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Prezidentas Trumanas reiškia jums 
daug simpatijos

Pasakė J. E. Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir įgaliotas Ministeris JAValstybėse 
Povilas Zadeikis, kalbėdamasis su spaudos atstovais

Žurnalistų metinio 
suvažiavimo proga

Lietuviai žurnalistai nebe normalų 
organizacinį gyvenimą gyvena veik 
nuo pat pirmųjų praūžusio karo die
nų. Karas ne tik neaplenkė neitralu- 
mą paskelbusios mūsų tėvynės, bet 
dar žiauriai ją nuniokojo, sugriovė 
tiek ūkinį, tiek organizacinį bei visuo
meninį jos gyvenimą. To pasėkoje, 
karo audrai einant į pabaigą, didelė 
dalis mūsų žurnalistų ^profesionalų, 
taip pat nemažas skaičius mėgėjinio 
pobūdžio žurnalistų, dėl savo kitų pa
reigų anksčiau netilpusių Žurna
listų Sąjungos rėmuose, su daugeliu 
Savų tautiečių atsidūrė tremtyje, Va
karų Vokietijoje. Vos tik nutilus pa- 

i trankų gaudesiui ir atsipalaidavus 
mus varžiusiems varžtams, pradėjome 
dėti savo tremtiniškajam gyvenimui 
naujus pagrindus, pradėjome organi
zuotis. Tame naujojo laisvesnio gy- 

i venlmo sąjūdyje buvo aiškiai jaučia- 
- ma ir lietuvio žurnalisto ranka, jo 

veiksmingumas bei sumanumas, -r- 
pačiose sunkiausiose sąlygose imtasi 
spausdinto žodžio gaivinimo.

Kiekvienas, nors ir sunkus, darbas 
geriausiai atliekamas, kai jis dirba
mas organizuotai. Žurnalistams to 

' aiškinti nereikia. Tad nenuostabu, 
jog jau 1946 m. gegužės 12 d., taigi 
metams praslinkus nuo Vokietijos 
kapituliacijos, Hanau DP stovykloje 
įvyksta pirmasis tremtyje lietuvių 
žurnalistų suvažiavimas, davęs pro
gos visiems, nešantiems tremtinio 
naštą Vakarų Vokietijoje lietuviams 
žurnalistams, susijungti į vieną dar
nią šeimą, po viena demokratiniu bū
du išrinkta vadovybe. Dabar, praslin
kus ilgesniam nei vienerių metų lai- 

. kotarpiui nuo pirmojo suvažiavimo, 
yra būtinas reikalas, ypač demokra
tiniais pagrindais tvarkantis, vėl su
sirinkti, pažvelgti į nueitą kelią, ap
tarti savo profesinius reikalus, nusta
tyti veikimo gaires ateičiai, atnau
jinti savąją vadovybę. Tatai ir įvyk
sta šio mėn. 30-31 dienomis Schwein- 
furte.

Iš praeities sau stiprybės semia
mės. Todėl šia proga pravartu mesti 
trumpą žvilgsnį į mūsų organizacinio 
tremties gyvenimo pramintą kelią, 
kad geriau išvengtume tų nesklandu
mų, kurie buvo mūsų kelyje pasitaikę 
praeitais metais. Priekaištauti čia 
nėra ko. Žurnalistų Sąjunga per 
paskutinįjį savo veikimo laikotarpį 
yra bent iš dalies pasiekusi, kas da
bartinėse mūsų tremties sąlygose bu
vo galima. Jei turėsime mintyje tai, 
jog dabartinė Žurnalistų S-gos vado-
vybė. būdama išblaškyta trijose zo
nose, veiksmingumo linkme persi
tvarkė tik šių metų pradžioje, tada 
atpuls ir reikalas daryti bent kokius 
priekaištus. O ir praeitame suvažia
vime vyravusioji nuotaika, kurios dė
ka žurnalistai buvo suskirstyti į „se
nuosius" ir „jaunuosius“, išrinktajai 
vadovybei kaip tik sudarė tam tikrų 
sunkumų, dėl kurių jos pasireiškimas 
buvo ribotas. Ta nejauki nuotaika 
retkarčiais prasiverždama net į perio
dinės spaudos puslapius, mus lydėjo 
veik ištisus metus. Sąjungos vadovy
bė, ypač jos dabartinio pirmininko 
asmenyje, tą nejaukiąją nuotaiką 
švelnino, lygino. Mūsų žurnalistinei 
bendruomenei yra džiugu matyti, kad 
vadovybės pastangos nenuėjo veltui, 
kad paskutinių kelių mėnesių laiko
tarpyje jaučiamas didesnis žurnalistų 
vieningumas. Tai geras ženklas, ku- 
tU duoda gerų vilčių ateičiai, tik tą

