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Daugiau dėmesio 
mokyklai

Mokslos pradžios prog'a
Prieš mano akis Mūsų Kelio 31 

nr., kuriame Lituanistų nutarimai, 
ir latvių Tevzeme 57 nr., kuriame 
„Mūsų tremties mokyklų vadovų nu
tarimai“. Dviejų tautų, gyvenančių

Emigruojančius DP įkurdins
= kultūringai

Ką patyrė LRK Pirmininkas IRO parengiamosios Komisijos posėdžiuose
sunkų tremties gyvenimą, mokytojų 
balsas, mokytojų atsišaukimas i sa
vus tautiečius, kad būtų atkreiptas 
tinkamas dėmesys t jaunimą ir tam 
jaunimui skiriamas auklėjimo ir mo
kymo Įstaigas — mokyklas. Tai 
šauksmas: „Daugiau dėmesio moky
klai!“

Argi mes per mažai rūpinomės 
savo mokyklomis? . Juk susiorgani
zavome vaikų darželius, pradžios 
mokyklas, progimnazijas, gimnazi
jas, amatų mokyklas (jų maža!), iš
rūpinome geresnes ar blogesnes pa
talpas, turime Švietimo Valdybą, ku
ri skiria ir atleidžia mokyklų vedė- 
|us, direktorius ir mokytojus. Yra 
mokiniams gyventi įrengti bendra
bučiai (ne visur), mokiniai atleidžia
mi nuo visokių darbų, mokytojai 
gauna dirbančiojo papildomą maistą 
ir cigaretes, o kiti net algą RM iš 
vokiečių burmistro. Mokytojai daž
niausiai turi geresnius kambarius 
gyventi. Ko dar tie mokytojai nori?

Iš tiesų mokytojo ir mokinio gy
venimas yra geresnis negu civilio 
tremtinio, stovykloje gyvenančio. Tai 
niekas neužginčys. Tačiau ir eilinis 
tremtinys turėtų žinoti, kad moky
klos sėkmingam darbui neužtenka, 
turėti pastogę, Šviet. Valdybą, ap
rengtus ir pavalgydintus mokinius ir 
mokytojus. Mokyklai reikia moky
klinės dvasios ir mokslo priemonių: 
vadovėlių, literatūros, veikalų, že
mėlapių, paveikslų, gamtos, fizikos 
ir chemijos kabinetų, aikščių ir salių 
su įrankiais kūno lavinimui, rašo
mosios medžiagos. Mokyklinę dva
sią sudaro mokinio ir mokytojo no
ras ir ryžtingas įsitikinimas savo iš
siauklėjimu ir išsimokslinimu siekti 
tautos gerovės (dvasinės ir materia
linės) ir visuotinės laimės. Mokyto
jas tą savo ryžtingą siekimą turi per
teikti mokiniams, o mokiniai — jį 
padaryti savo idealu ir siekiamuoju 
tikslu. Be tos mokyklinės dvasios 

. mokyklos darbas nebus sėkmingas.
nors ji turėtų geriausias patalpas ir 
begales mokslo priemonių.

Jei karas išniekino žmogų, hu
manizmą, tyčiojasi iš teisingumo ir 
tiesos, tai jis nepajėgė atimti iš mo
kytojo iš tėvynės atsinešto idealizmo 
Ir noro mokyti ir auklėti jaunimą 
savo tautos gerovei ir laisvam Lie
tuvos gyvenimui.- Ir tai yra didelis 
ramstis mūsų tremtinių mokyklai. 
Be jo sugriūtų mūsų mokykla.

Tačiau ir lituanistai savo suva
žiavime Wuerzburge, ir latvių mo
kyklų vadovų konferencija Darm- 
stadte skundžiasi sunkumais, kurie 
trukdo ir paverčia mokyklos darbą 
nepatenkinamu, štai tie sunkumai:

1. mokinių ir abiturientų nenoras 
gilintis į savo gimtąją kalbą, savo 
tautinę literatūrą ir tautines tradi
cijas;

2. vadovėlių ir literatūros veikalų 
trūkumas;

3. nevienodas mokytojų pasiren
gimas ir nukrypimai nuo programos;

4. mokslo metų trumpinimas.
Dėl nenoro gilintis į savo kalbą, 

savo tautos literatūrą ar tautines 
tradicijas galime štai ką pasakyti. 
Atbėgome į Vokietiją, gelbėdami sa
vo gyvybę. Perėję į amerikiečių glo
bą, steigėme mokyklas, leidėme lai
kraščius, knygeles, rengėme anglų, 
vokiečių, prancūzų ir net ispanų kalb. 
kursus, bet nė viena stovykla nesu
rengė kalbos ar literatūros kursų ar 
paskaitų ciklo. Nekėlė minties to
kius kursus rengti ir Švietimo Val
dyba. Visų lūpose ir dabar tebėra 
posakis, kad su lietuvių kalba sveti
mame krašte esi pražuvęs. Todėl 
mokomės tik svetimų kalbų. Ta 
mintis perėjo ir į mokyklą. Ir litua
nistai skundžiasi ir teisingai galvoja, 
ragindami visuomenę pradėti domė
tis savo gimt, kalba ir literatūra. Kai 

(Nukelta į 7 pusk)

Lietuvos Raud. Kryžiaus pirminin
kas lankėsi Ženevoje, kur dalyvavo 
IRO parengiamosios komisijos H-sios 
sesijos posėdžiuose, kalbėjosi su jos 
pareigūnais ir lietuvių tremtinių rei
kalais darė žygių įvairiose šalpos in
stitucijose. Prieš tai IRO pareng. ko
misijos I-joj sesijoj posėdžiuose ir II- 

Lietuvai V. S. vadovybė su aukštaisiais svečiais 7-to Seimo metu
Stovi iš kairės į dešinė: Lietuviams remti fondo direktorius J. Valaitis, Lietuvos gen. kons. attache Hn. Si
mutis, p. Simutienė, p. B. Smetonienė, pianistė, L.V.S. pareigūnas J. Bachunas, p. S. Adomaitienė, vokalistė, 
Lietuvio spaudos kįubo pirm, ir L.V.S. vicepirm. p. Alb. Trečiokas; sėdi iš kairės l dešinę: Lietuvos mi
nisteris Washingtone p. jpj Žadeikis, kun. Roger B. Anderson, A.L.M. pirm. adv. H. Olis, kun. dr. T. Walter 
— lietuvių bičiulis, katal. ligoninių ir komiteto pirm. kun. Laurence, L.V.S. pirm. Pijus Žiūrys, LVS sekr.

K. S. Karpius, L.V.S. vicepirm. dr. T. T. Sims

sios pradžioje dalyvavo J. E. njiniste- 
ris Turauskas, kuris taip pat parengė 
dirvą pačiam LRK pirm-ko atvykimui 
ir jo pasimatymams Šveicarijoje.

IRO pareng. komisija šioj sesijoj 
Svarstė DP išlaikymo, emigracijos ir 
įkurdinimo klausimus.

D P globą perėmus IRO, juos 
išlaikys kariniai organai, kuriems 
IRO atlygins. Iškėlus maitinimo klau
simą, nutarta maisto normą pakelti 
ligi 2.000 kalorijų, jei leis IRO biu- 
tingentas numatomas į P. Ameriką. 

Pan-Amerikos konferencija Brazilijoje
AMERIKINIŲ KRAŠTŲ NEUTRALUMAS KARO ATVEJU LAIKOMAS NEĮSTATYMINIU VEIKSMU

Rugpiūčlo 15 d. Brazilijos prezi
dentas Enrico Gaspar Dutrą, kaip in
formuoja NZ pagal rugpiūčio 17 d. 
UP pranešimą, atidarydamas Pan- 
Amerikos gynimosi konferenciją Rio 
de Janeiro, pasakė kalbą, kuria jis 
ragino 20 konferencijoje dalyvaujan
čių valstybių atstovus parodyti pa
sauliui vienybės pavyzdį. Regiona
linių sąjungų pagalba, kaip tai atsis
pindi panamerikinių interesų bendru
me, gal kada nors būtų galima su
daryti sąjungą, apimančią visą pa
saulį. Solidarumo paktas, kuri turėtų 
priimti konferencija, suteiktų prak
tišką reikšmę geros kaimynystės prin
cipams, kuriuos Amerikos valstybės 
ugdė ištisus šimtmečius. Prieš tautas, 
kurios nesilaiko tarptautinių nuosta
tų, esą reikalinga sudaryti bendrą 
frontą.

Denos pranešimu, Brazilijos užsie
nių reikalų ministeris Paul Fernandes 
išrinktas konferencijos pirmininku. 
JAV užsienių reikalų ministeris G.C. 
Marshallis pažymėjo kad konferen
cijos tikslas, yra veikti Jungtinių 
Tautų nustatytuose rėmuose, siekiant 
pasaulio taikos, ir sudaryti vakarų 
pusrutulio pagalbos paktą, kuris tu
rėtų atitikti 1945 m. kovo 3 d. Cha- 
pultepeco susitarimo dvasią. J(is to
liau pasiūlė, būsimo karo atveju bet 
kurios vakarų pusrutuliui priklau
sančios valstybės neutralumą laikyti

džetas ir kitos aplinkybės. Tad efek
tingesnio pagerėjimo, atrodo, netenka 
laukti.

Dėl DP emigracijos IRO 
pareng. komisija yra jau pasirašiusi 
sutartį su Australią, kuri šiemet (1947 
m.) apsiėmė priimti 4.000 DP, toliau 
po 1.000 kas mėnuo. Didžiausias kon-

Nustatyta, kad šeimos neprivalo būti 
ardomos, emigruojama bus net su iš
laikomais giminėmis .

IRO pareng. komisija yra nusista
čiusi (toks, reikia manyti, bus ir IRO 
nusistatymas), kad emigravusieji D P 
būtų įkurdinti kultūrin
gai. Pareng. komisija įkurdinimui 
finansuoti yra numačiusi gauti visą 
Vokietijoje rastą ne monetomis auk
są (jo vertė nežinoma), dalį neutra
liuosiuose kraštuose esančio Vokieti
jos turto DP atstovai), o rugsėjo 16 d.

neįstatyminiu veiksmu. Šis pasiūly
mas dviejų trečdalių balsų dauguma 
buvo priimtas. Pagal Marshalllo pa
siūlymą visos prie gynimosi pakto 
prisidėjusios valstybės karo atveju 
turi veikti kolektyviai, net ir tuo 
atveju, jeigu balsuojant kuri šalis 
pasisakytų ir prieš. Ši kolektyvinė 
akcija numato priemones, kurios nuo 
ūkinių ir diplomatinių sankcijų siekia 
net iki tiesioginio karo paskelbimo.

JAValstybės Departamento raštas BALF'o pirmininkui 
dėl vokiečių reparacijų nacių aukoms

Š. m. birželio 12 d. BALF’o pirm, 
kun. Dr. Končius pasiuntė JV valsty
bės sekretoriui raštą ryšium su Pary
žiaus susitarimu dėl reparacijų, nu
matančių tam tikras sumas nerepa- 
trijuojiems nuo vokiečių nukentėju- 
siems tremtiniams. Liepos 11 d. tuo
metinis valstybės pasikretoris J. H. 
Hilldringas kun. Dr. Končiui atsakė:

„Paryžiaus susitarimo dėl repara
cijų 8 str. numatė trijų kategorijų su
mas nerepatrijuojamoms vokiečių 
veiksmų aukoms padėti ir įkurdinti:

a) nedidesnę kaip 25 mil. dol. su
mą iš vokiečių aktyvų neutraliuose 
kraštuose, b) visą sąjungininkų pa
jėgų Vokietijoj rastą nemonetinį 
auksą ir oi neutraliuose kraštuose 

(apie 25 mil. dol. vertės) ir be įpėdinių 
likusį nacių aukų turtą. Be to, Švei
carija yra paskyrusi 50 mil. šveicarų 
frankų ir Švedija 50 mil. švedų kronų.

IRO parengiamasis periodas pasi
baigė. Rugsėjo 8 d. susirenka posė
džio patariamasis komitetas (jame 
galėsią dalyvauti, kaip patarėjai, ir 

pareng. komisija iškilmingame po- 
sėdz deklaruos IRO įsteigimą. — Nau
ju IRO gen. sekretorium vieton Alt- 
meierio išrinktas žinomas JV filan
tropas Tuck, jo pavaduotoju anglas, 
sakoma, DP palankus žmogus. — IRO 
pareigūnų algoms 3 mėn. paskirta 
3.460.000 dol. Kad į aukštesnius postus 
patektų DP, tikėtis sunku, nes kandi
datus pasiūlys IRO nariai; DP gali 
patekti nebent į žemesniąsias kate
gorijas.

LRK pirm-kas ilgame, palankios

Betgi nė viena šalis nėra Įpareigota 
kare aktyviai dalyvauti arba siųsti 
kariuomenę be savo krašto vyriau
sybės sutikimo.

Banditai Graikijos šiaurėje ruo
šiasi sudaryti komunistinę vyriausy
bę ir paskelbti laisvą respubliką, 
praneša buvęs Graikijos karo mini
steris Dragommis. (UP) 

esančius nacių aukų, kurie mirė ne
palikę įpėdinių, aktyvus. Turima in
formacija nusako, kad b ir c katego
rijų turtas yra daugiausia žydų kil
mės. JV vyriausybė išaiškino, kad 
nemonetinis auksas pirmon galvon 
yra vertybės, Išplėštos iš načių aukų 
ir kurių negalima grąžinti.

Vaduodamosi 8 str., JV, Prancū
zija, D. Britanija, Čekoslovakija ir 
Jugoslavija 1946 m. birželio 14 d. su
tarė, kad anų mil. dol. 90 %, nemone- 
tinio aukso 90% ir be paveldėtojų, 
likusių neut. kraštuose aktyvų 95 % 
bus paskirta žydams, nukentėju- 
siems nuo nacių veiksmų, paremti ir 
įkurdinti.

Kaip matot, susitarimas nustato,

atmosferos praėjusiame pasikalbė
jime su IRO pareng. Rom-jos pirmi
ninku Ponsot aptarė LRK memoran
dumą mūsų tremtinių reikalais. 
Svarbiausieji memorandume iškelti 
pageidavimai buvo šie;

1) IRO organizacijos vadovybėje 
turėtų būti atstovaujami vienu ar 
kitu būdu patys DP. Baltijos valsty-
bių DP yra tam reikalui sudarę ben
drą karitatyvinę organizaciją. Baltų 
tremtinių Vokietijoje ir Austrijoje 
yra apie 250.000 asmenų.

2) IRO organizacijos administra
cinis aparatas DP stovyklų tvarky
mui turėtų būti iki maksimumo su
prastintas. Į jį pageidaujame {trauk
ti iš DP tarpo kvalifikuotus ir prity
rusius asmenis.

3) IRO turėtų apsaugoti pilietines 
teises ir užtikrinti tremtiniams kul
tūrinio gyvenimo ir veiklos galimybes.

4) Suburti lietuvius tremtinius di
desnėmis grupėmis.

5) Austrijoje gyvenančius lietu
vius perkelti l Vakarų Vokietiją ir 
tuo būdu juos prijungti prie visos 
lietuvių tremtinių masės.

6) Emigracijos atvejuje lietuvius 
tremtinius, gyvenančius Austrija e ir 
prancūzų okupuotoje zonoje, prijung
ti prie lietuvių tremtinių, esančių 
Britų ir Amerikos zonose.

7) Pagerinti higieninę stovyklų 
padėtį.

8) Sudaryti sąlygas šeimoms su 
vaikais gyventi atskiruose būstuose.

9) Silpnos sveikatos tremtiniams 
ir ligoniams duoti galimybę gyventi 
privačiai, neatimant iš jų teisės l IRO 
aprūpinimą ir kitokią globą.

10) Maisto kiekį pakelti bent iki 
2.000 kalorijų dienai. Jis turėtų būti 
įvairinamas ir pritaikintas tautiniam 
skoniui. Taip pat būtina atsižvelgti 
į vaikų ir ligonių reikalavimus.

11) Sudaryti sąlygas tremtiniams 
įsijungti j darbo procesą ir Įgyti pro
fesinį pasiruošimą.

12) Apsaugoti tremtinių tautinius 
reikalus.

13) Apsaugoti tremtinius nuo pri
verstinės repatriacijos.

Ponsot memorandumą priėmė dė
mesin; be to jis pritarė lietuvių DP 
perkėlimui iš Austrijos į Vokietiją.

Tarptaut. Raud. Kryžiau-S 
vicepirm, .Dr. E. Gloor pirm-kui pa
žadėjo visa, kas galima, padaryti dėl 
užsilikusių lietuvių belaisvių (Maltoj, 
Egipte, Prancūzijoj), pažadėjo para
mos vaistais ir, konkrečiai neužsian
gažuodamas, palankia nuotaika ap
tarė kitus lietuvių šalpos reikalus.

Šveicarų šalpos (staiga „Don Suis
se“ prižadėjo šelpti 1.000 liet, nauja
gimių apie 30—40.000 šveic. frankų 
sumoj. Tos įstaigos nusiteikimai Bal
tijos tautų tremtinių atžvilgiu pasku
tiniu metu pagerėjo.

kad didžiulė dauguma asmenų, mini
mų 8 str., bus žydai.

JV kalbamąjį susitarimą pasirašė 
dviem motyvais: pirma, žydai ypatin
gai nukentėjo nuo nacių agresijos ir 
neturi vyriausybės, Į kurią galėtų 
kreiptis dėl vokiečių reparacijų; 
antra, esminga kalbamosios nuosa
vybės dalis buvo žydų kilmės. Val
stybės departamentas nuvokia ne žy
dų pabėgėlių reikalus ir visą laiką 
ieškojo būdų, kad jie gelėtų pradėti 
patenkinamą gyvenimą. Kaip žinote, 
buvo labai sunku pasiekti ta prasme 
suinteresuotųjų galybių susitarimą, 
ir būtų buvę visiškai neįmanoma 
Įtraukti jų klasę t tarpą pasinaudo
siančių Vokietijos reparacijomis“.
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Kaip dirba angliakasiai Belgijoje Į
I.AIRkAR IR RF.ECl.TOK ANGLIES KASYKLŲLAIŠKAS IS BELGUOS ANGLIES KASYKLŲ

Ekskursija papildo studijų paskaitas

Fellbacho naujenos

Skirstosi Salzburgo lietuvio kolonija

Kai išlendame iš požemio darbo
vietės į žemės paviršių, atrodome 
juodi kaip velniai. Tuomet mūsiškės 
moterys saviškių tikrai neatpažintų. 
Bet už 15 min. mes vėl tampame 
žmonėmis. Tam reikalui sunaudo
jame per savaitę kiekvienas iki 1 kg 
skalbiamo muilo.

Pati angliakasio apranga labai 
paprasta. ,Įmonė teduoda tik darbo 
įrnkius ir lemputę pasišviesti, visa 
kita tenka pačiam pirktis. Vienas 
pagrindinių aprangos dalykų — tai 
šalmas. Jis odinis ir labai paprastas, 
net be pamušalo. Užtat kiekvienas į 
jį ką nors įsikloja: senesnieji ang
liakasiai turi prisisiuvę visokių ra- 
biniškų kepuraičių, gi mes, naujokai, 
kol kas pasitenkiname nusipiovę 
apatinių kelnių kišką ar marškinių 
rankogalį. Išskyrus šalrAą, jokių ki
tų specialių rūbų nėra. Tad prisieina 
rengtis paprastais darbo rūbais, su 
kokiais dirbome naciškos Vokieti
jos ’fabrikuose. Betgi daugiausia dir
bame be švarkų ir marškinių, tik su 
šalmu, kelnėmis ir batais. Mat, šiaip 
drabužiai labai greit plyšta.

Pati darbovietė yra požemyje, 
700-800 m. gilumoje. Kasyklos, kur 
mes dirbame, labai primityviškos. 
Jokių moderniškų įrengimų čia nėra, 
nepaisoma čia ir paprasčiausi higie
nos reikalavimai. Pvz., Liege Gasson 
kasyklose, kur dirba trys pamainos 
po kelis šimtus darbininkų, požemyje 
nėra nė vieno WC. Esant, be to, dar 
silpnokai ventiliacijai, dažnai tenka 
dirbti, nuolat jaučiant „gryną“ kvapą. 

, Pagrindiniais koridoriais galima 
vaikščioti statiems, bet einant į dar- 
bdvetę toliau, tenka visaip prasima
nyti: pirma kišti galvą, paskum pe
čius, kad išlįstume pagaliau ir visas. 
Ne retai prisieina ir žąsies žingsniu 
pavaikščioti — taip žemi būna praė
jimai:

Dirbti tenka įvairiai: stačiom, at
siklaupus ir net atsigulus. Fiziškai 
darbas nėra labai sunkus, o jo na
šumas labai sunkiai sukontroliuoja
mas. Kam yra tekę anksčiau fiziškai 
padirbėti, tie tik juokiasi dabar, o 
kurie iš viso fizinio darbo nėra turėję 
ir čia sąžiningai dirba, tie kol kas 
susimuša rankose, pūsles arba turi 
griebtis pirštinių. _

Darbe’ pilna pavojų. Iš karto žmo
gus visko bijai, esi labai atsargus, 
dėl to ir sužeidimų pasitaiko mažiau. 
Po kelių dienų tačiau apsiprantama. 
Iš mūsų 18 vyrų, pvz., dėl susižeidi- 
mo dar nė vienas darbo neapleido. 
Iš kitos mūsų kasyklų 19 vyrų grupės 
vienas lengvai sužeistas guli ligoni
nėje. Šiaip susižeidimų atsitinka ir 
sunkesnių. Krisdami akmenys kar
tais sulaužo rankų, kojų kaulus ar 
šonkaulius ir kt. Tokie susižeidimai, 
atrodo, administracijos slepiami, kad 
nekiltų baimės panika. Kadangi dir
ba įvairiausių tautų darbininkai, tai 
apie tokius sužeidimus tesužino tik 
tos tautybės žmonės, kuriai priklau
so sužeistasis arba kurie kartu su 
jais dirbo. Labai dažnai dirbama gi 
visiškai atsiskyrus, taigi ir pamainos 
draugai ne ką apie tai tegauna iš
girsti. Beje, kad kas darbovietėje 
būtų nualpęs, iŠ viso neteko girdėti.

Zinios iš
Salzburgo lietuvių kolonija pra

deda skirstytis. Vasaros pradžioje 
keliolika lietuvių išplaukė pirmuoju 
transportu į Braziliją, didokas bū
rys jaunų vyrų išvažiavo ■ į Vene- 
cuelą. Šiomis dienomis vėl išvažia
vo per šimtą asmenų j Venecuelą ir 
kelios dešimtys vyrų į Kanadą miš
kų darbams. Likusieji, kurių susi
darys tik apie 50 asmenų, pasiryžė 
nelikti Austrijoje ir ieškotis laiki
nosios tėvynės ten, iš kur ateis pir
mas pasiūlymas, iki > js galima grįž
ti į tikrąją. T’, tokių kraštų oficialio
siose įstaigose minimos Argentina, 
Brazilija, Dominikonų respublika ir 
Australija. Pastebėtina, kad latviai 
į užjūrius nevažiuoja ir laukia emi
gracijos tik į Angliją. Toks yra jų 
centrinių įstaigų Vokietijoje nusista
tymas, ir jo jie laikosi. Lietuvių 
centras, deje, nesistengia už Vokieti
jos ribų gyvenančius lietuvius infor
muoti, nepalaiko ryšių, ir bendras 
tuo reikalu nusistatymas mums nė
ra žinomas. Visi mėginimai susirišti 
su centru nuėjo niekais — į jokius 
užklausimus niekas mums nesiteikė 
atsakyti. Ir su Vokietijos spauda 
sunku susisiekti — kelia į mus te-

Yra vietų, kur darbą reikia at
likti automatiškai — nustatytais lai
ko tarpais, kaip modemiškoje, di
džiulėje įmonėje. Darbo oficialusis 
laikas 8 vai., bet faktiškai tedirbama 
tik 5-6 vai. Visas kitas laikas ati
tenka į darbovietę nuvykti, iš jos' 
grįžti ir, be to, pusvalandis valgio 
pertraukai. Naujokams atlyginama 
pagal darbo rūšį: 140-157 fr. dienai. 
Po keletos savaičių, kartais tik po 
kelių mėnesių, pasibaigia blaškymas 
nuo vieno darbo prie kito. Tada jau 
gauni tą patį nuolatinį darbą ir pa
gal jį esi (rikiuojamas -į atitinkamą 
uždarbio kategoriją — atlyginimas 
nusistovi.

