksta ir pačių studentų aktyvumo, 
kuris reiškiasi jų pačių paruoštais 
referatais. Plačiausiai išnagrinėta 
tokių referatų tema — tai tremtinio 
lietuvio studento uždaviniai. Protar
piais vakarais neapsieinama ir be 
meninio pajėgumo varžybų. Čia jie 
pasireiškia tiek paskirai, tiek univer
sitetiniais junginiais.

Trumpą laiką tegalėjau pasilikti 
šių jaunatvės entuziazmu užkrečian
čių studentų tarpe, tačiau išvykau 
nenoromis, sunkiai skirdamasis su 
jais, pamiršdamas metų naštą ant 
savo pečių. Išvykdamas tačiau nea
bejojau viena mintimi — tai kad po 
kelių dienų panašiai išvykdami šie 
tremties užgrūdinti jaunuoliai cus 
tapę neišskiriamais draugais. Juos 
jungs ne tik gili savo gimtojo krašto 
meilė, bet ir tauri asmeninė pažintis, 
sustiprėjusi per tas neužmirštino# 
dešimt dieniu 51. Zubry#

8


	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0007
	C1B0004634390-1947-nr33-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0008