‘Nukelta į 12 pusi.)

Jau praeitame numeryje buvome 
trumpai užsiminę, jog Lietuvos Mi- 
nlsteris Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse Povilas Zadeikis, lankydamasis 
kitais reikalais Europoje, ryžosi pats 
asmeniškai susipažinti su lietuvių 
tremtinių gyvenimo sąlygomis ir pa
noro aplankyti visą eilę stovyklų. 
Dėl iš anksto, nenumatytų ir nuo jo 

Ministeris P. Zadeikis Scbwiiblsch GmūnrI lietuvių stovykloje. Salia Minsterio stovi (dešinėj) stovyklos komi
teto pirm. P. Jočys, stovyklos diręktcrius V. Salčiūnas, skautų tunto tuntininkas pasktn. K. Žilinskas ir pasktn. 
P. Balsas. Nuotrauka B o r j e r o<.

nepareinančių priežasčių p. Ministe- 
rio išvažiavimas iš Paryžiaus į Vo
kietiją kelias dienas pasivėlino, todėl 
stovyklų lankymui beliko vos pora 
dienų, nes grįžimo Amerikon laikas 
buvo iš anksto numatytas. Tai buvo 
priežastis, kurio dėlei Ministeris P. 
Zadeikis tegalėjo trumpai aplankyti 
vos tris lietuvių stovyklas: Schwa- 
bisch Gmund, Seligenstadt ir Hanau.

Vos išgirdę, kad Ministeris Povi
las Zadeikis jau yra atvykęs į Ha
nau, tuo laiku ten esantieji laikrašti
ninkai pradėjome ryškinti su aukš
tuoju svečiu pasikalbėjime galimy
bes, nes norėjome jo vertingas min
tis perduoti ir plačiajai tremtinių vi
suomenei. Pirmieji mūsų patyrimai 
buvo liūdni: Ministerio palydovai

Kintančios sąlygos sustiprina viltis 
II-SIOS KONFERENC ĮJOS KOMUNIKATAS

Lietuvos laisvinimo veiksnių, esančių Europoje ir užjūryje, įvykusi II-oji konferencija apsvarstė Lietuvos 
bei lietuvių tremtinių padėtį ir sutarė išvadas tolimesnei veiklai.

I.
Konferencija vieningai priėjo iš

vadą, kad tarptautinė politinė padė
tis yra žymiai pasikeitusi Lietuvos 
interesų naudai, palyginti su perei
tais metais. Vakarų Demokratijų 
palinkimu! daryti nuolaidas sovie
tams mažėjant — pramatom a Lie
tuvos Interesams vis daugiau palan
kumo.

Kintančios politinės sąlygos su
stiprina viltis, o taip pat įpareigoja 
suintensyvinti veiklą, stiprinant vie
ningumą savo tarpe ir jnnffiąntls

bendrai veiklai su visais tais, kurie 
siekia laisvės, o politiniam pasauliui 
skylant į Rytus ir Vakarus visomis 
išgalėmis jungiant savo likimą su Va
karais bei su kylančių Jungtinių Eu
ropos Valstybių sąjūdžiu, ligi paga
liau bus realiai įmanoma susijungti 
su herojiškai kovojančia tauta pačio
je tėvynėje.