Brangiausiai apmokamas yra ang
lių gręžimo darbas. Tenai jau yra 
nustatytos išdirbio normos, bet dir
bama akordiškai. Taip geriau ir dau
giau uždirbama, tačiau dirbant prie 
grąžto reikia turėti jėgos ir šiek tiek 
įpratimo. Vienas kitas mūsiškių juo
kais yra keletą kartų grąžtą bandę, 
betgi nuolat pasilikti prie jo dar nė 
vienas nesiryžo. Gręžėju gali bet 
kada pasisiūlyti. Jeigu raumenys iš
laikys ir-darbe kiek įgusi — uždirbsi 
apie 500 fr. per 8 darbo valandąs 
dieną.

Mes dabar už 6 darbdienius gau
name, jau viską atskaičius, apie 750 
fr. nors senieji darbininkai tuo pačiu 
metu uždirba įvairiai, bet dažniau
siai per 1000 fr. Galima dirbti visas 
6 ar 7 dienas per savaitę, bet galima 
ir 3-4, jei tik turi pinigų pragyventi. 
Kas dirba prie gręžimo, tas per 2-3 d. 
uždirba daugiau, kaip normalus ki
tas darbininkas per ištisą savaitę.

Darbo sąlygos yra mums tos pa
čios kaip ir belgams, tačiau tai tik 
popieriuje. Praktikoje gi, kur labai 
daug dulkių (ypač akmenų), kur 
karšta ir blogas vėdinimas, — ten 
belgą pamatysi tik per klaidą pate-

Giesseno vok. • universiteto lietu
viai studentai, baigę vasaros semes
trą, surengė įdomią ekskursiją J Siau» 
rėš Vokietiją. Tai buvo lyg ir lietu
viškas tradicinis „finis semestri“, bęt 
ne kokioj kavinėj ar linksmame su
sibūrime, o gamtoje ir naudingoje 
kelionėje.

Ekskursijos pradžia — GiesSenas 
— Hannoveris. Greituoju trau
kiniu ne per daug varginanti vienos 
nakties kelionė. Hanoveris lietu
viams žinomas jau iš senesnių laikų 
savo garsiąja veterinarijos akademi
ja. Lietuvos nepriklausomybės lai
kais ji beveik nenutrūkstamai turė
jo lietuvių studentų. Gražus būrys 
lietuvių tremtinių akademikų joje ir 
šiuo metu studijuoja. Moksliniu pa
jėgumu ši aukštoji mokykla yra pir
moj vietoj iš šios rūšies mokyklų 
Vokietijoje.

Be ko kita, Hannoveryje aplan
kyta meno paroda, zoologijos sodas 
ir karališkas parkas Herrenhausene. 
Tai Hannoverio kunigaikštijos buv. 
valdovų rezidencijos vieta. Istorinė 
praeitimi ir puošnumu parkas ir 

Austrijos
suranda tik Mūsų Kelias ir Naujasis 
Gyvenimas.

Salzburgo lietuvių kolonija savo 
skaičiumi nebuvo gausiausia Austri
joje, bet kultūrinėj srityj užėmė 
pirmaujančią vietą. Iš čia Austrijos 
lietuviai buvo aprūpinami spauda 
(kolonija leidžia dieninį biuletėnį, 
leido dar savaitinį laikraštį ir nepe
riodinį kultūros žurnalą), čia tebe
veikia vienintelė Austrijoje lietuvių 
aštuonių klasių gimnazija ir kitos 
mokyklos; kolonija surengė eilę me
no parodų, tautinio meno vakarų — 
spektaklių, turėjo stiprų chorą, gera 
sportininkų komandą (DP krepšinio 
meisteris), tautinių šokių ansamblį, 
liaudies universitetą ir kt. Kultūri
nio gyvenimo siela ir didžiausiu ska
tintojų buvo iki vasario mėn. Salz- 
burge gyvenęs prof. V. Krėvė — 
Mickevičius.

Austrijos lietuvių gimnazija Salz- 
burge, kuri pavadinta buv. pirmuojo 
Direktoriaus Vinco Krėvės vardu, 
liepos mėnesį oficialiai baigė mokslo 
metus ir išleido pirmąją 6 abiturien
tų laidą. Gimnazijos direktore yra 
vyriausia amžiumi mokytoja J. Staš- 
kevičienė, vicedirektorium C. Grin- 
cevičiua, V. G. 

kusį, o kitą dieną ten jau dirbs tikrai 
užsienietis.

Dažniausia mums priseina-7 dirbti 
šiūpeliu: uždėti ant slenkančių love
lių ir juostų pakely nukrentančius 
anglis ir akmenis. Man kelias dienas 
teko dirbti prie uolų sprogdinimo po
žemyje. Čia naudojama visa tas pat, 
kaip ir ant žemės paviršiaus: sprog
stamoji medžiaga, kapsulės, virvu
tės, sprogdinimo mašinėlė ir kt. Da- 
bargi darbuojuos prie senųjų tune
lių remonto. Išdaužom ar išsprog- 
dinam užslinkusius uolų akmenis, 
išgriaunam sulaužytas atramas ir sta
tom naujas. Mat, akmenys skyla ir 
juda, nors ir kilometro gilumoje. Tad 
ir neremontuojami tuneliai tuojau 
užgriūva.

Kai kas mūsiškių, atrodo, įsitai
sys nuolat ir prie lengvesnio darbo: 
motorų, vagonėlių sukabinėjimo ir 
p., o penki (iš 18) dėl silpnos sveika
tos jau dirba viršuje, visiškai nor
maliose gamtos sąlygose. Protarpiais 
vis vienas kitas ima kalbėti apie grį
žimą į Vokietiją, bet kai iš ten.ateina 
naujų žinių, visi darosi labai paten
kinti, jog vieną sykį pavyko ištrūkti 
iš tų įkyrėjusių screeningų ir sto
vyklų.

Lležo apylinkėse yra keletas ang
lies kasyklų, bet jos visos senos, ap
griuvusios, o jose darbo sąlygos maž
daug vienodos. Nėra dujų nei van
dens.

Apskritai, kas galvoja apie Bel
giją, tas turi pirmiausia išstudijuoti 
dipl. inž. Kruliko brošiūrą „Amens 
anglys — Belgijos auksas“. Ji, pasi
rodo, labai kruopščiai ir objektyviai 
parašyta. Kai kas mūsiškių dabar 
gailisi, kad anksčiau atsidėję šios 
knygutės neperskaitė, — tada būtų 
viską iš anksto žinoję. Vięngungiams 
gal dabar geriau kur kitur ieškoti

(Nukelta į 6 pusi.)

šiandien traukia lankytojo akį. Ta
čiau dabar parke gėlynus daug kur 
pakeičia bulvių ir kopūstų lysvės. 
Ir parkas su savo puošniais rūmais 
bei paminklais gali didžiuotis dau
giau tik praeitim, kaip ir visa šian
dieninė Vokietija... \

Antra sustojimo Vieta — Celle. 
Čia ir aplink ja koncentruojasi ha- 
noyeranų veislės arklių žirgynai. 
Vienas iš jų, veikiąs per 200 metų, 
buvo aplankytas. Be to, aplankyta 
įdomi smulkiųjų gyvulių auginimo ir 
tyrimo stotis. Bandymų tikslais, o 
kartu ir praktinian naudojimui joje 
auginama, pradedant mažųjų veislės 
arkliais, baigiant šilkaverpiais. Ypač 
pastarųjų įdomus ir puikiai įrengtas 
skyrius, su visomis laboratorijomis 
ir kt.

Kelionėje nuo Celles iki Ham
burgo matytas žemes ūkis, būtent, 
daug kur savo vlensėdišku susitvar
kymu, pagaliau, pati gamta priminė 
Lietuvą. Kai kur net buvo matyt 
šiaudinių stogų, tarsi nedrąsiai išsi
skyrusių iš raudonuojančio šablono. 
Žemės Čia nederlingos, žemumos, 
gausu miškų (Ltineburger Heide). 
Daug ganyklų ir nusausintų durpy
nų. Todėl čia tarpsta pienininkystė 
ir arklių auginimas. Auginamų kul
tūrų tarpe dominuoja rugiai, bulvės 
ir avižos. Pagrindinis ūkininkavimo 
skirtumas nuo Lietuvos yra gal tas, 
kad čia žemės puikiai nusausintos, 
drenuotos ir kaimuose visur elektra. 
Artėjant prie Hamburgo, ūkiai smul
kėja, daugiau sodų ir daržų.

Hamburgas — didumu antrasis 
Vokietijos miestas (pirmas po Berly
no), šiuo metu turi apie 2 mil. gy
ventojų. Kaip iš karo eigos praneši
mų atsimename, buvo vienas iš la
biausiai aviacijos puolamų ir sunai
kintų miestų. Kai kas Hamburgą 
laikė visai nušluotu nuo žemes pa
viršiaus miestu. Sunaikinimai tikrai 
dideli. Bet tik įvažiavus į miestą 
Krinta J akis ryškus griuvėsių apva
lymo tempas. Gal būt, tai vieninte
lis Vokietijos miestas, palyginti, taip 
daug apsivalęs nuo praėjusio karo 
liekanų — griuvėsių. Ištisi kvartalai 
tušti, vienur kitur likęs sveikas na
mas, o tarp jų užsilikę plytgaliai pri
mena buvusius griuvėsius. Tačiau 
naujų namų statyba žymiai lėtesne, 
kaip išvalymas. Vis dėl to ir ham- 
burgiškiams griuvėsių pasižiūrėti dar 
nereikia važiuoti kitur, tatai gal teks 
tik po daugelio metų...

Hamburgas prieš karą buvo gy
vas jūrų prekybos miestas. Toks jis 
nori būti ir dabar, žinoma, kiek tai

leidžia ribotos pokarinės sąlygos. 
Savo veržlumu į normalesni gyveni
mą ir judrumu, Hamburgas dabar 
pralenkia daugeli Vokietijos miestų.

Grįždami atgal, ekskursantai tu
rėjo progos pasižiūrėti juodmargių 
veislės galvijų. Olandų juodmargių 
veislės galvijų auginimas koncen
truojasi Oldenburgo apygardoje.

Reikia pasakyti, kad ši ekskursi
ja papildė paskaitose patirtas žinias 
apie vokiečių žemės ūki. Kadangi 
Giessene" studijuoja agronomiją ir
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nuo tos baimės, išskyrus, žinoma, ne
numatytas gamtos išdaigas, kurios 
gali ir kalnus nuskandinti.

Kintuose mes turėjome laimės su
sitikti vieną pažįstamą klaipėdietį, 
atvykusį čia su savo atomašina. Jis 
mielai sutiko patarnauti mūsų tu- 
ristniams įgeidžiams. Tatai mus 
įgalino greitu laiku daug ką aplan
kyti ir tuo pačiu pamatyti, ką gei
dėme.

Iš Kintų vykome į Priekulę, 
apie kurios vardo kilmę malonusis 
klaipėdietis papasakojo istoriją, kuri 
daugiau panešėją į anekdotą, todėl 
ją' ir nutylėsiu (juo labiau, kad laik
raštį skaitydamos moterys gali pyk- . 
teiti už nesilaikymą gero skonio).

Priekulė — nedidelis bažnytkai- 
mėlis, prisišliejęs prie Minijos, ku
rios grožis tikrai neužginčytinas. Štai 
ką apie ją rašė mano kolega’ V. M., 
ją pamatęs: „Švelnus vėjelis ošdamas 
braukia per plačią Minijos daubą ir 
stačias atšlaites^ apaugusias krūmy
nais ir storais ąžuolais. Tyliai su juo 
skamba bažnyčios varpų gaudimai. 
Lyg kita kitas pavaduodamos, lakš
tuoja karkluose lakštutės. Jų gražūs 
ir skardūs balseliai toli aidi po Mi
nijos daubą. Srauniai tekąs Minijos 
vanduo ir mažytės, vėjelio supliauš- 
kytos jos bangelės čiauškėdamos 
daužosi-į stačią jos atkrantę ir lyg į 
vandenį nutįsusius karklus. Pati Mi
nijos vaga vingiuodama tęsiasi savo 
gilioje dauboje lyg kokią įvairiaspal
vė juosta, iš abiejų šonų lydima ža
liuojančių karklynų.“

Prie puošniosios Minijos gulįs

Gražioji Nemuno šalis
(41) kintai-priekule

Jei Šilutės apskritis yra žinoma
savo pelkėmis, kurių ten gana daug, 
tai atvykus* į Kintų apylinkę gali
ma jas ir pamatyti. Šios pelkės yra 
sausinamos ir kai kuriose vietovėse 
apgyvendintos. Tarp Šyšos ir Leitės 
yra Rupkalvių pelkė, kuri buvo pra
dėta apgyvendintu 1855 metais, o 1861 
m. įsteigtas Žalgiriu kaimas. Aplan
kę vietos gyventojus, išgirdome jų 
nusiskundimų, kad po gilesnių žie
mų teko nukentėti nuo pavasario 
potvynių, kurie apsemdavo net sody
bas — iš vandens bekyšodavo tik 
gyv. namai ir ūkio trobesiai. Tarp 
Ruknės ir Leitės upelio yra Brie- 
džiulių pelkė; kurioje laikosi ir el
nių. Šios pelkės vakariniame krašte 
išsidriekęs apie 6.500 ha ploto Tysme- 
dės miškas. Važiuodami per šį mišką 
sutikome elnius, kurie mus palydėjo 
ilgoką kelią. Netoli Saugų bažnyt
kaimio surastume Išlūžės pelkę, o 
tarp Tenenio ir Minijos upelių — 
Aukštumalių pelkę. Visų šių pelkių 
pavadinimai surišti su įvairiausias 
pasakojimais.

Kintuose yra du švyturiai. Vienas 
prie Ventės Rago, kuris plaukiančius 
laivus įspėja apie galima pavojų. Ki
tas švyturys yra garsiojoje Kriokų 
lankoje, apsemtoje vandeniu. Jis 
šviečia nakties metu ir rodo kelią 
laivams, plaukiantiems į didesniuo
sius Lietuvos miestus — Tilžę, Klai
pėdą, Kauną. Tarp šių dviejų švytu
rių matyti aukštas kaminas, kur 
įrengta semtuvė;- ji semia iš griovių 
vandenį, apsaugant pelkėtą apylinkę 
nuo galimų potvynių.

Nors Kintai ir apylinkė yra pel
kėtoje vietoje, bet lankant gyvento- Priekulės bažnytkaimis yra senas, 
jus susidaro įspūdis, jog jie gyvena 
gana gerai. Anot jų, kas kalnuose 
neauga, tas auga pelkėje. Nors po
tvynių grėsmė didelė, bet nusausini
mas buvo vykdomas visu spartumu 
ir jis turėjo gyventojus apsaugoti

Jos vardą randame net 1540 metų 
raštuose. Tuokart buvęs Paminijos 
seniūnas Lukas Priekulis ir šią vie
tovę savo vardu pavadinęs.

Iš Priekulės vykome toliau į Do
vilus. —vk— 

veterinariją beveik tik išimtinai be
baigiu ar besidoktorizuoją lietuviai, 
tai ekskursijoje įgytus patyrimus ga
lėjo realiai įvertinti ir kritiškai su 
turimomis teoretinėmis žiniomis pa
lyginti.

Šia proga tenka nuoširdžiai padė
koti mūsų bendruomenės organizaci
joms, kurios šia ekskursiją finansiš
kai parėmė, būtent:

1) Gross Hesseno LTB Apygardos 
komitetui, 2) Hanau lietuvių stovy
klos komitetui, 3) Hanau liet, sto
vyklos paštui ir 4) Frankfurto zoni
nei liet. stud, atstovybei.

Cand. agr. J. A-tls

jungė į vieną bendrą Fellbacho sky
rių, kiuris šiomis dienomis išsirinko 
naują valdybą.

Sėkmingai vyksta lakrodininkų 
kursai

Nors kursų dalyvių skaičius ir ne 
didis, bet kursai vyksta sėkmingai. \ 
Stovykloje jau įrengta laikrodžių tai
symo dirbtuvė.

Stuttgartas dar nepradėjo kvotos
Nors naujieji kvotos į USA me

tai prasidėjo jau liepos 1 d., bet Ame
rikos konsulatas Stuttgarte dar ne
šaukė kandidatų lietuvių emigrantų 
pagal naujųjų metų kvotas. Rugp. 
4 d., tiesa, išvyko į Bremeną tik ke
letas lietuvių pagal kitų kraštų kvo
tas. Esamomis žiniomis, netrukus 
pradės vėl vežti ir pagal Lietuvos 
kvotą.

Pats jauniausias laikraštis
Padidėjus Fellbacho lietuvių ko

lonijai, vis labiau buvo jaučiamas 
„savojo“ laikraštėlio — naminiams 
reikalams — stoka. Šiomis dienomis 
tad jau ir pasirodė pirmieji numeriai 
Fellbacho lietuvių informacinio biu
letenio „Naujos Žinios“. Eis tris kart 
savaitėje, vieno arba dviejų šapiro
grafuotų lapų. Duodama šiek tiek 
pasaulinių žinių ir vietos informaci
jų. Laikraštėlį tvarko kolonijos ju
drusis kultūrininkas Pr. Zenkevičiui. 
Tokie biuleteniai tikro laikraščio, ži
noma, neatstoja, imčiau jie kolonijai 
siauruose rėmuose turi reikšmės.

V. Girlanda

DP nesiduoda užgauliojami
Neseniai Fellbacho (prie Stuttgar- 

to) pabaltiečių kolonija piktinosi už- 
gailiojimais, kuriuos jų adresu buvo 
paleidęs Fellbacho burmistras ir kai 
kurie vietos savivaldybės nariai. Už
gauliojimai neva „rezoliucijos“ for
moje vėliau buvo išspausdinti Vaib- 
lingeno apskrities (prie kurios Fell- 
bachas priklauso) „Amtsblatte“. Už
gauliojama buvo ne tik DP, bet ir 
alijantų režimas. Už tokius užgaulio
jimus burmistrui ir kai kuriems jo 
bendradarbiams keliama baudžiamo
ji byla.

Fellbache paliks tik dirbantieji
Ryšium su tam tikrais pertvarky

mais (atkeliama tam tikras skaičius 
DP, dirbančių centrinėse IRO įstai
gose), Fellbacho stovykloje palieka
mi tik dirbantieji. Patikrinus rasta 
tam tikras skaičius niekur nedirban
čiųjų arba nepilnai dirbančiųjų arba 
tokių, kurie ir kitur gyvendami gali 
savo darbą dirbti. Visus tokius iškels 
į kitas stovyklas. Patvarkymas pa
tiesiąs 32 lietuvus, 9 estus ir 8 lat
vius. (Kada gi pagaliau baigsis mūsų 
tautiečių mėtymas iš vienos į kitą 
vietą! V. G.)
Vėl keletas tautiečių gavo diplomus

Stuttgarto „Technische Hochschu- 
le“ baigė, įsigijęs diplomuoto geologo 
vardą, birižetis Jonas Sernas ir da
bar ruošiasi daktaratui. Tą pačią 
Aukšt Technikos mokyklą baigė dipl. 
stat. inž. Balys Čiurlionis ir dipt 
stat inž. Juozas Raščiauskas. Žemės 
Ūkio Akademiją Hoheime baigė ir 
įsigijo diplom. agronomo titulą: Al
bertas Meilius, Faustas Rajeckas, 
Bronius Saulėnas ir Jonas Sodys.

Susijungė du LRK Skyriai
Atsikėlus į Fellbacho Stuttgarto 

lietuvių kolonijai, kuri turėjo savo 
LRK skyrių, dabar abu skyriai susi- Įšilk

Anglljon nuvykę lietuviai 
organizuojasi

žiniomis iš Londono, Anglijon 
nuvykę lietuviai organizuojasi t 
„Didž. Britanijos Lietuvių Sąjungą", 
kuri numatanti vėliau net laikrašti 
leisti, nors tam dar esą įvairių kliū-
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Šnipų tinklas Jungtinėse Valstybėse
Vidutinis amerikietis neįsivaiz

duoja, kokiu mastu didžiausia ir 
grėsmingiausia istorijoje slaptoji 
Špionažo tarnyba įsiskverbia i ši 
kraštą. Sovietų šnipai, naudodamie
si mūsų pasitikėjimu, visomis prie
monėmis — atvirai ir slaptai melžia 
iš mūsų kiekvieną faktą — metodą 
ar išradimą, kurie gali padėti SSSR 
kovoje su mumis.

Raudonųjų^ šnipinėjimas tiek Įžū
liai agresyvus, jog mes turėjome pa
samdyti kontragentus, kurių trys bu
vo užmušti. Sovietų slaptasis apa
ratas apima tūkstančius agentų ir 
informatorių, papildomas amerikie
čiais perėjūnais ir dar 2 milijonais 
asmenų, kurie yra gimę dabartiniuo
se Rusijos satelitiniuose kaštuose ir 
gyvena JAValstybėse.

Rusai čia vartoja kiekvieną ap
gavystę, kurią.jie naudojo Kanadoje, 
bet tik daug didesniu mastu. Pagrin
dus padėjo jie karo metu, nes tada, 
būdami sąjungininkais, jie siuntė 1 
abu kraštu dideles karinės ir pra
monės misijas. JAValstybėse pri- 
skaitoma iki 3.300 rusų, (skaitant 
daugeli ekspertų, vaizduojančių pa
valdinius, kurie išsisklaidė po visą 
kraštą, belankydami fabrikus, labo
ratorijas ir tyrinėdami dirvą. Jie 
nebuvo tačiau prileisti prie atomo 
paslapties.

Kai kurie šių misijų nariai buvo 
šnipinėjimo meisteriai, kurie, prisi
dengdami pavestuoju darbu, pasidarė 
kariniai, jūriniai, technikiniai ir di
plomatiniai saugumiečiai. Tai buvo 
MVD. — politinė policija, anksčiau 
vadinama NKVD. Įvairūs tinklai 
sudarė gausias vienutes. Karo metu 
Kanadoje dirbo 10 tokių tinklų, čia, 
tur būt, yra 50. Kiekviename dide
liame mieste mažiausiai buvo vienas 
toks tinklas: Detroite, Chicagoje, Los 
Angelos, New Yorke buvo daugiau 
negu vienas, Washingtone buvo, tur 
būt, dešimts. Viena tik rusų karinė 
žvalgyba turėjo penkis slaptus šrif
tus (cryptographers) Washingtone, 
OttaVoje, kaip žinoma, jiems pakako 
vieno.

Kovo mėn. Sovietų vyriausybės 
tarnautojų Amerikoje buvo 3.696. 
Kiti 143 buvo priskirti prie JTautų 
vyr. būstinės. JAValstybės, priešin
gai, Rusijoje teturi tik 210 pareigūnų.