II.
Sąlygos daugiau Įgalina stiprinti 

informaciją apie Lietuvą ir lietuvių, 
ypatingai tuose kraštuose, kurie tei
giamai gali lemti pasaulio, taigi i£.

paaiškino, jog dėl riboto laiko — tu
rįs tą pačią dieną 17 vai. išvykti Pa
ryžiaus link, o prieš piet nuvykti dar 
Frankfurtan oficialaus vizito į ame
rikiečių okupacinių valdžios organų 
vyr. būstinę, — vargiai jis galėsiąs 
pasikalbėjimui skirti kiek laiko. Grį
žus jam iš Frankfurto ir susirišus su 
juo asmeniškai, mūsų maloniam nu

nuose iš jūsų vargingo gyvenimo, 
skaitėme laikraščiuose, girdėjome 
įvairių teigiamų ir neigiamų nuomo
nių bei informacijų apie jus, bet tikrą 
ir neklaidingą vaizdą tegalima susi
daryti tik, nors ir trumpai, pabuvo
jus jūsų tarpe. Be to, man norėjosi 
pasidalyti su jumis mintimis tais 
klausimais, kurie jums yra įdomūs.

stebimui, prieš 15 vai. Ministeris 
mielai sunko su mumis trumpai pa
sikalbėti. Garbingo svečio Ministerio 
P. Zadeikio pareikštomis mums trem
tiniams rūpimais klausimais minti
mis čia noriu su skaitytojais ir pasi
dalyti.

JŪSŲ EKSCELENCIJA! — pra
dėjome pasikalbėjimą. — Lietuvių 
tremtinių bendruomenei yra labai 
džiugu Jus, Pone Minister!, matyti 
savo tarpe. Jai taip pat būt į malonu 
išgirsti, kas Tamstą paskatino mus 
vargstančius tremtinius aplankyti?

— Visų pirma buvo mano nenu
maldomas noras pamatyti, kaip atro
do DP respublikos piliečiai iš arti. 
Mes matėme rodomas filmas ekra

Turėjau dar ir kitą tikslą, tai, bū
tent, susiiikti su senais savo, draugais 
Londone ir Paryžiuje.

— Būtų mums malonu išgirsti Jū
sų nuomonė apie mus.

— Kaip minėjau, mes girdėjome 
įvairių apie jus nuomonių, bet blo
goji informacija tebuvo girdime tik 
iš jums priešiškų šaltinių. Tiek man 
tiek kitiems geravaliams tautiečiams 
Amerikoje nė karto nekilo jokių blo
gų klausimų dėl jūsų čia atsiradimo. 
Mes stebėjomės jūsų kova su nely
giu priešu dėl lietuvių tautos išlais
vinimo.

— Jei nebus mums lemta grįžti' į 
laisvą Lietuvą, mes norėtume įsikur
ti ten, kur daugiausia lietuvių, bū- 

mūsų tėvynės, likimą tiek atitinkama 
spauda, tiek meniniais, sportiniais 
pasirodymais.

Atitinkami veiksniai įsipareigojo 
pastaruosius imti specialion savo glo- 
bon, o visuomeninės organizacijos, 
tiek tremtinių, tiek ir išeivių, ska
tinamos megzti ar intensyvinti ry
šius su kitų tautų draugiškomis or
ganizacijomis ar asmenimis.

III.
Buvo pareikšta pasigėrėjimo lig

šioline tremtinių laikysena, kuri kad 
(Nukelta l 12 pust)

Itent, Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Ar yra galimybių mums ten pa
tekti?

— Jungtinės Amerikos Valstybės 
yra tas žadėtasis kraštas, į kurį įvai
rių sukrėtimų metu nukrypdavo visų 
nukentėjusiųjų akys. Šiuo metu lie
tuviams ypač tas kraštas yrk artimas, 
nes ten gyvena daug mūsų tautiečių. 
Tas kraštas tvarkosi, vadovaudama
sis humanistiniais principais ir sten
giasi visiems nekaltai nukentėju- 
slems žmonėms padėti. Nors dar nė
ra sudaryta formalinių būdų plates
nei imigracijai vykdyti, bet reikia 
turėti geros vilties, kad tie būdai bu# 
sudaryti. Kaip žinote, tiek preziden
tas Trumanas tiek kiti aukštieji 
Amerikos valdžios pareigūnai reiškia 
daug simpatijų lietuviams ir kitiems 
pabaltiečiams.

— Lietuvių tremtinių bendruo
menė su dideliu susidomėjimu sekė 
Stratono biliaus svarstymą. Įdomu 
būtų išgirsti, Pone Minister!, Tams
tos nuomonė, ar jis bus priimtas? Ar 
daug kam iš mūsų atsidarys durys | 
tą laisvės kraštą?

4, — Man atrodo, Stratono bilius 
' Ujs priihftrfs ir todėl DP imįgracijat 

durys į Jungtines Amerikos Valsty
bes plačiau prasivers. Kiek konkre
čiai mūsų tautiečių ten galės pakliū
ti, iš anksto sunku pasakyti, nes tas 
klausimas daugiau priklauso aritme
tinių veiksmų sričiai.

— Kaip žinoma, DP globa perima 
IRO organizacija. Ar išvietintieji la
biau gali tikėtis būti įtraukti | IRO 
organizacijos administracinį perso
nalą, sprendžiant savo likimą, negu 
tatai buvo UNRRAi globojant?

— UNRRAos pagrindinis tikslą# 
buvo repatrijacija. Emigracija ji rū
pinosi tik atsitiktinai, bet platesnėj 
plotmėj to klausimo nekėlė. IRO 
tiksluose pirmoj eilėj yra išvietintų- 
jų žmonių įkurdinimo klausimas. Tą 
klausimą spręsdama ir taupydama 
savo kuklias lėšas, reikia manyti, j! 
ir tarnautojus rinksis, bent pagalbi
nėms pareigoms, daugiau iš pačių iš- 
vietintvjų tarpo.

— Norėtume taip pat iš Tamstos, 
Pone Minister!, patirti amerikiečių 
viešąją nuomonę apie DP bendrai ir. 
apie lietuvius tremtinius atskirai.

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse viešoje nuomonė apie DP išsky
rus siauresnius elementus, yra gera. 
Daugelis tų amerikiečių, kurie yra 
susidūrę su jumis čia Europoje, įvai
riomis progomis pabrėžia, jog pabal- 
tiečiai sugeba tvarkyti savo reikalus. 
Tatai tvirtindami, jie pirmoje eilėje 
minty turi lietuvius, su kurių atsto
vais — Amerikos lietuviais visuome
nininkais — amerikiečiai pareigūnai
ir visuomenininkai dažniausai susi
duria, besvarstydami įvairius jus lie
čiančius klausimus.

— Tamsta ką tik grįžote iš Frank
furto, kur lankėtės, kaip girdėjome, 
amerikiečių karinių organų vyr bū
stinėje. Jei galima sužinoti, kokia 
Jūsų patyrimai, apsilankant EUCO- 
Me?

— Mano lankymasis EUCOMo 
priklauso daugiau prie diplomatijo# 
kurtuazinių reikalų.

Baigiant pasikalbėjimą, čia daly
vavęs latvių spaudos atstovas dar 
pasiteiravo apie Amerikoje gyvenan
čių pabaltiečių tarpusavio santykius.

— Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse gyvenančių pabaltiečių tarpu
savio santykiai yra draugiški, — bai
gė pasikalbėjimą su žurnalistais J. E. 
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ii 
Įgaliotas Ministeris JAValstybėse Po
vilas Zadeikis. D. Peniką*

1
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Kelionė ir įsikūrimas 
Kanadoje

LAIŠKAS TREMTINIO, IŠVYKUSIO MIŠKŲ DARBAMS

Aukštasis svečias iš
I. Min. Povilas Žadeikis pas Švabų Gmuendo lietuvius

Iš Bremerhaveno išvykome liepos 
.23 d. 16 vai. Truputį buvome sustoję 
Anglijoje, Dovery uoste. Daugiau 
tempo, 23—30 km per valandą. Lai
minga mūsų kelionė: vandenynas ra
mus, jokios audros, tat ir į „Rygą“ 
nebuvome užsukę.