Dmitry Z. Manuilsky, dabartinis 
Ukrainos respublikos užs. reik, mi- 
nisteris, dabar yra atstovas prie 
JTautų. Jis buvo ir, gal būt, dar 

-yra kominterno galva. Sis vienas iš 
išlikusių senųjų bolševikų daugeli 
superagentų išvalė dabar atvirai ar 
tyliai valdomose satelitinėse valsty
bėse. Manuilskio meistriškoji ranka 
sudarė kominterno ištobulintą pa
saulinio masto draugų ir priešų są
rašą ir sukūrė slaptąją tarnybą, su 
kuria siekiama savo pripažinto tikslo 
— pasaulinės revoliucijos.

Rusijos saugumiečiai čia veikia 
kominterno ir jos pagalbininkės — 
Amerikos komunistų partijos talki
ninkaujami. Pasaulio revoliucinė 
organizacija, 1943 m. Stalino neva

Sąjungininkas tampa priešu. — Kominterno archyvai. — Berijos vaidmuo.
— Pagrobimai ir nužudymai. — Prof May darbai. — Slaptos ausys. — Am- 

torg ir jo veikla. — Patentų pirkliai. — Kontra priemonės.

panaikinta, tebelaiko Maskvoje gau
sią informacinę medžiagą apie ko
munistų partijos narius, apie jų gy
venimą, tinkamumą ir naudingumą. 
Sovietų saugumiečiai, rinkdamiesi 
agentus, remiasi šiais duomenimis.

Rusijos šnipinėjimo vadai čia 
dažnai keičiami, iš dalies mūsų Įstai
goms klaidinti, iš dalies duodant 
daugiau rusams patyrimo Amerikoje. 
Kai kurie agentai priskirti prie So
vietų vyriausybės; kiti atvyksta su 
padirbtais amerikietiškais pasais, 
svetimomis pavardėmis ar melagin
gais gyvenimo aprašymais. Kai ku
rie jų yra jau čia buvę anksčiau, 
rusų išrinkti iš svetimas kalbas mo
kančių (polyglot) belaisvių ir pri
versti atgal sugrįžti šnipais.

Toje srityje darbas diriguojamas 
iš „C. J. Rėps“, (komunistų tarptau
tinė atstovybė), kurią sudaro (vairių 
rasių, su netikromis pavardėmis 
žmonės. Jų žodis Amerikos komu
nistų partijos vidaus ratelyje yra 
(statymas. Jie žino, ant kurio iš 
70.000 narių uždėti pirštą slaptam 
darbui vykdyti. Kai kuriems jų na
riams yra pasakoma išstoti iš parti
jos, būti nuošaliai visų susirinkimų, 
nieko neveikti ir laukti, kol bus pa
šaukti informacijai ar kitai tarnybai. 
Partijos nariai vyriausybės „tarny
boje“ kartais vykdo partijos darbą 
svetimu vardu arba jų nario korte
les sunaikina. Kiti atvirai bendrauja 
su (vairiomis „fronto" organizacio- 
mis, kad galėtų šnipinėti ar aplan
kyti'šnipus. _ ' '

Komunistai sako, kad už kiekvie
ną tikrą komunistų partijos nar( yra 
pasiruošę 10 kitų, kurie atlieka jo 
darbą, patvirtino J. Edgar Hoover 
savo pranešime. Tai reiškia, kad jie 
sudaro 750.000 reguliarios ir partiza
ninės, bet dažniausiai slaptos armi
jos.

, Salia reguliaraus šnipų tinklo yra 
dar veikianti nepriklausoma speciali 
operatyvinė akis (ace), kuri vykdo 
ypatingas misijas, (skaitant atentatus 
ir pagrobimus. Jie veikia^ diriguo
jami Vidaus reikalų departamento 
šefo Laurenti Beria, visų galingiau
sio Politbiuro nario, kuris rapartuo- 
ja asmeniškai Stalinui.

Manoma, kad ši speciali operaty
vinė grupė įvykdė visą eilę šios rū
šies darbų, būtent: pasiruošimas JA 
Valstybėse Trockio atentatui Meksi
ko ęity; mistiškas ir iki šiol neišaiš
kintas pražuvimas Juliet Stuart 
Poyntz New Yorko viešbutyje; Ame
rikos komunisto sudeginimas; dar 
neišspręstas Carlo Tresca, antikomu
nistinio darbininkų redaktoriaus, už
mušimas New Yorke; neišaiškinta 
generolo „savižudybė“ viešbutyje.

Tomas M. Johnson
Šiuo metu Sovietų šnipinėjimo 

svfirbiausias objektas yra atominė 
bomba. Anglų mokslininkas Allan 
Nunn May, kuris apibūdinamas „ža
vėtinu, droviu, mažu vyru su sauso 
jausmo jumoru“, yra perdavęs svar
bius dalykus ir uranijo pavyzdžius 
Rusijos tarnybai. Neseniai prie kai 
kurių amerikiečių mokslininkų ato
minėje srityje buvo prisigretinę sve
timi mokslininkai, kurie, nors ir tu
rėjo šiame krašte palankumą, domė
josi daugiau karine sritimi negu 
moksline. Vienas amerikietis moksli
ninkas buvo surastas Chicagoje, per
duodant pakietą Rusijos agentui, ži
nomam vardu „Adamson“. Tyrinėji
mai parodė, kad „Adamson“ ( šį kraš
tą atvyko iš Kanados su padirbtu pa
su. FBJ atidengė atominės energijos 
duomenis New Yorke viešbutyje pas 
šnipą. „Adamson“ vadovavo pabėgi
mui.

Rusų agentai ieško Informacijų 
apie B-36, naujausią bomboneši, ku
ris gali nešti atominę bombą ( bet 
kurią pasaulio vietą: jie ieško duo
menų apie naują radarą, apie Pana
mos kanalo planą, kaip padidinti jo 
pajėgumą, kokios strateginės medžia
gos laikomos sandėliuose, apie mūsų 
gynybos planą Arktikoje. Svarbūs 
planai apie vairuojamas raketas esą 
pavogti iš tyrimo laboratorijos Vir
ginijoje vieno vyro, kuris, atrodė, be 
noro sutiko prisidėti prie štabo. Vė
liau paaiškėjo, jog jis esąs rusų šni
pas.

Washingtonas esąs laimingiausia 
vieta komunistų šnipams medžioti, 
nes čia yra daug paslapčių ir per 
maža slaptumo. The United Public 
Workers of America, CJO sąjunga 
su prokomunistiniu sąrašu — turi 
tūkstančius narių Valstybės, karo, 
laivyno ir kituose vyriausybės depar
tamentuose ir daugel! priėjimų prie 
dokumentų. Vėliau ji buvo suorgani
zavusi Panamos Kanalo zonos darbi
ninkus.

Daug slaptų informacijų apie mū
sų užsjenlų reikalų politikos sieki
mus, (skaitant daug slaptų dokumen
tų, pateko ( komunistų ratelj. Vals
tybės departamento praėjūnal kartais 
paveikdavo net ( mūsų užsienių poli
tiką.

Mūsų Maskvos ambasadoje buvo 
surasta daug klausomųjų priemonių, 
(skaitant ir tą sienoje, šalia raš. sta
lo, kur ambasadorius diktuodavo sa
vo slaptus pranešimus, siunčiamus 
prieš gen. Marshallio konferenciją. 
Britai savo ambasadoje rado šešis 
naujo tipo mikrofonus, beveik nesu
randamus.

Karui pasibaigus, Amerikos diplo
matai1 rusų satelitų kraštuose palie

čiami, ir ambasadorius Richard C. 
Patterson Belgrade yra aiškiai paste
bėjęs, kad | jo telefono laidus buvo 
(sijungę slapti klausytojai. Jo am
basada niiolat esanti šipų saugoma. 
Tos satelitinės tautos, kurios čia turi 
misijas, yra pajungtos rusams talki
ninkauti, vykdant šnipinėjimą. Kai 
kurių satelitinių kraštų diplomatai 
laisvai keliauja visame krašte ir su
eina ( kontaktą su amerikiečiais, ku
rie skleidžia propagandą — raudoną
ją „demokratiją“ ir organizuoja šni
pinėjimo vienetus.

Norėdami padėti Lenkijos ūkiui 
atsistatyti, mes sutikome Įsileisti 21 
technikinio eksperto misiją, kuri stu
dijavo mūsų pramonę ir išradimus. 
Prieš jiems išvykstant, lenkų amba
sadorius oficialiai pereikalavo, kad 
kiekvienas parašytų pranešimą' apie 
tai, ką jis yra matęs ir kas galėtų 
būti naudinga kariuomenei. Jis pa
reiškė tiems, kurie nenorėtų šnipinėti, 
jog jis pranešęs ( Lenkiją, kiir jų 
šeimos dar esančios.

Amtorg — prekybos korporacija, 
oficiali SSSR agentūra, neseniai pa
skelbė keletą storų tomų, kuriuose 
yra išsamūs aprašymai ir foto nuo
traukos iš mūsų didžiųjų automobi
lių'ir lėktuvų fabrikų, jėgainių, lie
jyklų, geležinkelių tinklų, tiltų ir py
limų vietų planai. Šios knygos ne 
tiktai tarnaus vadovu Sovietų pra
monei, bet jos sudarys komplektą 
žemėlapių, kuriuos panaudos sabo
tuotojai ir bombų nešėjai.

Amtorgas legaliu būdu vykdė 
plataus masto operacijas: rusai įsi
gijo naudingų aprašymų apie pačią 
pramonę, apie chemijos ir karinius 
išradimus, kurie buvo JAV paten
tuoti. Mūsų archiviniai s (statymai 
leidžia Patento (staigal parduoti už 
10-25 et. kiekvieno patento nuorašą. 
Vienu rusų reikalavimu gauta 60.000 
nuorašų. Be to, jie yra pareikalavę 
ir gavę iš mūsų visus vokiečių pa
tentus, (skaitant karinius patobulini
mus, kurie buvo paimti nuo 1941 iki 
1944 metų.,

Nedraugiški plakatai Washingtone
Kaip praneša ReUterls, rugpiūčio 

1 d. anksti rytą'buvo ranka rašytais 
plakatais apkabinėti medžiai ties so
vietų atstovybės rūmais Washing
tone. Plakatuose buvo parašyta: „Dė
mesio, šnipai dirbai“, „Žudikų akc. 
b-vė“ ir „Parduodama, ne* savinin
kai netrukus išsikrausto“. Pro šal| 
gatve einarftieji ankstyvieji žmonės 
matė, kaip pasiuntinybės sekretorius 
Michall Vavilov su nedidute savo

Tuo tarpu rusai mums yra perlel- 
dę per metus vos 50 patentų. Jie mū
sų reikalavimus dėl vokiečių paten
tų, esančių jų žinioje, sutiko su ne
pasitikėjimu ir suraukta kakta.

Dabartinis JAV tyrinėjimas pa
lietė apie 23.000 tarnautojų, iš kurių 
keletas suimtų turės pasitraukti, ke
letas bus atleista ir vienas apkalbin- 
tas. Kovai su užsienio špionažu kiek
vienoje Amerikos ambasadoje atsto
vybėje turės būti po vieną slaptą 
ekspertą.

Tokios priemonės padėsiančio* 
susilpninti rusų aparatą. Bet mūsų 
pastangos yra smarkiai apsunkina
mos. Taikos metu negalima bus sekti' 
Sovietų susisiekimo. Be to, jie turi 
slaptus radijo kodus ir švenčiausią 
diplomatinį maišiuką, jie naudoja ne
suskaitomą oro ir jūrų kurjerių skai
čių. Daugelis jūrininkų yra komu
nistai. Kiekvieną kartą jiems lei
džiama iki 30 dienų čia pasilikti, jie 
gali vaikščioti, kur tik jiems patinka. 
Kai kurie nešioja slaptas korespon
dencijas. Ekonominiais sumetimai* 
iš Kanados ir Meksikos perėjimui 
palengvinsime, sumažindami sienų 
sargybinių skaičių. Aparatas aprū
pina klastotais amerikiečių pasai* 
(einant. Jie gavo 2.000 iš amerikie
čių, kurie kovojo Ispanijoje.

Daugelis (staigų mano, kad su 
dabartiniais (statymais esą per sun
ku nubausti už špionažą. Skirtingai 
nuo kitų tautų, ypač Rusijos, me* 
neturime mirties bausmės. Rusų ko
mitetas neamerikietiškai veiklai yra 
pasiūlęs daugeli naujų (statymų, bet 
jeigu jie visi būtų priimti, teisingu
mo departamentas vykdytų bylą vie
šai ir čia gali būti prisidengusių ame
rikiečių agentų, priklausančių apa
ratui. Šiandien mes beveik išimtinai 
priklausome nuo perkrauto FBJ, ku
ris galėtų sučiupti kiekvieną čia pa
tekusį šnipą.

Mums skubiai reikalinga stiprio* 
žvalgybos užsienio kraštuose, kad ja 
užblokuotume visus tuos, kurje no
rėtų atvykti čia. Mes turime žinoti 
tikslus ir pagrindą tų žmonių, kurie 
nori ( mūsų kraštą patekti, kad pasi
ruoštame ir atsakytume jiems leidi
mą. Jei mes leistame jiems tarp mū
sų būti, būtų jau per vėlu. Tiktai 
nuolatiniu sekimu galime mes apsi
saugoti nuo nenuilstamų ir fanatiškų 
pastangų pasaulinės šnipinėjimo si
stemos blogybės.

(The Readers Digest, July 1947.) 

tarnautojų grupe stropiai stengėsi 
plakatas pašalinti. (NZ).

Pagal slaptą sovietinių karinių 
(staigu (sakymą, kaip informuoja 
NZ, visos sovietinės zonos darbo 
(staigos iki rugpiūčio pabaigos turi 
pristatyti | uranijaus kasyklas Rū
dos kalnuose dar 20.000 vyrų nuo 18 
iki 45 m. amžiaus.

J. Švaistas

Apžiūrėk iq skynimą
♦

I.
— Tu tebepyksti dar, tėve? Be reikalo... 

Aš pilnametis jau ir suaugęs. Galiu turėti sa
vo valią ir nusistatymą.

— Gali tai gali — niekas tau to negina. 
Tik jau vienas galas: arba išnyk tu man, arba 
stverkis kurio nors darbo. Dabar — pats ma
tai: ne tik žmonės, bet visi pašaliai pirštais 
bado, kai tu nelyginant koks pastumdėlis bim- 
brinėji lyg nesavas.

Tėvas pakėlė rankoj sugniaužtą veržeklini 
raktą ir šiurkščiai varstė akimis vyresnjjj sa
vo sūnų. Šviesaus veido, kresnas, valingo bū
do ūkininkas sėdėjo prie sėjomosios mašinos. 
Jis taisė perjungiamąjį {rengimą ir reguliavo 
Skirstomąjį veleną. Sūnus pašaipiai (strigo 
šalinės tarpduryj ir nerūpestingai leido papi
roso dūmus.

Priešpiečio oras buvo šaltokas, drėgnas. 
Dangus vis rengėsi, tarytum nuobodžiai, ilgai 
prakiurti. Žemai sustingusiuose slėgiančio 
švino debesyse, rodos, lūkinėjo patyžti smul
kus (kyrus lietus. Buvo viena tų ankstyvojo 
Lietuvos pavasario dienų, kada tiršto miglos 
Ir žiemos išnykimo prakaitas smarkiai atsi
duoda skalbyklos drėgme ir pamuilių dvokte- 
lėjimu.

Tokiomis dienomis arba'protarpiais Kostas 
mielai persikeldavo ( šiltą žydriaspalvią toli
mojo' krašto padangę. Visais savo pojūčiais ir 
Visa būtybe aistringai jaudinosi to krašto vaiz
dais.ir plačiais naujo laimingesnio gyvenimo 
galimumais. Jo vaizduotė ir mintys, nuolat ta 
linkme nukreiptos, apsčiai sotinosi visokiais
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gandais, patikimų žmonių pasakojimai* ir iš
vedžiojimais. Tuo labiau visa tai veikė, kad 
štai keli to pat kaimo ryžtingi vyrukai beveik 
susitarė jau su agentu ir rengėsi netrukus iš
keliauti. Kostas irgi buvo Įsirašęs ( jų kom
paniją. Labai nenorėjo vienas atsilikti ir vėl 
ieškoti naujų bendrininkų. „Tik kad ta* mano 
tėvas .toks apkiautęs ir neakylas“: — dažnai 
pagalvodavo sau vienas ir garsiai nusiskųsda
vo pašaliniams. Sunkūs, priekaištingi tėvo 
žvilgsniai tik pykino j(. ,

— Kodėl, tėve, vis piktuoju? Kodėl nenori 
pagaliau manęs, suprasti?

Ilgaudas, sūnaus sugaišintas, pasinaudojo 
ta proga ir prisikimšo pypkę. Pro melsvus 
pikto naminio tabako dūmus gana ramiai at
siliepė:

— Tu pasakei: aš tavęs nesuprantu... Vai
ke, vaike... Kam toks skaudus priekaištas? 
Melsk Poną Dievą, kad tie žodžiai neatsilieptų 
tau gyvenime... Pridėk, va,-savo ranką prie 
mano krūtinės ir pasiklausyk, kaip karštai 
plaka širdis visų jūsų laimei ir ateičiai. Tik 
liūdna man, kad ta, Kostai, nedėkingas toks 
ir, kokių nors vėjagaudžių sumulkintas, nebe
nori geriausių tikrojo savo tėvo patarimų pa
klausyti. Iš to liūdnumo gal ir pyktis užeina.

Nutilo Ilgaudas. Sultingai tampriai pap
sėjo jo lūpos, bečiulpdamos gęstančią pypkę. 
Iš lėto susigraibstė kišenėse žiebtuvėlj. Cakšt 
— čakšt! Spragtelėjo kibirkštys, pašoko liep
snelė, ir sučirškė pypkėje atidrėkęs pašutęs 
tabokas. Garsiai kliurkė.

Tylėjo ir. Kostas, vien tik savo sumanymu 

užsispyręs. Nykiai tylu buvo visoj vienišoj 
sodyboj, seniai atkirstoj nuo didžiulio Gir- 
kantų kaimo.

Pirmasai prabilo tėvas:
— Na pasakyk man pagaliau: ko gi ta ver

žiesi ( tą nelemtą Braziliją? Ko tau neužtenka 
dar Ir trūksta namuose?

Kostas sustangrėjo ir staiga pašoko ( šali
nės vidų.

— Visko! Kas gi čia yra ir ką gi aš turiu? 
Antra vertus, mažai aš čia reikalingas esu ant 
to žemės lopiniuko.

— Kaip tai?
— Nugi taip! Tu pats vis aukštyn, o ne 

žemyn tebežiūri dar. Viktutė neberimsta jau 
be Liudo — veikiai žentą tarėsi. Pagaliau ir 
Juozukas negi liksis visą laiką pusberniu...

— Nerimtai ta čia kalbi ir sielojies, Kostai. 
Visiems pakaks ir visi išsiteksim. O jeigu turi 
jau tok( dideli norą ir tiek daug sveikatos, tad 
atsidėjęs apžiūrėk tą skynimą už ežero ir pa
galvok. Ten bus apie penkiolika hektarų. 
Lengvai ir pigiai (sigytumėm j(. 'Po truputi 
paverstamėm puikia dirva. O žemė ten — 
kaip auksas! Čia jau be baimės ir tikrai būtų 
tik tavo.

— Nenoriu!. Gana man tos žemės! Vis pur
vinas ir apskretęs, kaip kiaulė dumblyne. Vi
są gyvenimą nieko šviesenio ir gražesnio.

— O ten, tu manai, visi veršiai tik midų 
geria? Be vargo ir prakaito tuojau ponaičiu 
tapsi?

— Gal ir pavargsiu, bet jau mėšluos tikrai 
nebeklamposiu! Darbo laikas ten normuotas. 
Po darbo apsivalei, nusiprausei — kur tik nori 
ir kiek tau patinka! Mieste — vis mieste. O 
tokiuose puikiuose miestuose, kaip Sant-Paulo, 
Zaneras... Ten pasaka ir visokių galimumų 

marios ... Baikim tą ginčą, tėve! Man visai 
pasmirdo jau. Svarbiausias reikalas, atrodo, 
tik dėLmano dalies. Bet argi per tiek metų 
nebūsiu uždirbęs to nelemto tūkstančio?

Tėvas nebeišlaikė pusiausvyros ir taip pat 
pašoko.

— Durnas ta, kaip avino gumas, ir tiek! 
Kas gi, po šimts plynių, tu man esi? Berną* 
koks ar tikras vaikas? Dalia! Dėl dalies! Di
delis čia man daiktas ta tavo dalia... Se tau 
tas tūkstantis ir kišk sau nors ( aną galą. Ne, 
Kostai, taip neturi tu nei kalbėti nei elgtis ... 
Tu nesi koks plikbambių ar vėjalakių pader
mės. Tu esi dorų ūkininkų vaikas. O žemė, 
mano.sūnau, didelis daiktas! Nors menkas sa
vos žemės kamputis, tačiau vis dėlto tvirčiau
sia atrama visais laikais ir atsitikimais. Že
mės Įsikibęs žmogus tai kaip erkė, geron skū- 
ron (slsiurbusi. Lengvai jos iš ten nenukasysi 
ir neišplėsi. Ar karas ar kitokį didesni sukrė
timai — prie žemės visada išsilaikysi. Matai, 
kaip visokius ponus ir kitus lengvapėdžiu* 
skaudesnės nelaimės negailestingai išblaško ir 
sunaikina. Savam krašte ir kentėti ar atsi
gauti daug lengviau. Visur ir viskas čia tav* 
gaivina, stiprina tavo dvasią. Visur ta pat* 
esi su savo kūnu ir dūšia, šu praeitimi ir atei
timi. O neduok, Dieve, svetur numirti. Nei 
tau ten žmoniškų laidotuvių, nei tokių jaukių 
ramių savų kapų...

— Che! Che! Che!...
Sausu gomuriniu juoku ilgai nusikvatojo 

sūnus.
— Pradėjai kaip ir gerai, bet jau baigei... 

Che! Che!... Cai tai nukalbėjai, tėve. Tikrai 
be galo juokinga: galvoti dar apie kažkokiu* 
sutrūnijusius kaulus ir lavonų krūvą?

— Ne, sūnau. Labai klysti, taip manyda-
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HIROSIMA I
Dveji metai praslinko nuo ato

minės — naikinančios bombos spro
gimo. 1945 m. rugpiūčio 6 d. sunai
kinta Hirošima, o 9 d. Nagasaki. Nuo 
to laiko pasaulis atsidūrė kryžkelėje. 
Jo ateitį supa sutemos. Nežinia siau
bia, kada vėl naujos, galingesnės 
bombos naikins tai, kas liko po ką 
tik praėjusio karo. Čia glūdi žmoni
jos ir jos žinijos — mokslo tragiz
mas. Žmogus, sukūręs naikinančią 
jėgą, nesugeba jos apvaldyti. Jis 
tampa savos fantazijos, savo kūrinio 
auka. Ar tik žmogus? Žmogus — 
nužmogintas. O nužmoginta žmonija 
yra to žaismo niekeliu.

Prieš mano akis guli amerikiečio 
žurnalisto John Hersey knyga „Hi
rošima“, 1947 m. Lafont leidinys. 
Joje pateikti faktai prašoka didžiau
sią romanisto vaizduotę. Amerikie
tis žurnalistas mums pristato 6 vei
kėjus: mašininkę, motiną, du gydy
tojus, kunigą ir jėzuitą vokiškos kil
mės. Toliau nelemties aprašymas. 
Gyventojai dar garso neužgirdo — 
jau namai sugriauti, o pusė jų atsi
dūrė po griuvėsiais. Rugpiūčio 6 d. 
rytą Hirošimoj buvo ketvirtis mili
jono gyventojų. Kelioms valandoms 

•praslinkus, ten liko kapinynas. Apie 
tą katastrofą yra daugelis priešta
raujančių žinių. Dažnai pasakoja 
apie radijo aktyvių spindulių veiki
mą. John- Hersey pamini atominės 
bombos tris veikimo būdus. Arčiau 
sprogimo vietos žmogaus organizmą 
visai sunaikina, išskaido į celes. Ato
kiau esantieji po 15 dienų suserga 
drugiu ir nuplinka. Ir šie dar išlikę 
gyvi po 30 dienų netenka kraujuje 
baltųjų kūnelių »— leukocitų, o rau
donųjų skaičius nepaprastai suma
žėja. Pagaliau ateina trečioji stadija 
— plaučių ligų komplikacijos.

Aliaska ruošiasi
(Santrauka iš Daily Mail straispnio, autorius Noel Monks)

Skrendant iš Yukono, prisimena 
1940 metų „telefoninis karas", ku
riame negirdėti šūvių, nematyti svie
dinių, bet viskas yra karo paruoš- 
tyje. Dalinių ir įrengimų čia yra 
pilna.

Jei sknstute į Aliaską per White 
Horse, jums niekas nesutrukdytų, 
bet jei keliautumėt didžiuoju Alias
kos—Kanados keliu ir privažiuotu- 
mėt 1221.4 kilometrinį stulpą, tai at
rodytų, jog jūs patekot j Maginot li
niją.

Subruzdimas, kuri karas ir Japo
nijos invazijos grėsmė iššaukė Alias
koje, tebesitęsia ir dabar, tik vietoje 
Japonų dabar įsikišo Rusija.

Keista, kad šis .miestas, per kurį 
Amerika ir Kanada siuntė reikme
nis, padėjusias Rusijai išgelbėti savo 
kraštus, numatomas G. H. Q atominio 
karo metu, o kiekvienas čia yra įsiti
kinęs, jog karas bus ateinančių 5 me
tų būvyje.

ATOMINĖ BOMBA
Rašo Ged. Galvanauskas

Pabaisą išgyvenę netenka pusiau
svyros. Ir tat suprantama, nes ato
minės bombos sprogimas sutelkia vi
sas karo baisybes: gyvųjų šauksmų 
pagalbos, neviltį, nepaprastų gaisrų, 
dūmų debesis ir bet kurių paramos 
trūkumų. Toms pragariškoms kan
čioms aprašyti reikalinga nemenkes
nė plunksna už Aleghieri Dante...

„ATOMINE TAIKA“
Atominė bomba sukėlė daug gin

čų Saugumo Taryboje. Sovietai siekė 
atominių bombų sunaikinimo, o ame
rikiečiai — šiandienykščiai jų mono-- 
polistai — tarptautinio saugumo pa
tikrinimo. Pastarieji samprotauja: 
mes sunaikinsime atomines bombas 
ir liksime be ginklo, o sovietai mo
bilizuos armijas ir žygiuos prieš be
ginklius. Visos diskusijos šiuo klau
simu baigėsi niekučiu. ST bandy
mas sukurti tarptautinį saugumą 
virto teorinėmis diskusijomis. Kai 
jos vyksta, amerikiečiai sutelkia dė
mesį į šias sritis: atominių bombų 
gamybos tobulinamas, jos paslapties 
išlaikymas. Tarptautinė atominės 
energijos gamybos kontrolė nuo pir
mos dienos nepažengė nė žingsnio. 
Tokios kontrolės ir Sovietai nepa
geidauja, nes vakariečiai patirtų, kas 
dedasi rytų arsenale. Gromyko nuo
latinis šauksmas iki nuobodulio: su
naikinti atomines bombas ir išvengti 
tarptautinės apsiginklavimo kontro
lės, — gerai suprantamas.

Amerikiečiai, ginčą vedant, ato
mines bombas toliau dideliu spar
tumu gamina. Jei tikėti anuometi
niam JAV karo ministeriui Henry 
Stimson, kad 1945 m. turėjo tik dvi 
atomines bombas, kurios numestos 
Japonijoje, šiandieną tikra, ameri
kiečius visą energiją sutelkus į ato
minių sprogmenų gamybos nuolatinį

„Kiekvienas JAV karys čia yra 
labai Susirūpinęs esama situacija, 
kuri išvijo jį į šį pliką ledų kalną, 
vos dvejiems metams praslinkus po 
karo, kad užbaigtų visus karus. Bet 
jankiai puikiai vykdo savo darbą 
nemurmėdami, ir aš manau, jog tai 
yra pats kiečiausias šio krašto rei
kalas. Jūs galite įsivaizduoti Pealr 
Harbour pokštą, kuris negali niekad 
pasikartoti prieš JAValstybes“, — 
pareiškė JAV pulkininkas, nepriklau
sęs kairei.

Per artimiausias kelias savaitės 
bus užbaigtas 26 mylių aerodromas, 
specialiai skirtas bombonešiams, ku
rie galės nešti atomines bombos 5000 
mylių nesustodami. Du svarbiausi 
aerodromo pakilimo takai yra po tris 
mylias ilgio.

Amerikiečiai yra pastatę dar ki
tus 27 didelius aerodromus Alias
koje, ir jie, kaip vienas jaunas avia

spartinimą Ir visuotinį pritaikymą. 
Spaudoje dažnai užtinkame skatini
mą gaminti daugiau atominių bom
bų. Praslysta viena kita žinia apie 
naujus pritaikymus atominės energi
jos, pvz., povandeniniems laivams. 
Neseniai paskelbta, kad naujuose 
bandymuose New Mexico atominė 
bomba viską pavertė dulkėmis 16 
km diametre, 900 metrų gilyje.

ATOMINIŲ BOMBŲ SKAIČIUS
Atominių bombų gamyba laiko

ma didžiausioje paslaptyje. Apie ją 
mažai ką žino kongresas ir net toje 
srityje dirbą mokslininkai. 1946 m. 
rudenį gen. Groves, kuris vadovauja 
atominės energijos gamybai, paskel
bė, kad tam tikslui paskirta 0,5 mrd. 
dolerių, o 1947 m. biudžetas siekia 
375 mil. dol. vien „Manhattan Pro- 
jet“, t. y., įmonių grupei, gaminančiai 
atomines bombas. Jis pridūrė, kad 
reiktų 6 mėn. įmonėms paleisti į dar
bą, jei kuri avantiūra jas paliestų. 
Bet toki avantiūra iki šio meto neį
vyko.

Turimais duomenimis, iš rimtų 
šaltinių, atominių bombų gamyba ne
sustabdyta. S. m. balandžio 1 d. 
State Department paskelbtomis ži
niomis, įmonės pagamina kasdieną 
po vieną atominę bombą. Laisvas 
žurnalistas Edg. Mowrer praneša, 
kad neseniai duotas parėdymas ga
minti tris atomines bombas per die
ną. Lacy, demokratų atstovas, Han- 
fordo įmonės prižiūrėtojas, skelbia, 
JAV turinčios 1947 m. kovo 1 d. iš
teklių 1500 atominių bombų. Ame
rikiečių agentūros žiniomis, 6 mėn. 
laikotarpyje (1945 tugpiūčio mėn. — 
1946 m. sausio mėn.) pagaminta 300 
atominių bombų, t. y., 50 vienetų per 
mėnesį. Visas šias žinias patikslino, 
kai Baltieji rūmai 1946 m. lapkričio 
mėn. dementavo, jog per mėnesį ga
minama tik 6 atominės bombas, o jų 
išteklius siekia 96.

GAMYBOS TOBULINIMAS
Nūnai neginčytina, kad gamina

mos atominės B&mbos yra žymiai 
„tobulesnės“, t. y., jų griovimo pa
jėgumas nepaprastai padidintas. Hi
rosimos atominė bomba vadinama 
paniekos vardu „primityvi sprog- 
mena“.

Amerikiečiai nepaprastai jaudi
nasi dėl sovietų atominės bombos 
gamybos. Po Bikini bandymų rusas 
prof. Aleksandrovas San Franciske 
pareiškė, Sovietuose netrukus pradė- 
siant gaminti atomines bombas.

cijos majoras pastebėjo, „nėra skirti 
pienui išvežioti".

Atominių bombų, sakoma, esą kur 
nors padėta; jos stipriai saugomos 
nuo gaisro ir taip pat nuo šnipų.-

Aliaskos vasara trumpa, bet daug 
darbo atliekama per 24 valandų die
ną, kada prisireikta saulės akinių net 
ir vidurnaktį. Tuo metu JAV laivy
nas ir kariuomenė atlieka daugiau
sia. (Iš „Daily Mail“).

Tokiose sąlygose amerikiečiai 
brutaliai pradeda svarstyti, kiek ato
minių bombų reiktų Sovietams su
naikinti karo metu. Amerikiečių 
specialistai po sudėtingų skaičiavimų 
yra priėję aiškią išvadą dėl atomi
nių bombų skaičiaus sovietams su
naikinti.

„Sunday Times“ korespondento 
pasikalbėjime su Stalinu randame 
pastarojo tvirtinimų: „Atominė bom
ba negali nulemti karo eigos“.

Amerikiečiai karo specialistai bu
vo įžeisti šio paskelbimo. Admirolo 
Blandy adjutantas gen. Kepner tuoj 
po jo paskelbė, kad atominė bomba 
— labiausiai naikinąs ginklas. Adm. 
Halsey nurodo, kad atominės bom
bos nulemsiančios karo eigą pirmą 
dieną.

Prof. Carl Compton, Massachu- 
sets technologinio instituto pirminin
kas, skelbia šias labai įdomias min-

Antpuolis prieš baltus 
w 

Švedijoje atremtas
S. m. liepos mėn. vidury vakari

niai švedų laikraščiai paskelbė apie 
sensacingą špionažą, kuri, kaip pas
kui iš tų pačių laikraščių paaiškėjo, 
varę pabaltiečiai. Pasipylė sensa
cingos žinios: estai turį Švedijoje 
slaptą vyriausybę, leidžią nelegalius 
pogrindinius laikraščius, gauną iš 
Amerikoje gyvenančių pabaltiečių 
didelės pinigų sumas propagandai 
prieš sovietus ir pan. Policija ėmė 
ieškoti įskųstų nusikaltėlių. Buvo 
suimti aštuoni latviai (nors daug ra
šė apie estus), tarp jų keli kultūri
ninkai, -kaip latvių archeologas Dr. 
Ginters. Kaip paskui paaiškėjo, vis
kas buvo prasimanymas: jokios vy
riausybės, laikraščiai legalūs ir vie
šai pardavinėjami, siųstos pinigų su
mos buvo šalpos reikalams ir ėjo per 
Švedijos Raudonąjį Kryžių. Iš visos 
tos baisios bylos rezultatas išėjo bai
siai bergždžias: areštuotas buvo vie
nas jaunas latvis jūrininkas, bet vi
sai ne šioje istorijoje. Mat, š. m. pra
džioje jis buvo -iš Švedijos išprašy
tas, o dabar vėl sugrįžo ir nelegaliai 
apsigyveno Švedijoje.

Koks buvo šios provokacijos tiks
las, sunku, pasakyti, bet tik tiek rei
kia pridurti, kad nei visuomenė, nei 
spauda neliejo tulžies prieš pabaltie- 
čius, priešingai — juos teisino ir gy
nė. Štai, ką š. m. liepos 29 d. švedų 
dienrašty „Svenska Dagbladet" dide
lis pabaltiečių gynėjas prof. Birger 
Nerman savo straipsnyje „Antpuolis 
prieš pabaltiečius“ rašo:

„Šiomis dienomis neramumas bu
vo apėmęs pabaltiečius pabėgėlius. 
Ištisa jų eilė, tarp jų daugelis ir iš 
vadovaujančių sluoksnių, buvo su
imti, o spaudos pačiose vedamose 
skiltyse buvo pilna žinių apie kaž
kokį „špionažą“, „egzilinę vyriausy
bę", „pogrindinius laikraščius“ ir 1.1.

Bet visa byla susitraukė beveik į 
nieką. Vienas po kito buvo paleisti 
visi suimtieji ir pagaliau suareštuo
tas tebuvo tiktai vienas jūrininkas, 
kadangi jis, anksčiau iš krašto išsiųs

tis: „Atominės bombos skirtos vie
nam kraštui sunaikinti. Jų nereikia 
daugelio. Dviejų tūkstančių bombų 
užteks Sovietams, o 5 — Londonui 
nušluoti nuo žemės paviršiaus. Ame
rikietis atomininkas, neseniai lankęs 
Sovietus, iš kitos pusės tvirtina: 
„Tūkstančio atominių bombų užtek
tų JAV visai pramonei sunaikinti ir 
viską paversti pelenais tos milžiniš
kos valstybės 3°/o teritorijai“.

Šit kaip šaltai svarsto žemės ru
tulio tautų naikinimą ateityje. Vi
suotinis atbukimas, žmogaus panieka 
žmogui, tautos — tautai artina ka
tastrofą. ' Jėga išgyvena tragediją. 
Bet kai kada ji neišvengiama blogy
bė, kaip Graikijoje ties Salamis ir 
Maratonu. Anuomet buvo išgelbėta 
europinė kultūra. Ji dabar naujoje 
grėsmėje. Ir mes galime klausti, kur 
įvyks tos tragiškos jėgos siautėji
mas? , 

tas, nelegaliai sugrįžo vėl atgal. Tai 
gi buvo areštuotas visai už ką kitą. 
„Egzilinė vyriausybė" pasirodė tik 
smegenų padaro šmėkla, o „pogrin
diniai“ laikraščiai visai vieši ir le
galūs.

Telieka tik nusistebėti iš tos pi
gios aferos: kas inspiravo valdžios 
organus griebtis tos histeriškos reak
cijos? Iš kokių drumzlinų šaltinių 
sėmė laikraščiai savo fantazijas? 
Daugelis švedų nori paaiškinimų į 
tuos klausimus?

Tą patį vakarą, kada vyko suė
mimai, turėjau progos dalyvauti vie
name pobūvyje, suruoštame Pabal
tiečių Humanistinės Sąjungos Stock- 
holme. Ten latvių arkivyskupas Dr. 
T. Grinbergas buvo ne tik savo tau
tiečių, bet ir estų bei lietuvių koloni
jos pagarbiai sutiktas. Tai buvo ne
užmirštamas susirinkimas. Senelis 
prelatas, einąs 77 metus, vadovaująs 
humanitariniam darbui tarp savo 
tautiečių, vakarų Vokietijoje, buvo 
ką tik Lunde (Švedijoje) įvykusio pa
saulinio liuteronų konvento pagerb
tas, išrenkant jį i vykdomąjį komite
tą. Jis tarė taurius ir paguodos ku
pinus žodžius benamiams, o kai jis 
spaudė kiekvieno ranką, jautei tar
tum geras tėvą? laimina savo vaikus. 
Visą susirinkimą gaubė ramumas, 
rimtis ir atsargumas. Man, kiek ank
sčiau tą pačią dieną būnant liudinin
ku, kaip buov suimtas (nors ir labai 
humaniškai) vienas iš pabaltiečių 
kultūrininkų, turėjusių šiose iškilmė
se dalyvauti, dingtelėjo galvon, koks 
psichologinis nesusipratimas apkal
tinti tuos puikius žmones kažkokiais, 
kad ir politiniais, nusikaltėliais.

Ta pati rami ir pagarbi nuotaika 
visada supa pabaltiečių kuklias iš
kilmes. Dažnai jos pasibaigia dai
nomis. Ištisas valandas jie gali sem
tis styprybės, unisonu dainuodami 
savo tautines dainas. Vargiai ar ku
riai nors kitai tautai daina tiek 
daug reiškė, kiek pabaltiečiams; yra

(Pabaiga 7 pusi.)

mas. Mūsų kapai daug daugiau negu sutrū
niję kaulai. Mūsų kapai — gyvi, iškalbingi. 
Jie daug duoda stiprybės ir dvasiai paguodos 
gyvenime. Mano tėvai — duok jiems, Vieš
patie, amžiną šviesybę — seniai jau mirę ir 
palaidoti. O vistiek jie man gyvi ir reikšmingi 
tebėra. Juo daugiau senstu, juo labiau su
prantu juos ir myliu. Dažnai, suklupęs prie 
jų kapo kryžiaus, nuoširdžiai pasitariu, nusi
raminu. O kaip gerai suprantu dabar, ką jie 
kalba, pataria... Dažnai gailiuosi, kad gy
viems tebesant, ne kartą rūstinau, nepaklau
siau jų. Tiek daug klaidų nebūtų buvę. . Su 
kuo gi tu ten, vienas nuklydęs, pasitarsi, pasi
guos!? Tik čia tavo vieta ir čia tau pasilikti!

— Kaip matau, tėve, mes amžinai nebaig- 
sim to ginčo ir niekad nesusitarsim geruoju.
' — Apsigalvok dar, kol neperžengei namų 

slenksčio.
— Nėra ko čia man daug svarstyti. Seniai 

viskas nuspręsta!
— Bet vis dėlto...
Piktas, nepatenkintas slinko iš šalinės 

Kostas. Tarpduryje kietai atsirėmė, pasirąžė 
ir plačiai nusižiovavo. Čia pat, netoli tvartų, 
apsiblausęs stipinėjo Kudlius. Didelis, gau
ruotas, rudai juodais lopais šuo. Jis irgi tary
tum apsikrėtė tuo žiovuliu ir neveikimu. Stan
griai pastūmė toli į priekį pirmutines savo 
kojas, aukštai išrietė paskuigalį ir taip pasi
tempė, jog net staugtelėjo besižiodamas.

Kostas niekad neturėjo širdies tam šuniui. 
Jis vis rūpinosi juodu vilku pakeisti, kokį ma- 

' tydavo banko direktoriaus ūkyje. Tėvas užau
gino tą Kudlių ir nieko nenorėjo apie Įritą ge
resnį ar prašmatnesnį. Sūnaus pyktis aklai 
susitelkė dabar ties Kudlium. Kostas įtūžęs 
plačiai žengė ta kryptimi. Šuo instinktyviai 

pajuto pavojų ir skubiai, žvangindamas riša
mąja grandine, spruko į savo būdą. Kamputy 
susirangė ir jautėsi, kaip už neįveikiamų tvir
tovės mūrų. Paprastai, tuo būdu išvengdavo 
daugelio smūgių ir visokių nelaimių — ar bu
liaus ragų ar namiškių pagalio. Šįkart įvyko 
priešingai. Tik staiga — pokšt! pokšt! Su
braškėjo visa būda ir garsiai pyškėjo vienkie
mio tylumoj. Visu įnirtimu daužė Kostas 
kaustytais savo batų užkulniais. Kudlius be
veik padūko iš išgąsčio. Jis šovė iš būdos ir, 
pasikoręs ant grandinės, sukaukė, sulojo ne 
savu balsu.

Bematant atsirado tėvas.
— Kostai, o kas gi čia dabar! Ar tau gal

voj nebegerai jau?
Murmtelėjo sūnus ir nuėjo sau pasipūtęs. 

Ambicingai besikraipanti jo nugara ir kelnių 
kišenėse įspraustos rankos aiškiji kalbėjo: 
„Didelis čia, mat, daiktas! Jei dar bent kas, 
tuojau pamatytum ... Tik nenoriu terliotis“.

Ilgaudas tyliai pasigailėjimą reiškiančio
mis akimis palydėjo sūnų. Jis priėjo prie šuns, 
glostė, ramino jį. Tuo pat metu savo sielos 
gilumoje šaukėsi į Šventąją Dvasią, kad nu
kreiptų jo sūnų tikrojo gyvenimo keliu ir Sa
vo Malonės Spinduliu apšviestų temstantį jo 
protą.

II.
Ligi pietų Kostas kažkur praslampinėjo. 

Per pietus išbuvo tylus ir paniuręs. Pavalgęs 
tuojau dingo. Jam parūpo susitikti su savo 
bendrininkais, kuriuos tėvas vadina „plikbam- 
biais ir vėjalakiais“. Visi jie rinkosi pas Ga
linį Petrą, pravardžiuojamą Maklerium.

Našlaitiška Jo troba su menka daržovlete 
skurdžiai išsiskyrė to pat kaimo galulauky ant 
priesmėlio kalvos. Viduįg visai kitoks vaizdas 

nuteikdavo apsilankiulį. Čia visada susiras
davo išgerti, užkąsti, degtukų, rūkalų įsigeidus 
gauti. Čia ir kortomis laisvai galima buvo 
palošti.

Maklerius apsukrus, komerciškas buvo tro
belninkas. Net daugelis ūkininkaičių buvo 
sulindę jo kišenėn. Už gerus užstatus, vekse
lius, mielai teikdavo jis paskolą, supirkinėda
vo, keisdavo ir parduodavo vertingesnius da
lykus. Šiaip atlikdavo visokius patarnavimus 
ir patarpininkaudavo ar patardavo neišma
nantiems. Miestelio nuotoly jis visai atsto
davo gerą gefetmacherį žydą.

Įėjęs Kostas jau rado „braziliečių kompa
niją beplėšiant „akutę“. Sutrintos, murzinos 
kortos su dideliu susikaupimu ir įtemptu vir
pėjimu buvo tykomos iš dalintojo ir skleidžia
mos sugniaužtose rankose. ,

Pirmiau ši pramoga pasitaikydavo tik ne 
darbo metu. Dabar, kai braziliečiai galvas už
rietę atitrūko nuo įprastinės kasdienybės, ta 
pramoga dažnesnė tapo. Prie kortų susimes
davo vyrai, belūkinėdami tikresnių žinių iš 
vyriausiojo savo agento, Maušos Štemo, ir be
kombinuodami pinigus kelionei padengti. Ry
šininku tarp Maušos ir braziliečių buvo tas 
pats Maklerius.

Kosto akyse bankas auo stalo buvo „nu
pūstas". Daugelio įtempimas truputį atslūgo, 
kad vėl susikauptų, naujam laimės bandymui. 
Banką iš eilės laikė Ignaška Pijokėlis. Taip 
jau buvo vadinamas visoj apylinkėj. Bepašy- 
damas kortas atsitiktinai pastebėjo jis įėjusį 
Kostą.

— Aa! štai ir mūsų „Dačnikas“. Gal prl- 
sidėsi?

— Kodėl gi ne! Jeigu tu gali, tai aš. regis, 
nė kiek ne menkesnis.

— Žinoma! Kas gi išdrįstu apie tave blo
giau pamanyti? Ar netiesa, cherva?

— Kaip gi čia geriau pasakius..., — pa
šaipiai besikraipydamas atsiliepė baltaplaukis 
strazdonotas Anupras Pabalys: — Jis gal ir 
fain būtų vyras, tik kad vis nepajėgia dar nuo 
savo tėvo kelnių atsiplėšti. Juk faktas! Jis 
ir šiandie nežino dar: ar vyks kartu su mumis, 
ar ne?

— Cha! Cha! Cha! —r prapliupo troboj 
bendras juokas.

Kostas įsiręžė, lyg bulius prieš badynes.
— Nusišluostyk panosį tu, snargliau! To

kių kelnių, kaip mano tėvo, tu neturėjai ir ne
turėsi visam savo gyvenime! Kad ir labai no
rėtum, bet nėra tau nei kur kabintis nei nuo 
ko aplėšti.

Gyvai ir taip pat pašaipiai pašoko dantytas 
sausaveidis Šakalys Dzidas.

— Teisingai, Kostai! Anupras nepataikė. 
Ne čia kamuolio pradžia. Juk tu kaip degutas 
prilipęs prie Degėsių Danutės sterblių? Argi 
ne taip — sakysi?