-Maistas laive ne tik geras, bet be 
galo geras — sirgti būtų labai gaila .. 
Valgome tris syk: 7 vai., 11 vai. ir 16 
vai. Pusryčiai, nors ir ankstyvi, bet, 
atrodo, niekas nepramiega. Štai pu
sryčiai: baltos duonos 100 g, kepta 
mėsa ca. 200 g, manų košė su grie
tine, kava su marmeladu, du pyragai
čiai puikūs, apelsinas ar obuolys. Cu
kraus — kiek nori. Kas dieną vis ko 
nors naujo. Pietūs panašūs, tik apel
sino vietoje ledai ar kompotas. Sek
madienį — paukštiena.

Miegame „kajutėje“ 86 žmonės. 
Kiekvienas turime po dvi lovas: viena 
miegoti, o antra — daiktams susi
dėti. Yra skaitykla, kur praleidžiama 
daugiausia laiko. Vakare kinas. Lie
pos 27 d. sekmadienį turėjome pamal
das laivo denyje. Diena graži, tat la
bai įspūdinga atrodė, kai susirinko 
visų tautybių žmonės maldai. Per 
Atlantą- nuskambėjo lietuviškasis 
„Marija, Marija“.... Buvo išvesti 
garsiakalbiai. Mat, ant laivo jau už 
10 m kažkaip kitam kalbant nelabai 
girdisi.

Halifaxe (Kanados uostas) buvome 
liepos 31 d. 8 vai. ryto. Jokios kratos 
nedarė. Kas vežesi, pvz., akordeoną, 
turėjo pagroti.

Halifaxe buvome sutikti kaip di
džiausios keistenybės. Iš visų pusių 
mus filmavo, fotografavo. Pilna lai
kraščių korespondentų. Teiravosi, 
domėjosi. Mat, pirmasis „dipukų“ 
transportas. Mūsų angliškai kalban
tieji vadovai visus juos apšvietė, 
išdalijo atsivežtą anglų kalba litera
tūrą ir p. (Visos mūsų centrinės orga
nizacijos turėtų susirūpinti informa
cine literatūra!)

Ant kranto iš firmos gavome po 
du pak. tabako ir po 5 dolerius. Puo
lame į krautuves ... Visko pilna, vis
kas be galo pigu. Mažėrnė krautav< 
neturi net penkių dolerių išmainyti. 
Juokinga. Apelsinų jau atsivalgėme: 
jų kg kaštuoja vos 36 centai. Darbo ba
tai' 2,5—3 dol. Geri išeiginiai — 7, —. 
Gera eilutė — 40 dol. Daug kainų dar 
nežinau, nes teturint 5 dol. nepatogu 
perdaug teirautis. Iš Halifaxo tą 
pačią dieną 16 vai. Pacific Canadian 
Express išvykstame į krašto gilumą, 
į darbovietę. Traukinys švilpia apie 

-100 km per valandą. Važiuojame mie
gamuosiuose vagonuose, valgome va- 
gone-restaurant.

Montreale mus pasitinka žurnali
stai, fotografai. Mes juos „apšviečia
me“. Važiuojame toliau ir pasiekiame 
darbovietę — Valiorą. Iki čia buvo 
: • i

Stiprybės, Viešpatie, atsiųsk! mums
iš aukštojo dangaus...

Antraštiniai žodžiai yra paimti iš 
kacetininko Jono Rimašausko eilė
raščio . „Malda“. Jie, mano išmany
mu, labai tinka tai intencijai, kuri 
turėta susirinkus mūsų politiniams 
kaliniams į antrąjį suvažiavimą Flos- 
senburgan, kuris įvyko rugpjūčio 
21-22 d. d.