— Kas — aš? — vėl purtėsi Kostas.
— Negi aš!
— A kodėl gi ne ji prie manęs?
— Papasakok tu savo žebrabumiui ūž- 

pečkyje!
Ignaška palaikė Dzidą. Jis tik ir lauki 

progos užduoti garo ant karštų ruošiamos pir
ties akmenų.

— Patikės, mat, kas tau, kad vienturtė dvi
dešimties hektarų ūkininko duktė taip jau la
bai kibtų prie tavo aštuonių hektarų sklypo. 
Tiesą pasakius, nežinia dar, kam ir tasai skly
pas kŪus? Juk tu jokios savo dalies neturi 
dar, kaip ir mes. Tad kuo gi čia puties dar, 
kaip burbulas prieš lietų? (Bus daugiau)
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Rašykimės bent i dešimtininkus

Gyvendamas toli nuo Vlikingeno 
(aiškiau: atokiai nuo VLIK’o, LTB ir 
kt. visokeriopo sprendimo centrų), 
laiką ir Įvykius žmogus matuoji.. 
laikraščiais. Nežinau kaip kas, bet. 
aš su dideliu viltingumu imu naujus 
aavaitinukus iš anapus (amerikiečių 
zonos). Ypač buvo laukiama spauda 
po rašytojų suvažiavimo, ir pagaliau 
(„kiek laukta ir sielotasi!“) visi sa
vaitraščiai (ir „treigys“ — „Mintis“) 
pro kasdieniškus rūpestėlius apskel
bė:

—i Steigiamas Kultūros Fondas...
Ak, viskas pradedama iš mažo, 

viską nulemia valia ryžtis dirbti ir 
tęsėt!. Ir nėra reikalo užbėgti Įvy
kiams už akių, šiandie Isiteigtina pats 
faktas, kad tautinės kultūros veži
mas išjudėjo iš mirties taško. Pačiai 
pradžiai sumesta ir „kelionpinigių“: 
tai Mūsų Kelio ir „Patria“ leidyklos

J. CICĖNAS

žjstamo laišką): „Nenaikinkite, pa
skaitę, laikraščių, knygų Ir atvirukų, 
susimildami, siųskite mums. Ir se
niausi mums yra naujiena. Kaip pa
tys važiuosit kur svietan, pasiimkit 
knygų, valgysit kaip pyragą medum 
užsigardžiuodami“.

Ant visų, Vokietijoje žiemai pa
siliekančių, tremtinių gula nepa
prastai didelė atsakomybė ir parei
gos, kurios galima šitaip išreikšti:

.1. Visi, kultūrines vertybes kurti 
pajėgūs, tedirba su padvigubinta 
sparta;

2. kas nepašauktas kurti, teriame 
kūrybą pinigais.

Abu žygiai tolygiai svarbūs ir 
tautos ateičiai išganingi. Kultūros 
Fondas išeina į darbo lauką. Čia 
neutralumas nebetoleruotinas. Pir
mieji žingsniai tesusilaukia talki
ninkų:

kiekviena stovykla pajėgs teiti j tūk
stantininkų gretą ir ne kiekvienas 
atskiras tautietis į šimtininkus, bet 
dešimtininkai gali (ir privalo) būti 
kiekvienas. Nesame piniguočiai, ta
čiau dešimts markių (ačiū, pagaliau, 
ir už markę) Kultūros Fondui kiek
vienas sugraibys. Tai, žinia, nėra 
prievolė, bet prievolei tolygus, nors 
savanoriškas, savo skatiko indėlis t 
visos tautos labą. Gerąn įdėtas pi
nigas, kaip žmonių išmintis moko, 
vario varpu iš už dešimtos girios ir 
kalno dešimto atsišauks.

Anų kovų už Lietuvos laisvę die
nomis, kai irgi buvo maža saulėta ir 
didžiai nesotu, Vaižgantas viename 
dienraštyje iš okupuoto Vilniaus su
šuko: „Pamokime dailę“. Jis dailės 
terminu apmojo visa kas dailu, bū
tent: literatūrą, meną, muziką ir kt. 
Jis rašė tada:

V—

daiktas? Amžindie, ne: nusimaldyti 
ir numaldyti toks pat reikalas, kaip 
duona pasisotinti.

Naudokitės mokslu ir dvasia ir 
plėskite ją vis plačiau, plačiau, kaip 
plečiasi vandens ringiai, jmetus ak
meni“.

Kol Kultūros Fondas sudarys vi
sus reikiamus organizacijos griau
čius, jau dabar sukaskime parūpinti 
jam būtinų lėšų. Mūsų laikraščiai 
greta „paieškojimų“ gali įsivesti ir 
„radimų“ skyrių: „Aukos Kultūros 
Fondui“. Savo kultūrai ginti suda
rykime už plieną tvirtesnę grandį. 
Siame kultūros kovos bare laikrodis 
rodo be 15 dvylika. Mūsų veikimo 
vėliavoje tebūnie išrašyti 1921 metais 
paskelbtieji Lietuvos Gynimo Komi
teto žodžiai:

„Ei, Lietuvos pilieti! Kas esi, vis 
tiek kaimynai tave pravardžiuoja 
kietasprandžiu užsispyrėliu. Tai būk 
pasiryžėlis. Brangus daiktas nepi
gus. Pirkis laisvę, nepriklausomybę 
(ir kultūrą) metais i^ visu širdies ir 
kišenės turtu. Gal bus dar sunkiau.

Dar priimami studentai
Į Heidelbergo universitetą 

dar galima paduoti prašymus iki 
1947. “VIIL 31. Suinteresuotieji turi 
patys kreiptis į atskirus dekanatus. 
Fakultetų dekanatuose gaunama ir 
reikalingi formuliarai. Reikia pridė
ti gyvenimo aprašymą ir patvirtintą 
atestato nuorašą. Žiemos semestras 
prasidės rugsėjo pabaigoje arba spa
lių pradžioje.

Manheime yra aukštoji pre
kybos mokykla. Turimomis žiniomis, 
ten užsieniečių dar labai maža. Lie
tuviai galėtų ta proga pasinaudoti ir 
skirtąjį procentą užsieniečiams iš
naudoti. '•

Vokietijoje daugelyje vietų yra 
amatų mokyklų, kurios ruošia kva
lifikuotus tekstilės pramonės ar spau
stuvės meisterius. Net Lietuvoje šios 
rūšies darbin’nkai uždirbdavo dau
giau, negu žmonės su universitetų 
diplomais. Galima būtų imtis ir dan
tų techniko amato, kuris nereikalau
ja tiek svetimos kalbos mokėjimo ir

švietimo 
būt, jau

išdirbti

savininko J. Lenktaičio po tūkstan
tinę, be to, Neustadto lietuvių sto
vyklos to pačia intencija suatnašauti 
pinigėliai (jie, ligi susikurs Kultūros 
Fondas, buvo įduoti BCT 
reikalų vadybai, dabar, tur 
perleisti, kam skirti).

Kultūros fondo planui
suvažiavimas išrinko komisiją, kuri, 
reikia manyti, su darbu neužtruks. 
To įvykstant belaukiant, rodos, te
tenka šit kas daryti'

Pareikšti žodžiu ir veiksmu be
sąlyginis lojalumas Kultūros Fondui. 
Dabar viskas tenka rikiuoti į Kultū
ros Fondą. Gera kiekviena iniciaty
va, bet jos vykdymas pavestinas ar
ba bent įvestinas į vienas vėžes. Ne
beikime kas sau ir nėbeįnešdinėkime 
daugialypumo. Nusikaltimas eiti pa
laidai, kai pats gyvenimas mus skal
do ir sklaido, lyg vėjas rudenį lapus. 
Amerikiečių ir prancūzų zonų LT 
Bendruomenė dar senybinėje organi- 

, zacinėje formoje, bet britų zonos — 
jau skeveldrose: tautiniai ansambliai, 
teatrai (pvz., Detmoldo „Aitvaras“), 
Pabaltijo universitetas su visokiu 
jaunimo „išraiškos menu“, žurnaliz- 
mo kursai (stovykliniai, mokyklų ir 
kt. laikraštukai), netgi sporto varžy
bos — visa tai išmontuota „dėl duo
nos ir elementariojo žmoniškumo“, 
ir. išvežiota po D. Britanijos, Kana
dos ir Brazilijos hales, farmas ir gi
rias. Britų zonoje, atrodo, žiemos 
šalčiams ir negandams pasiliks ne- 
beraumeningieji (seniai, invalidai ir 
šeimos su mažais vaikais), atseit, už 
jaunimą mažiau paslankioji ben
druomenės dalis. Išvažiavusieji, de
ja, irgi yra atsidūrę bent tuo tarpu 
tautinės kultūros tuštumoje. Tąsią 
pat gali ištikti amerikiečių ir pran
cūzų zonų lietuvius.- Neabejokime 
dėl galutinio Lietuvos bylos sprendi
mo, tačiau būkime neatlaidūs rea
listai dėl tremtinių rytojaus, kuris, 
vyriškai įsisąmoninkime, iki Tėvy
nėn sugrįžtant bus valiuojamas po 
visas Vakarų valstybių darbo biržas. 
Meno, literatūros, muzikos ir kitų sa
vo kultūros sričių spaudiniai ir toly
gios vertybės tebus vienintelis tėvų 
namelių žiburėlis. Ta šilima neleis 
mutos, tremtiniams ir emigrantams, 
sustingti svetimoje aplinkoje, ji gai
vins ir tieks naujų jėgų didžiajam 
lietuvio ryžtui ištęsėti — pasiekti 
laisvą Tėvynę, nors ir nuvargintu 
kūnu, bet tvirta dvasia.

Į D. Britaniją (kitur dar blogiau) 
išvažiavusieji jau skundžiasi baisia 
vienatve ir prašo (cituoju vieno pa-

a) Mūsų Kelio pavyzdžiu tepase- 
ka visi kiti licencijuotieji laikraš
čiai: Tėviškės Garsas, Žiburiai, Lie
tuvių Žodis, Mintis, Aidai ir Nau
jasis Gyvenimas (viso bus 7 kartus 
po tūkstantinę);

b) „Patria“ iniciatyvai tepritaria 
visos kitos mūsų leidyklos, k. a.: 
„Giedra“, „Atžalynas“, „Venta“ ir 
t.'t. (susidarys keletas tūkstantinių),

. c) Neustadto veiksmą teparemia 
visų trijų zonų stovyklos. ,• Rasit, ne

„... mums kužda surūgėliai:
— Ak, jūs: nei bado akivaizdoje 

... neatsisakysite nuo savo pramo
gų. Duonos, ne — dailės, šiuo laiku.

Tai klaida. Nejaugi taip ir ati
dėsime savo dailę į tamsųjį kambarį, 
kaip archyvo dalyką, ar bent užra
kinsime ją kamaroje bent to, kol 
duona atpigs?

Ne, piliečiai: šiandie dailės 
kytis kaip tik tinkamas metas.

Ar (sakysime) daina — niekis

lai-

Ir vis dėlto tai nereikš, jog nesu
lauksi palengvėjimo. Jei lauksi, su
lauksi. Žinoma, ne sudėjęs rankas“.

„Taigi kovon už laisvą Lietuvos 
Respubliką, kas turtu, kas ginklu 
(pastabą: ne vien šautuvas yra gin
klas), kas dvasios gaivinimu, — 
mums šviesi ateitis, mes laimėsime, 
nes visi laimėja, kas stengiasi teisė
tai. Teisė, tiesa ir teisybė viešpatau
ja, nors ją nuolat trukdo sauvalė, 
melas ir suktybės“. \

visur pritaikomas. Lietuvių jauni
mas, ruošdamasis emigracijai, turė
tų šiais amatais susidomėti; Keli lie
tuviai jau suspėjo šios rūšies specia
listų pažymėjimus įsigyti.

A. Zemribas

Tremties spaudos temomis
Tremties spauda, šiaip ar taip ją 

bevertinsime, dabartiniame mūsų 
gyvenime vaidina didžiausią vaid
menį. Tiesa, sąryšy su popieriaus 
trūkumu ir kitais sumetimais įvestas 
jos normavimas, palikęs tik dalį se
niau ėjusių periodinių leidinių, ge
rokai apkarpė jos apimtį. Tatai, be 
abejo, žymiai susiaurino gausiems 
tremtinių žurnalistų, sluoksniams ga
limybes aktyviai ir nuolatos savo ra
šiniais dalyvauti spaudos darbe. Ga
lime net neperdėdami teigti, kad, 
įstengę suburti darban visas pajė
giąsias tos srities pajėgas ir siekda
mi vispusiškai apžvelgti ir įvertinti 
šio meto aktualijas, rūpimas tremti
niams, nebegalėtume tenkintis kele
tą savaitraščių ir vienu dvidieniu 
laikraščiu, kaip dabar. Jeigu ne for
malinės kliūtys ir sunkokas laikraš
čių pristatymas skaitytojams paštu, 
šiandien tikriausiai suorganizuotume 
ir išlaikytume bent vieną mūsų įsi
vaizduojamo lygio dienraštį. Tačiau 
ne mūsų laikraštininkų galia ir va
lia, jeigu tatai šiandien neturime ir 
negalime turėti.

Skaitytojas dabar gi grobsto visa, 
kas jam po ranka pakliūva. Jis ne
sitenkina paskaitęs kurį vieną lai
kraštį, bet vargais negalais stengiasi 
prisikasti prie visų, kurie tik dabar 
pasirodo. Bet nemažai nusivilia tas 
pats uolusis skaitytojas, kai, paskai
tęs vieną, kitą ar trečią tos pačios ar 
gretimos savaitės laikraščius, randa 
žodis žodin, raidė raidėn (išskyrus 
vienur grynesnę, kitur daugiau dar
kytą gimtąją kalbą) tuos pačius 
straipsnius. Straipsnis, nors jis sa
vaime būtų ir labai vertingas, bet 
jeigu jis kartą anksčiau jau atspaus
dintas viename laikraštyje, pasirodęs 
kitame nasidafo tuščia vieta skaity
tojui. 4

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

38. Kokie iš tikrųjų yra tamprūs 
ryšiai?

Būdvardis tamprus yra su prie
saga -ru- Sudarytas iš šaknies tamp- 
šalia tempti ir reiškia „nenutrūkstąs, 
stamantrus, sunkus ištempti“, toliau, 
„sunkiai padaromas, suvokiamas, 
suprantamas" ir kt. Pvz. seniąu Klai
pėdos krašte buvo sakoma: tampri 
(= sunkiai kuliami) javai, tampri 
(= persiauri) batai ir t t. Darybos 
atžvilgiu šis būdvardis niekuo ne
siskiria nuo ėdrus „kurs daug ėda, 
gefraūig“, - jautrus „gerai jaučiąs, 
budrus, jausmingas“, sukrus „kuris 
greitai sukasi, judrus, vikrus“, tąsrus 
„tąsus diržingus“, tukrus „greitai 
tunkąs, ^tukinąs, riebus, riebalingas“ 
ir kt. Taigi tamprus ryšy* visų pirma 
gali būti toks, kuris lengvai tempiasi.

nenutrūksta, todėl yra stiprus, tvir
tas. J. Jablpnskis tamprių santykių 
vietoje yra pataręs vartoti glaudūs 
santykiai. Bet glaudus yra „lengvai 
artimai prisiglaudžiąs, glatt anlie- 
gend“, todėl žmonių kalboj yra sako
ma: glaudūs veršis dvi karves 
žinda, t y. kas moka pataikauti, tam 
visados gerai ir sekasi Šituo būdu 
atrodo, kad būdvardžiai tamprus ir 
glaudus savo reikšmės aspektais yra 
iš pradžios buvę skirtingi, bet vėliau 
kiek suartėję. Pvz. glaudūs santykiai 
gali būti artimi, bičiuliški ir todėl 
tvirti, o tamprūs santykiai — nenu- 
trūkstą, nuolatiniai ir todėl taip pat 
stiprūs. Taigi tamprūs santykiai 
arba ryšiai nebūtinai visados turi 
būti keičiami glaudžiais santykiais 
arba ryšiais

Perskleiskime 'keletos mėnesių 
laikraščių komplektus ir pastebėki
me, kurie gi dalykai daugiausia kar
tojasi. Pirmų pirmiausia kris į akis, 
kad didžiausią besikartojančių straip
snių dalį redakcijoms pateikia ofi
cialieji tremtinių žinių šaltiniai — 
Elta ir LTB. Prisiminus,'kad skaity
tojai skaito kaip tik visus laikraš-' 
čius, visai tikslinga, sakysim, būtų 
iš Eltos reikalauti, kad ji, pareng
dama laikraščiams informaciją, teik
tų ją ne visą visoms redakcijoms iš 
karto, bet jau iš anksto paskiriems 
laikraščiams paskirstytą.—Ką tada 
naudotų viena redakcija, būtų tikra, 
jog tuo pačiu metu nebus pasirodę 
ar už dienos kitos nepasirodys ki
tame laikraštyje. Reikėtų tik menko 
organizacinio apdairumo vietoje, ir 
šis netikslumas būtų puikiausiai iš- 
vengtinas. Tas pats pasakytina ir 
apie LTB teikiamą laikraštinę me
džiagą. Gal skirtumas tik tas, kad 
LTB Informacijos yra trumpesnės ir 
jos, liesdamos aktualiuosius organi
zacinius reikalus, nors ir kelis kar
tus pasikartodamos tą pačią savaitę, 
nekrenta taip rėžiančiai skaitytojui 
į akį. Priešingai, jų kartojimasis 
kartais darosi ne tik reikalingas bet 
ir būtinas, jeigu jos savo turiniu yra 
itin aktualios platiesiems tremtinių 
sluoksniams.

Šitas centrinis paskirstymas gal 
atkreiptų dėmesį ir stovyklinių ko
respondentų, kurie dabar, vadovau
damiesi greičiausiai, jeigu taip būtų 
galima išsireikšti, stovykliniu „pa
triotizmu“, korespondencijas rašo ne 
viename egz., bet tiek, kiek šiandien 
išeina paskirų laikraščių. Jie visiems 
jas irjšsiuntinėja, net nepažymėda
mi, jog tokį pat rankraštį tuo pačiu 
paštu yra pasiuntę tai, anai ir kitai 
redakcijai. Kada gi suplaukia at
spausdinti tos savaitės laikraščiai, 
pasirodo, ta pati vietovė ir tuo pačiu 
tekstu minima visuose laikraščiuose 
iš karto. Ar tai ne tuščia vieta vė
liau skaitomuose laikraščiuose? Tu
rėtų tokiu atveju stovykliniai ko
respondentai pagalvoti ir suprasti, 
kaip kartais brapgi vieta laikraštyje, 
kada redakcijos stengiasi iš gausios 
medžiag8s atrinkti, kas tikrai reika
linga pateikti skaitytojui. Tatai su
prasdami, turėtų jie atsisakyti „ap
linkraščių“ siuntinėjimo visiems 
laikraščiams iš karto. Norint gi 
reikšmingesnį stovyklinio gyvenimo 
įvykį nušviesti keliuose •laikraščiuo
se, reikėtų surasti ir atitinkamą for
mą, bent tokią, kad skaitytojas, ir 
keliuose laikraščiuose apie tą patį 
matydamas, su įdomumu perskaity
tų, nes kiekvieną kartą rastų vis šį 
tą naują.

Turint tremtyje, palyginti, gauso
ką būrį pajėgių žurnalistų, pačiam 
gyvenimui padiktuojant dar daugiau 
aktualių temų, skaitytojas visiškai 
suprantamai ir pagrįstai .laukia, kad

tas keletas dabar einančių laikraščių 
kartą tarpusavy išsiaiškintų, susitar
tų ir imtų vengti dabar dažnokai pa
sikartojančio paralelizmo. Žinoma, 
naudojantis beveik tais pačiais me
džiagos šaltiniais, visiškai jo išvengti 
yra ir bus sunku, tačiau nėra negali
ma jį bent iki minimumo sumažinti. 
Jeigu, sakysim, laisvu susitarimu ir 
pasiskirstymu, kuris vienas savait
raštis daugiau palinktų į kultūrinę 
plotmę, dailiąją literatūrą, kitas pir
moje eilėje teiktų daugiau bendrąją 
informaciją ir politinius komenta
rus, trečiasis daugiau ribotųsi trem
tinių organizaciniais reikalais ir vi
daus gyvenimo pavaizdavimu ir p., 
tada skaitytojas, prieš paimdamas 
laikraštį į rankas, jau naujaustų, kad 
vienos ar kitos srities aktualijos iš
samiau bus nugrinėjamos pagrindi
niame tos srities laikraštyje, nors 
suglaustai apie jas užsimins gal ir 
kaimynas. Tuo atveju vienas kaip 
tik kitą papildys. To siekiant, gi 
siekti šiaip ar taip reikėtų, turėtų 
glaudžiau tarpusavy bendrauti patys 
įvairių laikraščių redakciniai kolek-

tyvai. Jeigu iš visų pusių būtų pa
rodyta daugiau nuoširdumo ir noro 
susitarti, gal nebevertėtų be atodai
ros graibstytis visos medžiagos, kuri 
dabar parankiui, tik pakliūva. Ta
da retkarčiais gal būt galima atitin
kamus straipsnius, susitarus su jų 
autoriais, perleisti vieni kitiems. Tuo 
keliu einant, man rodos, daugiau iš
siryškintų pagrindinės paskirų lai
kraščių sritys (jas, be abejo, pirmoje 
eilėje lems jau dabar susitelkti nuo
latiniai bendradarbiai ir jiems priei
nami medžiagos šaltiniai), išsivengtų 
dabar pasitaikančios ' laikraščiuose 
„tuštumos“ ir, kas svarbiausia, pil
niau išnaudojant dabar esamose są
lygose informacines galimybes, kiltų 
ir visas tremties spaudos lygis.

Čia keliu tik bendrą mintį. Ties 
ja turėtų diskusijų metu apsistoti už 
pusantros savaitės Schweinfurtan 
metinio suvažiavimo susirinkę lai
kraštininkai, kritiškai vertindami 
šiandieninę tremties spaudą ir ieš
kodami priemonių jai kokybiškai 
sustiprinti. Puikiai suprantu ir įsi- * 
vaizduoju, kad praktiškas tos min
ties įgyvendinimas susidurtų su eile 
kliūčių, kaip: noras pirmauti, apimti 
visas sritis, būti, taip sakant, „so
listu“ ir p., tačiau neturėtų būti to, 
ko negalima nuoširdžiu bendradar
biavimu pasiekti.

Tatai neštų naudos skaitytojui, 
bet būtų sveika ir pačiai spaudai,

M. Zubrys

Pasaulio kultūros naujienos
Rcmbrandio paroda. Paryžiuje, 

muziejuje, „de l’Orangerie“, atidary
ta Rembrandto paroda, kuri užtruks 
du mėnesius. Joje išstatyti meisterio 
piešiniai, ofortai ir aliejiniai paveik
slai, ir tokiu būdu ji duoda galimumą 
palyginti dailininko tapybos ir gra
viūros meną.

Atgijo „Le Parthenon*4, prancūzų 
literatūros žurnalas, kurį 1911 m. bu
vo įkūręs baronas Brault ir kurio 
pasirodymą buvo nutraukę abu pas
tarieji pasauliniai karai. Jo bendra
darbiais yra buvusi visa eilė garse
nybių, jų tarpe Anatole France, Guil
laume Apollinaire, Emile Faguet. 
Žurnalas išsiskiria savo nepriklauso
ma dvasia ir duoda daug vietos jau
niesiems prancūzų rašytojams.

Amerikiečių teatras Prancūzijoje. 
Paryžiuje, Montpamasse’o kvartale 
netrukus bus atidarytas „American 
Theater Lab“, kuris anglų kalba vai
dins Amerikos autorių dramos vei
kalus.

Renė Clair vėl į USA. Renė Clair, 
vienas didžiausių šių dienų filmų re
žisierių, sukūręs specifinį fantastinio 
filmo žanrą, karo metu dirbęs JAV, 
vėl grįžta į Hollywoodą. Prancūzi
joje jis pastatė filmą vardu „Tylėji
mas — auksas“ (kurio tema yra kino 
meno pradžia). Dabar jis iš Ameri
kos filmų bendrovių išsiderėjo teisę 
kasmet sukti vieną filmą savo tėvy
nėje.

Kino meno istorija. Žinomas 
prancūzų režisierius Marcei LHer- 
bier netrukus išleidžia didelę knygą 
antrašte „Intelligence du cinėmato- 
grafhe“ — rinkinį straipsnių apie ki-

nematoęrafiją nuo jos pradžios iki 
mūsų d.enų. Jų autoriais yra kino . 
specialistai, bet taip ir „mėgėjai“; 
teatralai, rašytojai, dailininkai. Kny
ga laukiama su nepaprastu susido
mėjimu, nes ji bus labai svarbi kino 
meno istorijai ir teorijai pažinti.

„Naujųjų realybių salonas“ Pa
ryžiuje,, vadinamuosiuose New Yorko 
rūmuose, išstatyti keturi šimtai kraš
tutinių modernistų skulptūros ir ta
pybos darbų.' Jų autoriai — prancū
zai, anglai, švedai, vengrai, rumunai. 
Žiūrovą pritraukia trikampiai, ap
skritimai, kvadratai ir figūros, ku
rioms iš viso sunku rasti apibrėži
mą. Menininkai vadina save „ab
straktaus", 
tyvaus“, 
meno atstovais, 
kių įžymybių, i 
cabia.

Atstatomas < 
dėtas kertinis 
Goethes namui Frankfurte atstatyti. 
Yra balsų ir prieš namo atstatymą, 
nes jo kopija būsianti „griežtas prieš
taravimas Goethes dvasiai“.

Noldės paroda. Muenchene ati
daryta žinomo vokiečių tapytojo 
ekspresijonisto Emilio Noldės paroda. 
Dailininkas, kuriam šiemet sukanka 
80 metų amžiaus, Hitlerio laikai* 
buvo uždraustas, o jo darbai paša
linti iš visų muziejų. Jo tapybai cha
rakteringos intensyvios liepsnojan
čios spalvos ir formų suprastfnima* 
Prie geriausių jo darbų priklauso 
peizažai ir naturmortai, vaizduoją 
gėle*. . \ Literatas

„konkretaus“, „konstruk-
.orfiško“, „muzikališko“

Jų tarpe yra'ir to-
kaip Gleizes ar Pi-

Goethes namas. Pa- 
akmuo sugriautam

5



C pusi. Nr. 34 (94) Mūsų Kelias 1947. VIII. 21.

Ko mokosi rusų- jaunimas
Wiliam Van Narvlg „Katholic Di

gest“ š. m. 6 nr. paduoda įdomų 
straipsnį apie rusų jaunimą. Šio 
straipsnio kai kurias vietas čia pa
duodu. —

STALINO VAIKAI
Normalus mokymas, kuris šio ka

ro metu Rusijoje buvo panaikintas, 
vėl su dideliu triukšmu tęsiamas to
liau. Ištisus metus buvo rengiami 
mokytojai ir spausdinami nauji 
mokslo vadovėliai, kuriuose pakeis
tos pažiūros į JAV. Dabar tačiau 
apie 26 milijonai 8-15 metų amžiaus 
vaikų — pirmą kartą didesnė dalis 
— vėl lanko mokyklas.

Pirmasis pasveikinimas, kuris 
laukė vaikų, kai atsiverti naujus va
dovėlius, buvo įrašas: „Dėkojame 
Tau, Drauge Staline, už laimingą 
vaikstę!“

Rusų vaikai iki tam tikro laipsnio 
yra tėvų išauklėti. Tačiau pačioje 
esmėje jie nėra savo tėvų vaikai. Pa
našiai, kaip visa kita Rusijoje, jie 
priklauso Stalinui ir yra Stalino vai
kai. Dėl to ir „už laimingą vaikystę“ 
turi būti dėkingi ne tėvams, bet Sta
linui. Ir ne tėvai, o Politbiuras ir 
Komunistų Partija sprendžia; kokios 
žinios, teikiamas veikams, yra geros 
ir kokios turi būti nuo jų slepiamos.

Tarp daugelio dalykų, apie kurios 
sužino Stalino vaikai, labai įdomios 
yra žinios apie Jungtines Valstybes. 
Cituoju jas iš vadovėlio, skirto pra
džios mokykloms, šitas skyrius buvo 
parašytas 1938 m. ir dabar turi tokią 
pastabą: „Reviduota ir suaktualinta 
1946 m.“.

REVIDUOTAS MOKSLAS 
APIE JAV

Štai ką rašo šitas vadovėlis apie 
Jungtines Valstybes-

„Šitas didžiulis ir turtingas kraš
tas yra visumoje rankose mažos mi-
lljonierių klikos, kuriai priklauso 
trestai, gaminą plieną, naftą, anglį, 
medį ir p. Tie milijonieriai, gyven
dami prabangoje, išspaudžia savo 
uždarbį iš darbininkų, kurie neturi 
jokių ekonominių teisių. Dienos dar
bas trunka 9 ir 10 valandų. Ameri
kietis darbininkas yra labiau išnau-
dojamas ir turi daugiau dirbti už 
europietį darbininką. Dėl to 45 metų 
amerikietis darbininkas netenka 
sveikatos ir yra pasenęs žmogus, te
tinkąs elgetauti.“

„Dėl to tokio išnaudojimo metodo 
pasėkoje pasaulinė ekonominė krizė 
labiausiai palietė amerikinę ka
pitalistinę pramonę. Tos krizės iš
davoje gausūs darbininkų milijonai 
atsidūrė gatvėje kaip elgetos. 1934 
m. Amerikoje buvo su viršum 17 mi
lijonų bedarbių. Nedarbas pasiekė 
Mg šiol civilizuotuose kraštuose ne
girdėtas mases.“

„Taip pat ir amerikinis privatus 
ūkis eina prie sunykimo. Privesti 
prie skurdo žemdirbiai paprastai ap
leidžia ūkį. Tuo metu kapitalistiniai 
trestai savo godžiava interesui nai
kina milijonus tonų javų, taip labai 
reikalingų badaujantiems: garvežių 
krosnis kūrena rugiais, kad pakeltų 
kainą javų ir miltų, už kuriuos žmo
nės turi mokėti.“

Kaip dirba...
(Atkelta iš 2 pusi.) 

prieglaudos, bet vedusieji, kurie ne
sibijo darbo, gali čia su šeima va
žiuoti be baimės — bus visi pakan
kamai pavalgę ir apsirengę, o vai
kams pakaks apelsinų, bananų ir kt. 
pietų vaisių. Mes čia gyvename ir 
gyvensime laikinai, bet yra čia ir 
daugiau užsieniečių, kurie taip pat 
laikinai gyvendami yra išbuvę po 
20 ar net daugiau metų.

Dėl šeimų, atrodo, belgai savo pa
sižadėjimų laikosi ir po 3 mėn. jas 
atgabena. Tik sunkoka bus čia su 
butais ir baldais. Dabar mes esame 
čia gerokai suspausti ir miegame 
dviaukštėse lovose, bet vis rengia 
naujus butus ir vis žada praretinti.

Sunkiausiai mums praeina šven
tadieniai. Mat, reikia išsiplauti dar
bo rūbus, nes pirmadienį teleidžia į 
darbą tik apsirengusius švariais. 
Sekmadieniais taip pat norisi ir atsi
pūsti, ir atsigaivinti, ir pagaliau šį tą 
pamatyti. Jeigu paprastai šventadie
niais čia visi darbininkų kvartalai^ 
geria, dainuoja, šoka ir ūžia, tai lie
pos 21 d. buvo tikrai kažkas nepa
prasta. Tai belgų tautinės šventės 
Iškilmės, kokių retai ir filmai tepa
rodo. Gatvėse orkestrai, karneva- 
lai, šokiai, juokas, girtavimas. Bet 
ko gi jiems nedžiūgauti, jeigu jie sa
vo krašte ir tarp savųjų!

Stepus Paulauskas

Taigi, neaiškinama vaikams, kad 
šita griūvanti kapitalistinė valstybė 
padėjo Sovietų Sąjungai jos sun
kiausiose valandose. Iš tikrųjų, tai 
būtų juokinga. Karas, lygiai Vaka
ruose, kaip ir Rytuose — buvo lai
mėtas tik Sovietų Sąjungos, kuris 
tiktai iš geros širdies prileido kapi
talistines galybes naudotis laimėji
mo vaisiais.

MOKYKLA PALENKTA 
POLITIKAI

Prieš pradedant mokslo metus 
Rusijos mokytojai gavo konkrečių 
instrukcijų, pvz.:

„Kiekvieno mokytojo patriotinė 
pareiga yra išauklėti aktyvų, išla
vintą ir — kas svarbiausia — ideo
logiškai įsąmonintą jaunimą. Pats 
Leninas ne kartą nurodinėjo, kad 
mokyklos negali pasilikti už politi
kos. Pirmas dalykas, kurio vaikas 
turi išmokti, yra dėsnis, kad viene
tas yra visiškai palenktas valstybei. 
Individuali iniciatyva yra galima tik 
pagal potvarkius, padiktuotus vals
tybės. Konflikto tarp auklėjimo ir 
ideologijos tikslų atveju auklėjanti 
mokytojo veikla turi būti palenkta 
dėsniui auklėti sovietų jaunimą 
mokslinėje komunistų filosofijos dva
sioje“.

Tokiu būdu sovietų vaikai mo
kyklose nuo pirmosios dienos pir
miausia yra auklėjami komunistais 
ir tik antroj eilėj stengiamasi įuos 
išlavinti. Pirmąją mokslo dieną val
kai sužino didelę palaimą: jie yra 
pripažinti Stalino vaikais. Staliną 
turi pripažinti savo tėvu.' Nors vie
ną kartą savaitėje — ar tai pramogų 
metu, ar kokiame nors piešinyje — 
turi parodyti, kokiu būdu norėtų iš
pildyti draugo Stalino troškimus.

Pilietinis karas Mandžurijoje
Mandžūrija, užimdama 400.000. 

kv. mylių plotą, yra labai turtinga 
žemės turtais, kurie ne vieną kai
myną vilioja į tą žemę. Dėl to ir ja-

Sovietų kariuomenei pasitraukus, 
apie 200.000 kinų komunistų karių 
tęsė kovas su centrinės Kinijos ka
riuomene. Paskutiniuoju metu, kaip

rijos, o paskutiniuoju metu jie pa
siekę strategini Seprigo miestą, esan
tį pakeliui į Daireną.

Dr. Sun Fo nurodęs, jog dabar-

Juodi plotai yra komunistų kontroliuojami, o šviesieji — nacionalistų. Juodos figūros — komunistų ka
riuomenė, baltos — nacionalistų. Viena figūra atitinka 50.000 karių.

ponai 1931 m. į ją įžygiavo, dėl to 
dabar ir didysis kaimynas per vie
tos komunistus siekia ne tik turtų, 
bet ir strateginių taškų. Mandžūrija, 
būdama pertekusi žemės turtais, yra 
vienas esminių veiksnių Kinijos ūkio 
atstatyme. Joje randama anglis, ge
ležis ir kiti moderniajai pramonei 
reikalingi mineralai. Joje gerai aū- 
ga kviečiai, ryžiai ir miežiai. Miškai 
teikia didelius kiekius medienos. Jo
je tankus upių ir geležinkelių tinklas, 
kuriuo vyksta prekyba. Mandžūrijoje 
gyvena 43.000.000 gyventojų — kinų 
mongolų, japonų, rusų ir korėjiečių.

rašo New York Times, kinų komu
nistų daliniai smarkiai spaudžią na
cionalistus. Ypač esą jiems pade
danti netikusi nacionalistų admini
stracija, kuri Mandžūrijos provinci
jas valdanti lyg kolonijas.

United Press pranešimu iš Nan- 
kingo, Sovietų Rusija mėginanti 
Mandžūriją paversti marionetine 
valstybe, kaip kad ji padarė su eile 
valstybių Europoje, jeigu tik nepa
bos neigiamai nusiteikusios pasaulio 
opinijos, pareiškė Kinijos viceprezi
dentas. Pasak jo, Kinijos komunistai 
kontroliuoja beveik 85°/« Mandžū-

tinė komunistų ofenziva esanti So
vietų diriguojama ir skatinama, ko
munistai aprūpinami japonų karo 
reikmenimis, kurios buvusios paim
tos per kapitallaciją. Net ir korė
jiečių esą gerai apmokitų ir gin
kluotų, kurie dalyvaują tose kovose.

Tuo tarpu amerikiečių paruošti 
Kinijos kariai apginkluoti nepakan
kamai, jiems’ trūkstą amuncijos. 
Daireno ir Port Arthur uostai nau
dojami komunistų armijai aprūpinti. 
Rusai vis atsisaką leistf Kinijai lai
kyti tuose uostuose savo dalinius ir 
tuo būdu Sovietai pažeidžią Ru-

KAS IŠRADO GARVEŽĮ IR 
RADIJĄ?

Nuo pačios pradžios sovietų vai
kų mokymo programa sukasi sovietų 
nacijonalizmo akiratyje. Jau darže
liuose pasakojama kūdikiams apie 
stebuklingą Stalino „piatiletką“, ku
rios tikslas yra privesti sovietus prie 
tokios galybės, kad aptemtų viskas, 
kas lig tol norėta sukurti, kapitalisti
niuose kraštuose.

Pirmieji vaiko žingsniai istorijos 
moksle sukasi apie nuostabiai did-' 
vyriškus Raudonosios Armijos ir 
partizanų didvyrių žygius tėvynės 
kare“ prieš hitlerininkus. Pirmasis 
skaičiavimo uždavinys: jeigu mūsų 
stachanovietls gali vienos pamainos 
metu Iškasti tiek ir tiek anglies, kiek 
gali iškasti trijų pamainų metu?

— Visa, kas gera ir didinga pa
saulyje, turi savo šaltinį Rusijoje. 
Tokiu būdu, pagal sovietų mokinio 
vadovėlį, ne anglas Stefensonas iš
rado garvežį, bet akademijos narys 
Polzunov. Markonio vardas taipgi 
nežinomas, jeigu kalbama apid radi
jo išradimą, kurį sovietų vadovėliai 
priskiria profesoriui Popovui...

Atsitiktinai taip atsitiko, kad pra
džios ir vidurinę mokyklas, o taipgi 
universitetą baigiau priešrevoliuci
nėje Rusijoje, bet kaip gyvas niekad 
negirdėjau nei Polzunovo, nei Popo
vo, nei Pietrovo...

UNIFORMOS IR MOKESTIS
Dar viena naujiena laukė vaikus 

tais mokslo metais: pirmą kartą po 
carinės Rusijos sulikvidavimo visi 
turėjo dėvėti uniformas. Mergaitės 
— tamsiai bronzinius lygintus (pll- 
suotu's) sijonėlius su balta apykaklėle 
ir juodas prijuostes. Berniukai — 
juodus kariško sukirpimo švarkus su 

išpūstomis krūtinėmis ir didžiulėmis 
sagtimis. Mokiniai, kurie labai gerai 
elgiasi ir taikosi visiems potvarkiams, 
gauna kaip atpildą kaspinėlius, ku
riuos prisega prie krūtinės.

Ne visi vaikai naudojasi teise 
lankyti mokyklas. Vaikai nuo 8 iki 
15 metų lanko septynerių metų pra
dinę mokyklą. Tuo tarpu vaikai, ku
rie jau baigė 15-sius metus1 turėjo 
pasilikti fabrikuose ir kolektyvinuo- 
se ūkiuose, kur karo metu buvo pro
fesūrai parengti.

Pats mokslas pradinėje mokykloje 
yra neapmokamas. Reikia mokėti tik 
už knygas ir uniformą. Neturtingai 
rusų šeimai, turinčiai keletą vaikų, 
tai yra labai brangu. Tačiau tie, ku
rie, baigę pradinę mokyklą, nori lan
kyti vidurinę, yra verčiami mokėti 
200-500 rublių metuose. Be to, čia 
žymiai brangiau mokama už vadovė
lius ir uniformą. Universitetuose 
metinis mokestis siekia 2.000 rublių, 
o kitatiek suryja knygos ir rūbai.

KAM YRA AUKŠTESNĖS 
MOKYKLOS

šiuo metu aukštesnės mokyklos 
Rusijoje yra rezervuotos beveik iš
imtinai sovietų biurokratinės aristo
kratijos vaikams. Viso to pasėkoje, 
kadangi aukštesnis išsilavinimas yra 
absoliučiai būtinas užimant geresnes 
biurokratijos vietas, dabartinė mo
kyklų sistema de facto užtikrina ko
munistinei spalvai jos valdymo per- 
manentiškumą.

Turint galvoje, kad busimoji so
vietų biurokratija kils iš visos eilės 
mokyklų auklėtinių, įvairių istorinių 
faktų pavaizdavimo būdas įgauna 
ypatingos reikšmės. Čia pat turiu 
naują, 1946 m. išleistą, prof. A. M. 
Ponkratovo.istorijos vadovėlį, para
šytą pagal Politbiuro politinio sky
riaus nuostatus...

Tačiau apie tą knygą kitą kartą.
Jonas Gailius

Generolas Wedemeyer
Kaip užsienio spauda praneša, 

prezidentas Trumanas paskyrė ypa
tingu įgaliotiniu Kinijai USA armi
jos generolą Albert Coady Wede
meyer. Sis paskyrimas politiniuose 
sluoksniuose komentuojamas Kinijos 
pritraukimo prie Marshallio plano 
prasme. Amerikoje yra labai retas 
atsitikimas, kad aukšto rango karys 
būtų skiriamas J atsakingą politinį 
postą, kaip kad buvo su užsienių rei
kalu ministeriu generolu George 
Marshalliu. Naujasis pavyzdys yra 
gen. Wedemeyer. Kaip matome, Bal
tieji Rūmai į diplomatines kovas ski
ria savo gabiausius generolus. Al
bert Coady Wedemayer yra vienas 
gabiųjų ir kariškai išsiprususiųjų 
karininkų ir Tolimųjų Rytų specia
listų.

Palankęs USA karo akademiją, 
pirmoje pasaulinio karo metu 1918 ir 
1919 metais, atvyko į Europą, kur 
turėjo progos pastudijuoti Europos 
karo laukus. Po to buvo paskirtas 
karinei tarnybai Filipinuose.. Nuo 
1932 iki 1934 metų jis buvo Corregi- 
dor salos tvirtovės adjutantu.-Toliau 
dveji metai studijų generalinio štabo 
mokykloje, keli mėnesiai tarnybos 
generalinio štabo ryšių skyriuje ir 
treji mokslo metai oficialiai įsteig
toje USA karo akademijoje. Ameri
kos įstojimo į karą metu Wedemeyer 
buvo užsiėmęs pėstininkų apmokymo 
uždaviniais. Iki 1943 metų spalių 
mėn. šis gen. štabo karininkas turėjo 
likti Washingtone ir pradžioje dirbo 
generaliųjo štabo planavimo skyriu
je, strateginiame komitete ir kaip 
štabo operacijų skyriaus šefo padė
jėjas.

Pirmasis savarankiškas postas 
buvo jo 1944 metų pabaigoje pasky
rimas ginkluotų USA pajėgų virši
ninku Kinijoje. Tai buvo svarbus 
karinis ir politinis postas. Atvykęs 
Kinljon jis iš arti pažino Tšangkai- 
šeką ir visą komplikuotą Kinijos po
litinio gyvenimo situaciją. Tšunkinga 
jis susitiko su savo ilgamečiu šefu 
G. Marshalliu, kuris tuo metu č a 
buvo Baltųjų Rūmų atstovu ir vel
tui bandė išnarplioti Kinijos Gordi- 
jaus mazgą, kaip kad dabar bando 
tai daryti su painiomis Europos pro
blemomis, būdamas užsienių reikalų 
ministeriu. Prieš vienerius metus 
Tšiangkaišekas yra pasakęs, kad jis 
mieliau matytų pas save gen. Wede
meyer negu gen. Marshall!, nes pas
tarasis, tarpininkaujant tarp centro 
vyriausybės ir komunistų, buvęs per 
objektyvus. Gi gen. Wedemeyer, 
būdamas vyr. karinių USA pajėgų 
viršininku Kinijoje, nuolat akcen
tuodavo, kad jo nedomina politika ir 
kova su komunistais, bet tik japonų 
karių evakuacija iš Kinijos. Svarbi 
politinė, gen. Wedemeyer grįžimo 
Kinijon, reikšmė yra toji, kad jis čia 
atvyko tęsti misiją to vyro, kuris su
kūrė Marshallio planą. Br. K.

Jei nepasiruošime, 
karą pralaimėsime 

sako aviac. generolas 
AP iš Los Angelos praneša, kad 

gener. Įeit. Ira Eaker, JAV aviacijos 
virš, pavaduotojas, pareiškęs, jog 
trečiasis pasaulinis karas būsiąs ir 
kad JAValstybės nebūsiančios lai
mėtojų pusėje, jei jos tam nepais- 
ruošiančios.

„Trečiasis pasaulinis karas pasi- 
reikšiąs trumpai, stipriai paraduo
jančiais bombardavimais, kuriuos 
seks greita invazija iš oro , pareiškė 
gener. Eaker,' kuris greitai pasitrauks 
po 30 metų tarnybos, Aeromantikos 
mokslų institute. „Mažiau kaip 
300.000 vyrų galės nusileisti po šilku 
ir paims šį kraštą“, pridūrė jis -

Neminėdamas bet kurio krašto, 
gen. Eaker pasakė, kad toks karas 
ateisiąs iš krašto „su milžiniška 
žmonių jėga ir pramonės potencija. 
Mes žinome, kad ji ateis per Arkti
ką, trumpiausiu oro keliu; bet mes 
nežinome kada“, jis pareiškė. (DM) 
• JAValstybės per pirmąjį 1947 
metų ketvirtį nupirkusios Iš Belgų 
Kongo 1648 tonas uranijo, praėjusiais 
metais belgai jo pardavę 7494 tonas.

sijos-Kinijos 1945 m. sutartį, pagal 
kurią tuos abu uostus turi tvarkyti 
abi valstybės lygiomis teisėmis.

Mandžūrija! išvaduoti reikią ne 
tik Vakariečių ekonominės paramos, 
bet taip pat ir politinio įsikišimo.