Šį istorinį Suvažiavimą atidarė 
Lietuvos Antinacinės Rezistencijos 
b. Politinių Kalinių Sąjungos centro 
valdybos p-kas prof, kun. St. Yla. 
kuris pirmiausia pakvietė suvažiavi
mo dalyvius, rimties minute pagerbti 
tuos savo tautiečius, kurie savo bran
giausią turtą — gyvybę sudėjo ant 
Tėvynės aukuro...

Įžanginiame žodyje sąjungos pir
mininkas pabrėžė, kad įvairiose na
ciškosios Vokietijos kalinimo vietose 
yra kalėję 29.500 lietuvių, o tai su
daro 1 ’/o mūsų tautos. Taigi, auka 
už laisVės principus yra tragiškai di
delė ...

Po to buvo nusakyti sąjungos sie
kiai bei užsibrėžti jos tikslai, pakvie
sti garbės ir darbo prezidiumai ir 
prasidėjo suvažiavimo sveikinimai. 
Žodžiu suvažiavimą sveikino: VLI- 
Ko, LRKryžiaus, Tarptautinio Poli
tinių kalinių, ukrainiečių politinių 
kalinių, lenkų politinių kalinių, Wei- 
deno LTB k-to, Lietuvių Laisvės ko
votojų s-gos ir Flossenburgo lenkų 
bendruomenės atstovai, raštu — LTB 

važiuota 2800 km traukiniu. Pati dar
bovietė yra netoli Fort-Wiliam arba 
vad. Port-Artur. Tie miestai guli prie 
Superior ežero. Taigi esame per 240 
km nuo USA.sienos. Iš stoties Vajiora 
važiavome dar mašinomis 24 km iki 
kirtimo vietos. Čia buvome rugpipčio 
3 d. rytą. Tat per 10 d. padarėme apie 
8000 km. Mūsų stovykla — gražūs ba
rakai ant kalnelio. Gyvename 12,žm. 
kambary ir vien tik lietuviai — 63 
žmonės. Dar yra likę apie 10 senųjų 
darbininkų: rusų, čekų, austrų, kana
diečių. Anksčiau čia gyveno vokiečiai, 
karo belaisviai. Už 3 km gyvena kita 
lietuvių grupė — 67 žmonės. Ukrai
niečiai, latviai, estai dirba kitur. Mai
stas labai geras, dar geresnis, negu 
laive. Valgome šešis kartus per dieną. 
Pietūs kaštuoja 40 centų, o visi kiti 
penki kartu — 80 centų.

Jau pirmą dieną spėjome susitikti 
su juodosiomis meškomis, kurios buvo 
atėję prie mūsų barako. Seni darbi
ninkai pasakoja, kad jos nieko ne
daro: ateina į valgyklą, suvalgo li
kusius pyragaičius ir išeina. Ir šiaip 
visokių žvėrelių labai daug (pvz. 
šeškų)...

Važiuojant tokį ilgą kelią per Ka
nadą nieko daugiau nematėme tik 
miškus, ežerus ir uolas. Labai retai 
gyvenama. Triobesiai gražūs, nudažy
ti ir, rodos, tik vakar statyti. Žmonių 
reta. Prie menkiausio .ūkio matai 
stovint limuziną, kokiais čia Europoj 
amerikiečiai važinėja. Nemačiau šieno 
kraunant su šakėmis (čia pati šiena- 
piūtė). Šienas sukastus į veną eilę. 
Važiuoja sunkvežimis ir paskui save 
velka mašiną, kuri šieną paduoda į 
sunkvežimį, kur pora darbininkų su-- 
tvarko. Arklių labai mažai kur matyti. 
Jokių kviečių laukų dar nematėme. 
Sako, jie toliau į Vinipego pusę...

Darbo sutartis pasirašėme važiuo
dami vagone. Jos yra švelnios. Jei 
ištęsėsime išdirbti 10 mėn., tai nerei
kės mokėti už kelionę nuo Halifaxo 
iki Valioros (65 dol.). Šiaip čia kelias 
labai pigus: III kl. 1500 km — apie 
7 dol. 2—4 savaites būsime tik moki
niai ir gausime 4,6 dol. per dieną. Kiek 
uždirbsime vėliau akordiškai dirb
dami, matys me. Senieji darbininkai 
pasakoja, kad neper sunkiai 8—10 dol. 
galima sukalti. Dirbti teks po vieną: 
ir piauti ir krauti. Čia jau tokia mada. 
Nuo uždarbio reikės mokėti 10 % 
uždarbio mokesčio valdžiai, 1 dol. 
skalbyklai ir 1 dol. social, reikalams 
per mėnesį.