Japonų invazija buvusi karo 
pradžia, o dabar, sako jis, Sovietai 
norį Japonus pakeisti, užimdami šį 
turtingą kraštą.
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Antpuolis prieš baltus Švedijoje atremtas Krepšinio žaidynės Bayreuthe
(Atkelta iš 4 psl.) 

net sakoma, kad daina tas tautas 
pagimdė. Priespaudos spaudžiami ir 
varginami, užmiršties jie ieškoję 
dainoje, ir beginkliai, bet nepalau
žiami dvasioje, jie' išdainavo savo 
tautas. , ,

Pabaltiečių pabėgėlių elgesys 
Švedijoje tebūna pavyzdys visiems. 
Ramiai sau įsijungė jie į savo liki
mą, ir labai retai arba niekada ne- 
pasigirsta nusiskundimų iš jų lūpų, 
jie tačiau yra praradę savo tėvų že
mę ir viską, ką turėjo, o koks dide
lis jų skaičius matė savo draugus 
žudomus arba išvežamus nežinomam 
likimui. Energingai jie ėmėsi darbo 
naujame krašte, dažnai visai kitose 
srityse, negu kad buvo pasiruošę: 
yyrai, seniau aukštus postus savo 
krašte užėmę, mielai sutiko būti, 
pvz., perrašinėtojais, o jų žmonos 
pragyvenimą užsidirba bepląudamos 
indus restoranuose.' Ir vistiek pa- 
baltiečiai, nežiūrint menko uždarbio, 
nuolatos siunčia siuntinėlius vargą 
kenčiantiems savo tautiečiam Vo-

- kietijoje.
Iš lengvo ir švedų valdžios or

ganai, ir. didelė mūsų tautos dalis

Susiorganizavo gudai
Susirinkę Michelsdorfe (Ober- 

pfalz) gudų stovyklų ir grupių, taip 
' pat ir Gudijos vyskupų, kūnigų bei 

studentų atstovai rado, kad Vokie
tijos amer. okup. zonoje gudai yra 

, blogiausiai organizuoti. Dar ne visi 
jie yra išskirti i atskiras tautines sto
vyklas, esamos gudų stovyklos labai 
išmėtytos, lig šiol nebuvo bendro de- 
mokr centro. Po ilgų diskusijų su
važiavimas balsų dauguma (23 prieš 
5) nutarė:

" 1) suorganizuoti amer. zonoje de
mokratiniais pagrindais vyr. gudų 
tarybą (BMR — Bielaruskaja Mižla- 
hemaja Rada);

2) pripažinti suvažiavimo išrinktą
šios tarybos vadovybę vieninteliu or
ganu, kiuris turi teisę atstovauti gudų 
stovyklas ir organizacijas prieš amer. 
valdžią, IRO, o taip pat kitų tautybių 
organizacijose; —

3) pavesti šiai vadovybei tinka
miausiu būdu sutvarkyti gyvenimą 
gudų stovyklose tautinėse grupėse 
(mišriose stovyklose);

4) pranešti apie tarybos įsteigimą 
visai gudų visuomenei, atitinka
miems valdžios organams bei kitų 
tautybių organizacijoms.

Suvažiavime priimtas tarybos sta
tutas. Tarybos adresas: (13a) Mi- 
chelsdorf bei Cham (Oberpfalz), 
Weissruthenisches DP-Lager Nr. 4.

Tenka pastebėti, kad kiek anks
čiau ir britų zonoje įsikūrė panaši 
gudų taryba.

Pranešimas
Ryšium su spaudoje pasirodžiusia 

netikslia žinute, dėl popieriaus licen
zijų gavimo daugelis kreipiasi į Sv. 
Vald- K.L.K., prašydami išrūpinti 
spausdiniams ir popieriui leidimus. 
Švietimo Valdyba tuo reikalu daro 
atitinkamų žygių, bet reikalas tuo 
tarpu atitinkamose įstaigose nėra 
išspręstas. Todėl užinteresuotiems 
pranešame, kad jei kur susidaro są
lygos knygoms spausdinti, prašome 
tai daryti vietoje. Kai klausimas bus 
išspręstas Švietimo Valdybos naudai 
teigiamai, spaudoje tuojau bus pa
skelbta. «

Vadovėlius ar šiaip kūrinius aoro- 
buoti prašome siųsti K.L.K-jai prieš 
jų atidavimą spaudai. Iki šiol bū
davo atsitikimų, kad vienas rankraš
čio egz. būdavo atsiunčiamas KX..K: 
aprobuoti, o kitas egz. būdavo tuo 
pačiu metu atiduodamas spausdinti. 
Ateityje tokie rankraščiai nebus 
aprobuojami. Leidėjai, spausdindami 
vadovėlį ar grožinės literatūros kū
rinį, turi užrašyti tokį aprobatą, ko
ks tai knygai buvo duotas.

Tikrinti paruoštą vaikų literatū
rai spaudą pavesta žinomam vaikų 
liter, rašytojui Antanui Giedraičiui, 
(21a) Augustdorf b. Detmold, D.P. 
Camp. Autoriai nrašomi ten kreip
tis. Š.V.K.L. Komisija

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELIo.
P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 

ieško šių asmenų:
XXXVII

AKELAITIS Kazys, paskut. laiku 
buvo Vokietijoj;

BLECHER-SETZER Chana, 43 metų, 
buvo Kone. stov. Gutaw’e, Lenki
joj;

lUASEVlClUS Romanas, 48 metu, 
iš Kauno;

JAKSTATTIENE Ona, IMS sausio m. 
buvo anglų zonoj;

JkNAVlCnSfB Kara&M, N tet* 

pradeda suprasti, kokį puikų darbo 
jėgos prieaugli teikia- mums pabal- 
tiečiai pabėgėliai, kokį puikų, darbą 
jie pareigingai atliko. Aš girdėjau, 
kaip mūsų darbo biržos vadovaują 
asmenys vertina pabaltiečius, aš ži
nau valdininkus, pareiškiančius, kad 
be pabaltiečių teikiamos pagalbos 
jie nebūtų visai apsiėję. Anglai, 
būdami praktiška tauta ir galvoje 
turėdami pabaltiečių tinkamumą, 
perkėlė tūkstančius, o gal ir dešim
timis tūkstančių pabaltiečių pabė
gėlių iš Vokietijos į Angliją; numa
toma, kad perkėlimas dar labiau 
prasiplės.

Jei pabaltiečįai pabėgėliai domisi 
savo kraštais, negali būti nieko nu
sikalstamo. Aš nevadinu to Špiona
žu, jeigu jie nori sužinoti, kas de
dasi jų žemėje, kurią ne kas kitas, 
o jie patys, teturi teisę sava vadinti. 
Palikime komunistams nacizmu kal
tinti tas tautas, kurios savo kraš
tuos lygiai energingai kovojo tiek 
su nacizmu, tiek su komunizmu.

Kai šiomis dienomis pabaltiečiai 
pabėgėliai nekaltai buvo apsunkinti 
susinervinusių valdžios organų ir 
neatsakingų spaudos organų įtaria
mi, toji švedų tautos dalis, kuri ne- 
silenkia svetimai jėgai, vistiek kokia 
ji bebūtų, ir kuri laiko sąvokų su
maišty vis dar pajėgia atskirti tei
sybę nuo melo, tiesia ranką savo pa- 
baltiečiams draugams, nuoširdžiai 
dėkodami už gerą ir prakilnų darbą 
švedų visuomenės tarnyboje ir už tą 
pavyzdingumą, velkant sunkų trem
ties jungą“. (ELTA)

Daugiau dėmesio mokyklai
(Pradžia 1 pusi.) 

visuomenė domėsis ir kalbės, mo
kyklai nebus sunku ta kryptimi eiti.

Dėl vadovėlių mes perdaug skųs
tis negalime; čia daugiau liečia lat
vių mokyklą; Bet literatūros veika
lų!... Labai blogai.' Privatūs asme
nys išleido Maironio „Pavasario bal
sus“, J. Biliūno „Rinktinius raštus“, 
LTB Gunzenhauseno skyrius V. Kur- 
dirkos „Satyras“, bet Sviet. Valdyba 
ar kuri jleidykla — nieko. O galėtų 
išleisti. Jei galėjo išeiti pagirtinai 
gražūs „Tremties metai“, tai galėjo 
išeiti ir V. Krėvės, ir Vaižganto, ir 
Žemaitės raštų nors po vieną tomelį. 
Organizacijos (o gal ir šviet. Valdy
ba) per mažai stengėsi domėtis mo
kykla, ypač lituanistika.

Jei kai kuriose gimnazijose ir 
pradžios mokyklose buvo nepaken
čiamai sunkus darbas, tai gal dėlto, 
kad atėjo nauji mokytojai, nepažįstą 
mūsų mokyklos tradicijų (tas pats .ir 
latvių mokyklose), neturį pakankamai 
mokyklinės nuovokos ir to mokykli
nio entuziazmo, be kurio neįmano

JANAVIČIUS Alfredas, 20 metų, iš 
Kauno;

JANAVIČIUS Henrikas, 22 metų, iš 
Kauno;

JANCAUSKAS Vladas, 30-35 metų, 
Liet. Kar. karininkas;

JAREVSKY Moshe, 30 metų, buvo 
Dachau KZ stovykloje;

JOSUPAT Andreas, 48 metų, 1945 m. 
buvo Vak. Prūsijoj;

JURKSITYTE Teodora, 20 metų;
KAN ar KANAS Shiman, 13-14 me

tų, iš Kauno;
KAN. ar KANAS Rivka, 12-13 metų, 

iš Šėtos, Kėdainių apsk.;
KAPLAN Chane, 50 metų, kurioj 

nors DP stov. — Vokietijoj;
KAPLAN Sara, iš Simno;
KARLA Jonas, 21 metų, buvo Vo

kietijoj;
KARLIENE Anelė, 45 metų*. buvo 

Vokietijoj;
KASPERAVIČIUS Jonas, 12 metų, 

1945 m. buvo Rytprųs.;

LITUANISTAMS ŽINOTINA

Prof. dr. A. Salio „Lietuvių kal
bos tarmės“, kaina RM. 26,— užsi
sakoma, kartu siunčiant pinigus, ne 
Tunkūno vardu, bet Litauisches Ko- 
mitee, Spaudos Skyrius, (14b) Tu
bingen, Karlstr. 11.
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Bayreutho Lietuvių sporto klubas 
YMCA užsimojo dideliam darbut 
Šiais metais sukako 10 metų, kai Lie
tuva yra nenugalėtu Europos krep
šinio meisteriu. Siam dešimtmečiui 
paminėti šių metų rugpiūčio 29-31 
d. d. Bayreuthe rengiamos krepšinio 
žaidynės.

Žaidynių iniciatorius Bayreutho 
lietuvių sporto klubas YMCA jau 
yra atlikęs 'eilę parengiamųjų darbų: 
Sudarytas žaidynių garbės komitetas 
į kurį pakviesti p. p. C. E. WHEELER
— pc IRA Area Team 1044 direkto
rius, Doris DUFFY — Welfare Offi
cer, J. NETLIV — Pasaulinės YMCA 
—YWCA Organizacijos Area atsto
vas, B. ALBATS — Bayreutho sto
vyklos komendantas ir K. MARTIN- 
KUS — LTB Bayreutho aplylinkės 
komiteto pirmininkas. Žaidynėse da
lyvauti pakviestos šios lietuvių ir lat
vių krepšinio komandos: lietuvių
— Kempteno ŠARŪNAS, Schein- 
feldo KOVAS, Kempteno GSK, Ha
nau PERKŪNAS, Kasselio LITHUA- 
NICA, Wuerzburgo VYTIS, Seligen- 
stado ŽAIBAS, Schweinfurto GAR
SAS, Bambergo VĖTRA ir Wunsie- 
delio YMCA; latvių — Darmstadto 
KURSĄ, Hanau YMCA, Wuerzbur
go YMCA ir Marktredwitzo YMCA. 
Tenka pastebėti, kad iš Kempteno 
ŠARŪNO ir Scheinfeldo KOVO žai
dynėse dalyvauti principinis sutiki
mas jau yra gautas. Be to, numa
toma, kad žaidynėse dalyvaus ir vie
na amerikiečių karių ekipa, kuri bū
tinai nori išmėginti savo jėgas, susi
tikdama su Šarūnu. Tokiu būdu pa
kviestų komandų yra 15 ir tikimasi, 
kad visos šios komandos duos tei
giamus atsakymus, o Šarūno ir Kfcvo 
duotas princininis sutikimas nebus 
atšauktas. ŠARŪNO dalyvavimas 
žaidynėse suteiks progos tinkamai 

mas šių dienų mokyklos darbas. Dėl 
to buvo ir nukrypimų nuo progra
mos. Čia kaltos stovyklinio gyvena
mo aplinkybės.

Mokslo metų trumpinimas labai 
pakenkė mokinių sveikatai, mokslo 
pažangumo lygiui ir mokyklos var
dui. Tai pripažįsta latvių mokyklų 
vadovai savo konferencijoje. Tai 
tinka ir mūsų mokykloms. Ne be 
reikalo buvo imta rašytP spaudoje, 
kad mūsų » gimnazijose abiturientai 
neparengiami aukštajam mokslui eiti 
taip, kaip jie buvo parengiami Lie
tuvoje. Nors Šviet Valdyba savo 
oficialiu raštų užprotestavo ir įrodi
nėjo, kad taip nėra (Dievaži, ir mes 
norime, kad taip nebūtų), tačiau fak
tas palieka faktu, kad per sutrum
pintus metus negalima mokinių iš
mokyti to (ypač prie šių aplinkybių 
gimtosios kalbos ir tautui, literatū
ros ir svetimų kalbų), ką mokiniai 
išmoksta per ilgesnį laiką. Repetitio 
ėst mater studiorum. O pakartoji
mams taip ir nebuvo laiko.

Daugiau dėmesio mokyklai! Ir 
organizacijos, ir oficialūs pareigūnai, 
ir privatūs asmenys susirūpinkime 
savo tautinėmis mokyklomis. Jei 
mokytojas be knygų ir savo knygy
nėlio parengia pamokas ir eina į 
klasę savo dalyko dėstyti, tai mes 
pasirūpinkime bent mokslo priemo
nių: kreidos, sąsiuvinių, plunksnų.

Š. m. rugpiučio 27. d. vio
lončelistas Myk. SAULUS 
duoda Dillingene savo re
čitalį.

Akompanuoja Kitty von 
Teuffel.

Collegoms advokatui PE
TRUI GAMZIUKUI ir jo žmo
nai dipl. teis. VALERIJAI 
GAMZIUKIENEI, broliui ir 
švogeriui VIKTORUI GAM
ZIUKUI mirus, reiškiame šir
dingą užuojautą

Lietuvos Teisininkų 
Tremtinių D-jos 
Centro Valdyba 

paminėti Lietuvos — Europos krepši
nio meisterio dešimtmečio jubiliejų.

Žaidynės vyks didelėje, moder
nioje, buvusioje amerikiečių karių 
sporto salėje. Salė sutalpina 800 sė
dinčių ir per 300 stovinčių žiūrovų. 
Kadangi žiūrovams salėje vietos yra 
pakankamai, tikimasi sulaukti svečių 
ir iš tolimesnių vietovių. Žaidynės 
numatoma vykdyti dviejų minusų 
sistema. Žaidimas prasidės penkta
dienį rugpiūčio 29 d. 9 vai ryto, ta
čiau oficialusis žaidynių atidarymas 
įvyks 14 vaL

Žaidynių rengėjai maloniai lau-

Hanau sp<
Rugpjūčio 10 d. Hanau viešėjo Kas
selio Lituanicos futbolo ir stalo te
niso komandos.

Stalo teniso rungtynės bai
gėsi 3:2 Perkūno laimėjimu. Paskiri 
susitikimai: Adomavičius — Ignata
vičius 3:2; Januškis — Moleris 3:0; 
Moleris — Ignatavičius 0:3; Adoma
vičius — Januškis 3:2; Adomavičius 
— Moleris = Januškis — Ignatavi
čius 1:3.

Futbolo rungtynės Perkūnas — 
Lituanica baigėsi 4:3 (1:1) Perkūno 
laimėjimu.

Jau pirmose minutėse Sabaliau
sko įvarčiu Lituanica veda 1:0. Tik 
paskutinėje pirmojo kėlinio minutėje 
Perkūnas gražiu Surkevičiaus II pra
ėjimu lygina 1:1. .

Antrame kėlinyje Perkūnas po 
kelių staigių prasiveržimų veda net 
4:1. Tačiau ryžtingai kovodama, Li- 
tujįnica pasekmes sušvelnina iki 4:3. 
Tuo rungtynės ir baigėsi.

Perkūnui įvarčius pelnė: Surke- 
vičius II —"2, Kunčiūnas — 2; Li- 

pieštukų, dažų, popieriaus, tušo ir 
savo literatūros klasikų. Ypač pasta
rųjų pasigendame. Jei LTB Gunzen
hauseno skyrius galėjo išleisti V. Ku
dirkos „"Satyras“, tai Augsburgo, 
Muencheno ar Hanau skyriai gali iš
leisti po tomelį Vaižganto, V. Krėvės 
ar Žemaitės raštų Tik daugiau geęų 
norų ir daugiau dėmesio savosios 
tautos priaugančiai kartai.

Mkt. M. Stonys

Maeterlinck grįžta Europon. — 
Belgų rašytojas Maurice Maeterlinck, 
kuriš nuo 1940 m. kaip emigrantas 
gyveno JAV, grįžta Europon ir šiuo 
metu jau yra pakelyje. Kaip jo drau
gai nurodo, pirnfiausia jis apsisto
siąs Nizzoje, kur jis turi savo vilą. 
Su savimi M. Maeterlinck parsiga
benąs dvylikos naujų scenos valkalų 
rankraščius, jų tarpe " vienas apie 
Jeanne d’Arc. (UP).

Tarptautinis teatro institutas. — 
24 valstybių damaturgai ir aktoriai 
liepos 27 d. suvažiavo kongreso Pa
ryžiun. Kongresą globoja UNESCO, 
jo tikslas — įsteigti tarptautinį teatro 
institutą. Iki rugpiūčio 2 d. užtru
kusiems pasitarimams pirmininkavo 
britų rašytojas John B. Prietley, ame
rikietė dramturgė Lilian Hellman ir 
prancūzų aktorius Pierre Renvire 
(UP). 

Estų dainų šventė Augsburge
Hochfelde judėjimas didelis, nes 

daug jaunų ir senų estų suvažiavę 
iš visų Vokietijos kampų į savo tau
tos dainų šventę. Rugpiūčio 9 d. 15 
vai. Ludwigsbau salėje instrumenta
listų koncertas, o vakare — drama. 
Rugpiūčio 10 d. 14 vai. po atviru 
dangumi (Freilichtbūhne) dainų kon
certas. Dalyvauja 15 chorų (2 chorai 
iš darbo kuopų). Augsburgo estų 2 
chorai (Augsburgo lietuviai šiuo me
tu neturi nė vieno). Daugumas mo
terų dainininkių su tautiniais dra
bužiais, kurie ir savo spalvomis ir 
siuvimu be galo įvairūs. Atidarymo 
kalbos, sveikinimai, o paskui estiš
kos dainos, viena už kitą gražesnės.

Klausė tūkstančiai žmonių. Baigėsi 
17.30 vaL Dainininkai su savo diri
gentais, vėliavomis ir dainų šventės 
ženklais, baltų orkestro lydimi, grįž
ta išsirikiavę į Hochfeldo stovyklą. 
Tvarkinga ir gražu!

Surengta ir dailės darbų paroda 
Hochfelde stovykloje

Tai Augsburgo menininkų ir ama
tininkų gražūs darbai. Salės sienas 
puošia daugiausia moderninės tapy
bos paveikslai, o stalai apkrauti ran
kų darbo gražiomis dėžutėmis, medi
nėmis lėkštėmis, odinėmis piniginė
mis ir rankinukais. Juose estiški 
įrašai ir savo tėvynės ilgesys.

M. 8L

kia ekskursijų ir pavienių svečių. 
Nakvyne bus visi aprūpinti, maistas 
bus teikiamas tik žaidynėse dalyvau
jantiems sportininkams, svečiai-žiū- 
rovai atsiveža savo. Ekskursijos pra
šomos iš anksto pranešti atvykimo jr 
išvykimo datas, žmonių skaišių, ku
riomis dienomis ir prieš ar po' pietų 
norės žiūrėti žaidimo, kad būtu gali
ma rezervuoti bilietus. Užsakymus 
ir pranešimus siųsti: Lietuvių Sporto 
Klubas YMCA, (13a) BAYREUTH, 
Camp, „Mack“, Wende’hofen.

Smulkesnė informacija apie žai
dynes bus paškelbta spaudoje vėliau.

Pr. Stankaitis

irto žinios
tuanicai: Sabaliauskas — 2. Adoma
vičius — 1.

Rugpiūčio 13 d. L kl. krepšinio 
pirmenybių rungtynės Hanau Per
kūnas — Wuerzburgo Vytis baigėsi 
36:32 (19:10) Perkūno laimėjimu. Nuo 
pat pirmųjų minučių Perkūnas pra
deda kalti taškus ir kėlinį baigia 
19 :10. # Antro to kelinio pabaigoje 
Vytis pasekmes sušvelnina. Apie 
rungtynių kietumą daug pasako Vy
ties surinktos 27 baudos.

Perkūnui taškus pelnė: Paranse
vičius — 12, Supronas — 7, Badonas 
— 6, Kalvaitis — 4, Kepalas — 4, 
Dragunevičius — 3; Vyties: Elsber- 
gas — 11, Idzelevičius — 7, Umevi- 
čius — 5, Černiauskas — 5, Paške
vičius — 2, Jaciunskas — 2.

— Rugpiūčio 2 d. draugiškos krep
šinio rungtynės Hanau Perkūnas — 
Frankfurto studentai baigėsi 43:24 
(16:10) Perkūno naudai.

— Hanau Perkūno moterys tin
klinio rungtynes prieš Seligenstadto 
Žaibą laimėjo 2:0 ir prieš Wuerzbur- 
gą 2:1. Dr.

PABALTIEČIAI STUDENTAI — 
PUIKUS ŠACHMATININKAI 
Liepos 27 d. Hamburgo vokiečių 

šachmatų kiuris „Unter uns“ ant 34 
lentų susitiko su Pinnebergo miesto 
rinktine, kurioje žaidžia net 10 stu
dentų iš Pabaltijo Universiteto. Visi 
pabaltiečiai Hamburgo vokiečius 
įveikė, o vienas sužaidė lygiąsias, t.

Hamburgo šachmatininkai Pinne
bergo miesto rinktinei pralošė 12:22.

Pinnebergo vokiečiai buvo iškvie
tę kovon ir Pabaltijo Universiteto 
šachmatininkų rinktinę. Susitikimas 
ant 22 lentų baigės skaudžiu vokie
čių pralaimėjimu 3,5:18,5.

Universiteto rinktinėje žaidę lie
tuviai visas savo partijas laimėjo. 
Paminėtinos partijos: prof. Kairių 
stud. Gutausko, stud. Petrausko.

Tiek šachmatuose, tiek stalo te
nise ar krepšinyje bei tinklinyje — 
vokiečiai prieš pabaltiečius studen
tus išlįsti negali, tik futbole ir lengv. 
atletikoje varžomasi lygiomis. San
tykiai vokiečių su pabaltiečiais spor
tininkais yra geri.

LIETUVIAI KREPŠININKAI —
. KANADON

Busimieji Kanados lietuviai, susi
rinkę Luebecko pereinamojon sto- 
vyklon iš įvairių anglų zonos vietų, 
rugpiūčio 4 d. iškvietė garsiąją lat
vių „Rygos“ krepšinio komandą dvi
kovom Kuklieji Kanados miškų kir
tėjai latvių krepšinio „žvaigždėms“ 
pradžioje sudarė nemaža rūpesčių, 
ypač — kai pasekmė buvo lietuvių 
naudai arba kelis kart — lygiomis! 
Tik vėliau, mūsiškiams pavargus, 
latviai atsiplėšė ir rungtynes baigė 
48:30 (20:12). „Kanadiečiai“'— Igna
tavičius 9, Mackevičius 8, Mickūnai 
6, Kalibatas 4, Panovas 3.

A

7



-

> «
S pusi. Nr. 34 (94) 1947. VIII. 21.

MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Maištas prieš darbiosios ž. rūmuose
ATTLEE PROJEKTAS NESĄS BAUDŽIAVĄ, SAKO CHURCHILLIS
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Ministeris P. Zadeikis tremtinių tarpe
AMERIKOS-LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Lietuvos ministeris Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse Povilas Zadei
kis, turėdamas reikalų Europoje, ry
žosi pats asmeniškai pamatyti dabar
tinį tremtinių gyvenimą ir aplankyti 
visą eilę stovyklų. Gavę šią žinią iš 
Amerikos lietuvių spaudos, patyrėme, 
kad ministeris Povilas Zadeikis trem
tinių tarpe atsirado šią savaitę. Mes 
ta proga minister! Zadeikį nuošir
džiausiai sveikiname, dėkojame jam 
Už nuolatines pastangas gerinant 
mūsų padėtį ir tikime, kad asmeniš
kai tremtinius pažinus, ryšiai dar pa
gyvės ir dar daugiau bus padaryta 
bendrajam Lietuvos ir lietuvių rei
kalui. Mes nė kiek neabejojame, kad 
tokio aukšto svečio lankymasis pas 
tremtinius daugelyje vėl sukels ne
palaužiamą viltį ir tikėjimą rytdienos 
laimėjimu.

ATVYKO 36 LIETUVIAI
Liepos* 17 d. į JAV atvyko iš Vokie

tijos 36 lietuviai. Atvykusiųjų tarpe 
yra 9 Amerikos piliečiai. Tik keturi iš 
atvykusiųjų pasinaudojo Lietuvos 
kvota. Visi kiti pasinaudojo kitų kra
štų kvotomis. Štai tie atvykusieji: 
Adolfas Damušis su žmona ir trim 
vaikais, Jonas Kuodis su žmona ir 
dviem vaikais, Povilas Cečkauskas, 
Motiejus Vaišnys su žffiona ir dviem 
vaikais, Antanas ir Elena Erminai su 
sūnum, Stanislava Misevičienė, Dio
nizas Stasiukonis su sūnum, Elzbieta 
Mačiulienė, Klara Gečienė su sūnum, 
Juozas Lukošius su dukrele, Stasys

Keistas kvietimas
Tokia antrašte žinią iš Nuernbergo 

paduoda „Neue Zeitung“ savo š. m. 
rugpiūčio 18 d. Nr. Laikraštis rašo: 
,.Sovietų pulkininkas Burašnikov pa- 
balt.iečlų DP susirinkime Nuemberge 
rugpiūčio 15 d. ragino 30 susirinkimo 
dalyvių, grįžti į Sovietų Sąjungą. 
Kiekvienas galės, aiškino jis, apsigy
venti savo ankstyvesnėje tėviškėje, o 
sugrįžusiesiems nebūsiąs' taikomas 
joks spaudimas. Jau repatriavusiems 
pabaltiečiams, kaip tai aiškėją iš jų 
laiškų, jų tėvynėse einąsi labai gerai. 
Į Burašnikovo išvedžiojimus buvo at
sakyta garsiu kvatojlmusi. Dalyviai 
paaiškinę, jog niekas jų nebūtų vykęs 
į šį susirinkimą, jeigu Nuernbergo po
licijos prezidiumas nebūtų grasinęs 
neatvykusius varu atgabenti. Nuern
bergo policijos prezidentas Leo Stahl 
ta proga „Neue Zeitung“ laikraščiui 
pranešė, kad pabaltiečiams buvę po
liciniuose blankuose išsiutinėti kvie
timai be jo žinios. Sį įvykį jis tuojau 
iitlrsiąs.“

Nesutaria dėl naujojo pinigu spausdinimo
Sovietai nori patys spausdinti RM dalį

Naujosios Vokietijai valiutos įve- I rias supirkinėjo senienas, kilimus, 
dimo klausimas grąžintas vėl Sąjun- deimantus ir kt. brangenybes. Kiek 
glninkų Kontrolės Tarybai spręsti, sovietai atspausdino pinigų, niekas
Kaip informuoja Dena, Sąjungininkų 
derinimo komitete, kur šis klausimas 
prieš grąžinimą buvo sprendžiamas, 
Iškilo neišlyginamų nuomonių skir
tumų dėl naujųjų pinigų spausdini
mo. , Britų atstovai tame komitete 
smarkiai protestavę prieš valiutos 
reformos nudelsimą. Amerikiečių 
pasiūlymas, bendrai Stebėti naujųjų 
pinigų spausdinimą, buvo vienos Są
jungininkų įstaigos atmestas.

Ankstyvesniuosiuose tos rūšies 
pasitarimuose negalėta susitarti dėl 
naujųjų pinigų spausdinimo vietos. 
Dabargi nuomonių skirtumai iškilo 
kaip tik dėl spausdintlnų banknotų 
kontrolės. (NZ)

HTB iš Berlyno praneša, kad 
Sąjungininkų Taryboje sovietų atsto
vas pareikalavo, kad naujai spaus- 
dintinų vokiečių markių būtų leista 
Sovietams atskirai spausdintis Leip
cige, nors, amerikiečių gubernato
riaus gen. Clay pasiūlymu, naujos 
markės turėjo būti spausdinamos 
Berlyne, kad galima būtų kontro
liuoti spausdinimą ir jų kiekį.

V. Sąjungininkai turį patyrimo iš 
karo meto, kada Sovietai atskirai 
spausdinosi karinęs markes, už ku- 

Pranckaitis su žmona, Kazys ir Stasė 
Ričkai su dviem vaikais, Povilas Ke
palas, Elzbieta Kačergytė, Aleksandra 
Dailydaitė, Marijona Liutermozaitė ir 
Viktorija Karazijienė.

JAU GALIMA SIŲSTI DIDESNIUS 
SIUNTINIUS

Nuo birželio 15 d. Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse įsigaliojo naujas 
siuntiniams siųsti potvarkis, pagal 
kurį į Vokietiją, Angliją ir Austriją 
galima siųsti 22 svarų siuntiniai. Vi
siems kitiems kraštams, kaip ir iki šio 
laiko, paliekama 11 svarų norma. Už 
22 svarų siuntinį siuntėjas, siųsdamas 
į Vokietiją, turi mokėti 3,08 dolerių, 
o į Austriją 3,57 dolerių.

LIETUVOJE PRADĖTA PLAČIU 
MASTU ORGANIZUOTI KOOPERA

TINIUS Ūkius
Liepos mėnesyje JAV išėjusi „Vil

nis“ praneša keliuose numeriuose, kad 
tai vienoj, tai kitoj vietoj prasidėjo 
didelis sąjūdis už kooperatinių žemės 
ūkių steigimą. Taip pat praneša apie

Tveri r i ns žinios
• Vokiečių civiliai, nugabenti į Ru
siją, atrodo nelaimingi. Iš Rusijos 
gautos žinios rodo, kad ten gyveni
mas yra nežmoniškas. Viena mer
gaitė, kuri sugrįžo į Berlyną, sveria 
vos 38 kg, nors jos ūgis siekia per 
150 cm. Ji buvusi nugabenta 1945 m. 
už Maskvos (300 km) į stovyklą, kur, 
anot jos pasakojimo, maža teduoda 
maisto, siaučia ligos, vyksta periodi
nis brutalumas. Tenai -per dvejis 
metus mirė 800 iš 1360 vokiečių mo
terų. Buvo konstatuota, kad atvy
kusios esančios bado stadijoje ir to
dėl siunčiamos į ligoninę į Goettin- 
geną. (Manchester Guardian).
• Ginklų fabrikai rasti Berlyno zo
noje; jie dirbo svetimai valstybei be 
jokio karinės vyriausybės leidimo. 
Rasta pusiau pagaminti hygroskopl- 
nial motorai lėktuvams, pavandenl- 
niams laivams ir tankams, kino teo- 
dalitai ir kiti instrumentai, reikaiin- 
g stebėjmui V-l ir V-2, periskopai 
ir kt. New York Herald Tribun# biu
ras praneša, kad tie instrmentai bu
vo skirti Rusijai.
• JAV išsiunčia 19 Rūmų atstovų į 
Europą, kad susipažintų *su padėtimi 
ir nustatytų, kas reikia daryti ūkiui 
pagerinti. Išvykę rugpiūčio 28 d. Lon
done bus Vyr. būstinėj. (AP).'
• Per 4 praėjusias savaites Soy. 
Sąjunga pasirašė prekybos sutartis 
su 5 valstybėm: Lenkija, Čekoslova
kija, Vengrija, Albanija ir Jugosla
vija. -E- 

nežino, nes Sovietai nepranešinėjo.
Turėdami toki gerą patyrimą, va

kariečiai nebenori nekontroluojamos 
naujos valiutos. Sovietams nesutikus 
bendrai spausdinti, Vakarų Sąjungi
ninkai, atrodo, kaip praneša HTB, 
iki Londono užs. ministerių konfe
rencijos nieko nedarysią, ir tik pa
aiškėjus, jog negalima bus susitarti, 
vakarai paleisią naują valiutą. Jos 
spausdinimas užtruksiąs apie pusę 
metų. (Iš NYHT)

BELGIJOJE NAUJOS MAISTO 
KAINOS

New York HT praneša iš Bruselio, 
kad, vyriausybei paskelbus priedus 
maisto produktams, maisto produktų 
kainos šiuo metu bus tokios: 900 gr. 
duonos 5,.7 frankai, alyvos literiui — 
33 fr., pieno literiui — 4,5 fr. ir svie
sto kg — 80 fr. Frankai suprantami 
belgų (A.F.P.)

Mirė pref. Nacevičius
„Tiesa“ praneša, kad yra miręs 

prof. Nacevičius, dirbęs Lietuvos že
mės Ūkio Akademijoje, sodininkys
tės — daržininkystės ir jos katedros 
vedėju.

Trygve Lie netiki kalboms apie 
karo grėsmę

JTautų gener. sekretorius Trygve 
Lie paruošė antrąjį metinį praneši
mą artėjančiam JTautų plenumui, 
kuris įvyks rugsėjo 16 d. New Yor
ke. Pranešime sakoma, kad pasku
tinieji metai neatnešę jokios pasau
linės politinės situacijos pagerėjimo. 
Daug atvejų JTautų organai veikę 
nesėkmingai ir gaišindami tik laiką.

Nusiginklavimo problemoje ne
padaryta jokios pažangos, tik ato
minės energijos srityje pažengta šiek 
tiek pirmyn. Dėl buvusio karo eko
nominis suirimas ir nestabilumas 
veikia žymiai rimčiau pagrindinę 
„politinę situacija, kurioje atsispindi 
visi tarptautinės politiniai ekonomi
niai ir socialiniai veiklos aspektai“.

Dėl Sovietų Sąjungos ir Vakarų 
santykių, p. Lie pareiškė, jog dabar
tinė situacija daug žadanti ir „mes 
galime, jei visi to sieksime, greitai 
ir pastoviai judėti į naują taikos 
erą, gerovės ir civilizacijos linkui“. 
(UPJ .

tokių ūkių įsisteigimą Kretingos, Tau
ragės, Mažeikių Ir kitų apskričių vie
tose. Si žinia duoda pagrindo teigti, 
kad Lietuvoje paskutiniu metu pra
dedama plačiu mastu organizuoti va
dinamuosius kolchozus, kurie lietu
vių kalboje pridengiami labai gražiu 
kooperatinių ūkių vardu.
KIEK LIETUVOJE GIMNAZIJOJE 

MOKSLEIVIŲ
Birželio mėnesyje, kada Lietuvoje 

buvo baigiami mokslo metai, kaip 
praneša „Vilnies“ Nr. 162, visur buvo 
organizuojami didžiausi mitingai. Ta 
pačia proga buvo paduota eilė davi
nių, kurie pavaizduoja Lietuovoje 
esančių gimnazistų skaičių. Minima, 
kad Kauno pradžios mokyklose buvo 
apie 8.500 mokinių, gi gimnazijose 
buvę 7.000 mokinių. Aštuntosiose kla
sėse buvę apie 500 mokinių. Labai 
gaila, kad nepažymėta, kiek tame 
tarpe yra rusų mokyklas ir gimnazijas 
lankančių mokinių, tatai duotų tada 
pilną vaizdą apie dabartinius moks
leivius. B. Beržas.

• Rusijos pasiuntinybė Stockholme, 
kaip praneša Švedijos užsienių mi
nisterijos kalbėtojas, paneigė ank
styvesnį pranešimą, kad Sovietų mi
nisteris M. J. Cernyševas esąs at
šauktas į Maskvą ir areštuotas. So
vietų pasiuntinybė pareiškusi, kad 
jis esąs atostogose ir kitą mėnesį 
sugrįšiąs.
9 Sovietų užs. reik. įstaiga griežtai 
atmetė Švedijos oficialų nusiskudi- 
mą, kad du rusų pareigūnai pažeidę 
tarptautinė praktiką, besilankydami 
uždraustose kąrlnėse srityse, Siauri
nėje Švedijoje. (UP).
O Sovietai iškasę naują tunelį, iš
vedami 1.000.000 km’ žemės. Tune
lis iškastas Stavrapolio rajone. Jis 
jungsiąs Kubanio ir Jegorlyko upes. 
(AP).
0 Prancūzijos parlamentas priėmė 
vyriausybės pasiūlymą įsteigti „gil
tinės komitetą“, kuris atrinks 300.000 
valdininkų ir tarnautojų iš valstybės 
aparato ir atleis juos, jei patvirtins 
Aukštieji rūmai. Prieš tą potvarkį 
smarkiai kovojo komunistai. Juo 
bus paliesta ne tik civiliai, bet ir 
karinis personalas. Atleistieji gaus 
3 mėnesių algą.
0 Peru valstybės atstovas buvo pa
siūlęs JT Ekonominiam ir Sociali
niams komitetui pakeisti kalendorių, 
bet trys didieji pasisakė prieš, nes 
dabar esą perdaug kitų svarbių pro
blemų. (AP).
0 Rusų įstaigos atisako duoti leidi
mus amerikiečių žurnalistams į So
vietų zoną, nors amerikiečiai į savo 
zoną netrukdorpai leidžia kitus žur
nalistus. (AP).
0 JAValstybėse 1946 m. pagamin
ta 525.000.000 poros batų, kai šiemet 
numatyta pagaminti 420.000.000 po
rų. Kainos batams pakilusios nuo 0,5 
iki vieno <’r"".'?o porai. (AP).

D. Britanijos vyriausybės pasiūly
tas planas krašto ūkiui atstatyti su
kėlė ant kojų ne tik opoziciją, bet 
„priešų“ atsirado ir darbiečių parla
mentarų tarpe. Net tris valandas 
Attlee konferavo su kabineto nariais 
dėl parlamentarų njaištavimo prieš 
projeką. Mat, pagal šį {statymo pro
jektą vyriausybei suteikiama karo
metu veikusios galios savarankiai 
disponuoti britų pramone, žemės ūkiu 
ir prekyba ir už tai W. Churchillis 
priminė, jog visa tai vedą prie taikos 
mėto „baudžiavos“ (serfdam). — 

Ministeris pirmininkas savo per 
raciiją pasakytoje kalboje pareiškė, 
kad

Britanija turinti vėl pasi
likti viena be pagalbos kitų ar
ba ir iš JAValstybių bei Ka
nados. „Mes turime atsistoti 
ant savo kojų. Mes turime at
gauti savo ekonominę laisvę ir 
įeiti į tą padėtį, kurioje galė
tume savo pačių pastangomis 
apmokėti visiems, kuriems rei
kalinga“.

Be p. Attlee kalbėjo Bevinas ir 
Morrisonas.

P. Bevinas pareiškė, kad tarptau-

0 „Kaip jūs tat padarėt?“ — pa
klausė reporteris provincijos laikraš
čio nedaktorių, kuris kaip tik pasi
traukė iš pareigų, sutaupęs 100.000 
dolerius.

Redaktorius jam paaiškino, jog 
tai įvyko todėl, kad jo laikraštis bu
vęs leidžiamas ekonomiškai, jis pats 
dirbęs anksti ir vėlai, nežaidė domi
no ir kitų žaidimų ir pagaliau jo dėdė 
mirdamas palikęs jam 120.000 dole
rių. (AP).
0 Prancūzijos vyriausybė gavo par
lamento pasitikėjimą 404 balsais 
prieš 184. Vyriausybės pasiūlytas sa
vivaldybių rinkimų įstatymo projek
tas priimtas.
0 Italijos komunistas Ettore Vani, 
kuris 8 metus išbuvęs Sovietų Są
jungoje sugrįžo į Italiją, rašo kon
servatorių laikrašty „II Tempo“, kad 
Rusija jau nebesanti komunistinė ir 
kad ji ruošiantis karui. •

„Socializmas Lenino krašte tapęs 
negailestingu anachronizmu“, rašo p. 
Vanni, kuris, anot „H Tempo“, laiko 
save įsitikinusiu komunistu.

„Proletariato diktatūra, sako jis, 
esanti pakeista korupcinės biurokra
tijos diktatūra, kuri likviduoja kiek
vieną socializmo pėdsaką". (NYHT/ 
AP)
0 Mikolaičlko rėmėjai teisiami. 
Sigmund Matjejee, lenkų slaptosios 
policijos pareigūnas, nuteistas mir
ties bausme, kitu du — po 25 metus 
kalėti. (UP)
0 Kiek anksčiau britų zonos vo
kiečių laikraščių leidėjai, o neseniai 
ir amerikiečių zonos leidėjai, susirin
kę konferencijos Stuttgarte, pareiškė 
protestą prieš kontrolinės tarybos 
nutarimą paskirose zonose spausdi
namus vokiečių laikraščius leisti pla
tinti visoj Vokietijoj. Protestą jie 
pagrindė tuo, kad JV ir britų zonoj 
laikraščiai tegauna tik ribotą popie
riaus kiekį ir todėl jie negalėsią kon
kuruoti su sovietų zonos laikraščiais, 
kurie, turėdami žymiai daugiau po
pieriaus, užplūstą Vakar, zonas. Lei
dėjai pasiūlė įvesti popieriaus kon
trolę visoj Vokietijoj ir tik tuomet šį 
nutarimą vykdyti. -E-

Didieji skatinami taikos sudarymui
JUNGTINĖSE TAUTOSE VYKSTA 

STIPRUS GINČAI
Iš Lake Success pranešama, kad 

JT Saugumo Taryboje vyko smar
kios diskucijos dėl satelitinių kraštų 
priėmimo JT nariais. JAV delegatas 
Hayden Raymor smarkiai puolė 
Vengrijos ir Rumunijos vyriausybes 
pareikšdamas, jog JAValstybės abe-

Šaukiamas Žurnalistų Sąjungos suvažiavimas
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos vi

suotinis metinis suvažiavimas įvyk
sta š. m. rugpiūčio 30 - 31 dienomis 
Schweinfurte, lietuvių stovykloje, 
Franz - Schubert - Str. Suvažiavime 
dalyvauja visi senieji L. Z. S-gos na
riai, taip pat priimtieji nariais pir
mame suvažiavime, įvykusiame 1946 
m. gegužės 12 d. Hanau’e, arba vė- 
liŠU naujai' priimtieji Vąldybos nu
tarimu. Pakvietimai S-gos nariams 
jau išsiuntinėti asmeniškai. Jei kas

tinė padėtis teleidžianti _ sumažinti 
kariuomenę ne daugiau kaip 80.000, 
bet ne 300.000 ar 400.000, kaip^tai 
reikalavo kai kurie darbiečių parla
mentarai. P. Morrisonas, Rūmų pir
mininkas, pridūrė, jog esą supran
tamas plieno nacionalizacijos lėtu
mas. Dėl minėto reikalo delsima 
sveikatos ministeris, kalbama, pasi-
trauksiąs.

Nacionalizacijos problema Brita
nijoje, ypač dešiniųjų tarpe, sukėlė 
baisią audrą. W. Churchillis, be kita 
ko, pasakė: ....... Privačios nuosavy
bės teisės ir darbo žmogaus teisės 
sukurtas lėtai. Todėl jos. negali būti 
greitai atmestos, išskyrus tik po ilgo 
ir rimto nagrinėjimo parlamente“.

Vėliau vyriausybės vardu kalbėjo 
parlamento atstovas Sir Hartley 
Shawcross. Jis pareiškė, kad. p. 
Churchilliui ir jo kolegoms labiau 
rūpį turtas ir kapitalas, bet ne darbo 
žmogus.

Konservatoriai ir liberalai dabar
tinį vyriausybės žygį laiko diktatū
riniu ir mano, jog tolimesni darbai 
būsią vykdomi potvarkiais, nors ligi 
šiol Britanija turėjo liberalinę ūkio 
sistemą.

0 Egiptas įspėja, jog galįs prasi
dėti karas, jei britai nepasitrauksią 
iš Egipto. Egipto premjeras Nekrašy 
Paša Saugumo Taryboje pareiškė, 
kad pagal JTautų Chartą Egiptas 
turi būti laisvas.
0 Brazilijos vyriausybė paskelbė, 
kad Brazilija galinti priimti 1,5 mili
jono emigrantų. Nuo karo pabaigos 
į Braziliją jau atvykę 13.000 DP. Bra
zilijos emigracinė komisija Europoj 
būsianti pakeista. -E-
0 Graikijos kariuomenės vadas A. 
T. Komontini pareiškė, kad jo dali
nių apsaugai priešakyje bus leidžia
mi sunkvežimiai su komunistais. Jei 
kelias bus užminuotas, tai pirmiau^ 
šia žus komunistai. (UP)
0 Pravda rašo, kaip praneša AP, 
kad .imerika suteiksianti paskolas 
Prancūzijai ir Italijai už perleidimą 
karo bazių. Italija turinti perleisti 
Leghorno uostą, o Prancūzija — Bi- 
zertos. Tąja proga Italijos užsienių 
įstaiga pareiškė, kad Sovietų išve
džiojimai dėl bazių buvę „be jokio 
pagrindo“. (AP) •
O Airijos ponija susirūpinusi gauti 
tarnaičių iš DP tarpo, nes 1946 me
tais iš Airijos emigravo 30.000 žmo
nių, iš kurių buvo 19.000 moterų. 
Airijos vyriausybė stengiasi ūkinin
kų gyvenimą padaryti patrauklesnį, 
kad tiek daug neemigruotu į Angli
ją. (Reuter).
o Iš patikimų šaltinių pranešama, 
kad Viena tapusi stipria špionažo 
rungtynių vieta. Čia vykstanti kova 
Europai tarp Sovietų Sąjungos ir Va
karų kraštų. Tik todėl špionažas taip 
nepaprastai išaugęs.

Pragyvenimas esąs labai sunkus. 
Tad už maistą austrai lengvai teiktą 
reikalingų žinių. Tam tikslui Sovie
tai panaudoju net specialius maisto 
produktus (UP).

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS
Šio Nr. išleidimo metu Bavari

joje sutriko elektros srovės tiekimas. 
Todėl ne tik nebuvo įmanoma dalies 
korektūros klaidų pataisyti, bet ir 
aktualios medžiagos liko nepanaudo
ta. Dėl tos pat priežasties ir šis Nr. 
pasiekia gerb. skaitytojus kiek pasi
vėlinęs.

jojančios Vengrijos tinkamumu ir no
rais vykdyti įsipareigojimus, uždėtus 
JT Chartos. Jis pacitavo gautus pra
nešimus apie- „žmogaus teisių ir 
laisvių suvaržymą Rumunijoje“.

Sovietų delegatas Aleksei Krasil
nikov gynė tuos du režimu pareikš
damas, jog JAValstybių skundas „vi
siškai nepagrįstas“. (NYHT).

pakvietimo dėl paskutinio meto sto
vyklų ar adresų pasikeitimo negau
tų, šiuo kviečiami suvažiavime da
lyvauti.

Suvažiavimo pradžia rugpiūčio 
30 d. 10 vai. stovyklos salėje. Prašo
ma atvykti rugpiūčio 29 d. popieti
niais traukiniais ar 30 d. anksti rytą. 
Schweinfurt Hbf. stotyje stovyklą 
nurodys budį uniformuoti skautai.

Numatoma, kad šiame suvažiavi* 
ma dalyvaus aukštų svečių.
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