Patys miškai čia labai blogi, storų 
medžių nėra. Pripuvę, prigriuvę senų 
medžių, baisiai nešvarūs. Visur kyšo 
uolos ir uolos. %

Tai toki įspūdžiai iš mūsų miškinio 
gyvenimo. Gyvenimas, atrodo, bus la
bai liūdnas: toli nuo miesto, toli nuo

(Iš politinių kalinių suvažiavimo)

centro k-tas, Maž. Lietuvos/lietuvių 
Taryba, dėl ligos negalėjęs atvykti 
į suvažiavimą ilgametis kacetininkaš 
J. Grigolaitis ir kt.

Vėliau atvykę prie sveikinimų dar 
prisidėjo vokiečių laikraščio „Die 
Neue Zeit“ redaktoriai Dr. Gastom- 
ski ir Dr. Fischer.

Po sveikinimų s-gos pirmininkas 
prof. Yla padarė ilgą s-gos veiklos 
ataskaitinį pranešimą, iš kurio paaiš
kėjo, kad sąjunga ligi šiol yra priė
musi 616 narių, 29 asmenų prašymai 
atmesti, 22 asmenų prašymai dar aiš
kinami ir 37 asmenims išduoti blan
kiniai pažymėjimai, konstatuojant jų 
kalinimo faktą. Politinių kalinių re
gistracija vyksta ir toliau. Taip pat 
iš jo pranešimo paaiškėjo, kad mūsų 
relikvinei Flossenburge nužudytųjų 
2480 tautiečių palaikų urnai daro
mas sarkofagas, ji greitu laiku bus 
pasiųsta į JAV ir perduota saugoti 
Marianapolio kolegijai. Smulkiai, 
apibūdinta ir kita sąjungos veikla.

Tautinės Martirologijos skyriaus 
vedėjas p. Rimašauskas smulkiai iš
dėstė jo nuveiktus darbus renkant 
taip svarbią tos srities medžiagą, ku
rios surinkta itin gausus kiekis ir iš 
tos medžiagos greitu laiku numato
ma išleisti dokumentuotas leidinys — 
.knygą. Tą medžiagą turėjome progą 
pamatyti čia pat suruoštoje parodė-

ATVAŽIUOS AR NEATVAŽIUOS?
Mūsų stovyklos gyventojai rug

pjūčio 20 d. susidomėję skaitė komi
teto iškabintą, apvestą tautinėmis 
spalvomis skelbimą, kad tą dieną 
„mūsų stovyklą aplankys Lietuvos 
įgaliotas ministeris Washingtone p. 
Povilas Žadeikis“. Skelbimo pabai
goje buvo prirašyta pastaba, kad „p. 
Ministerio tikslus atvykimo laikas 
nežinomas. Gyventojai kviečiami 
būti nuo 10 vai. pasirengusiais ir 
sekti blokų komendantų pranešimus 
ir nurodymus. Moterys prašomos 
pasipuošti tautiniais rūbais“.

Ir tikrai, tą dieną visa stovykla 
atrodė kaip sekmadienį. Ne tik mo
terys pasipuošė tautiniais drabužiais, 
bet ir vyrai užsivilko išeiginais kos
tiumais ir pasirišo kaklaraiščius, ku
rie šiokiomis dienomis gražiai kaba 
spintose.

Užėjau į raštinę. Visas komitetas 
in corpore, gražiai apsirengęs, laukia 
garbingo svečio. Komiteto pirminin
kas prie stalo baigia apdirbinėti sa
vo sveikinimo žodį. Pasiteiravau, 
kurią valandą atvažiuoja, bet niekas 
tikrai nežinojo. Dar paklausiau, ar 
sutikimo programoje yra numatytas 
spaudos priėmimas. Komiteto žmo
nės atsakė, kad tokio punkto nesą 
numatyta, kadangi svečias atvažiuo
jąs labai trumpam laikui. Aš pareiš
kiau savo nusistebėjimą, bet nenorė
jau gadinti nuotaikos ir nesiginčijau, 
tačiau .iš tikrųjų tą klausimą laikraš
tininkai turėtų kelti. Pačios iškilmės 
įdomios tik stovyklos gyventojams, 
autoritetlngesnių žmonių pareiškimai 
įdomūs visai lietuvių bendruomenei. 
Kitų šalių praktikoje mes matome, 
kad kur tik pasirodo žymesnis žmo
gus, kurio pareiškimai gali dominti 
platesnę visuomenę, pirmų pirmiau
sia priimama spauda. Mūsų komite
tai, ruošdami sutikimo programas, to 
neturėtų užmiršti. Iškilmės savo ke
liu, bet pirmiausia turėtų būt^ pa
skirta laiko spaudai. Dabar mes gy
vename didelėmis kolonijomis, ku
riose spaudos .žmonių visados susi
rasi Ignoruojant ^Spaudą, nukenčia 
informacija ir, pagaliau, pats viešas 
reikalas.

Tai tarp kita ko. Paskum užėjau 
į skautų būklą. Čia vėl pakili lau- 

pasaulio. Panašiai ir kanadiečiai 
mums jau Halifaxe pasakojo. Bet 
uždarbis čia esąs labai geras...

Tiek tam sykiui. Vėliau parašysiu 
daugiau. Buk geras, prašau tik vieno: 
nepagailėk vargo ir pasiųsk man lie
tuviškų laikraščių: „Mūsų Kelią“ „T. 
Garsą". Bijome, kad vidury traškan
čių girių nepasidarytume laukiniai.

Br. Vgr. 

Įėję, kurią greitai ir tvarkingai iš
dėstė dail. Rukštelė.

Po šio pranešimo sekė trumpi re
vizijos ■ komisijos ir garbės teismo 
atstovų pasisakymai.

Petraukos metu suvažiavimo da
lyviai apžiūrėjo garsųjį „Mirties Slė
nį“ kur ilsisi laisvės kovotojų tūk
stančiai ir kur pastatyti jų atmini
mui įamžinti paminklai. Pažymėti- 
na, kad bendroj koplytėlėj jau įreng
tas lietuvių vitražas pagal architekto 
Tyliaus projektą ir užbaigtas nukan
kintiems lietuviams paminklas.

V

Visi ugdykime mūsų lietuviš
kose širdyse lietuvišką meilės ugnį, 
— pareiškė Šv. Sosto Delegatas Jo 
Prakilnybė kan. F. Kapočius, lanky
damas rugpiūčio 14 -15 d. d. Kemp- 
teno lietuvių koloniją. Kokios bėdos 
ir vargai bespaustų mus, tačiau tė
vynės meilės liepsnelė mūsų širdyse 
neturi išblėsti, — kalbėjo toliau 
brangus svečias." Mūsų jaunimas tu
rįs nuolat išlaikyti idealistinę dvasią 
ir vienybę. Skautai ir ateitininkai 
turį parodyti mūsų visuomenei, kokia 
turinti būti vienybė. Jo Prakilnybės 
šv. Sosto Delegato atsilankymas 
Kemptene ir tėviški žodžiai, gal būt,

kimo nuotaika ir daug gėlių. Ant 
stalo atversta svečių knyga.

Kai vėl grįžau į raštinę, komiteto 
narius radau beskaitančius telegra
mą, kur pranešama, kad. min. Ža
deikis atvažiuosiąs 24 vai. vėliau. 
Tuojau pasklido gandas, kad jis ne
galėjęs atvažiuoti dėl to, kad turėjęs 
kažin kokį svarbų posėdį.

Rugpjūčio 21 d. vėl laukiame. Vėl 
susirinko komitetas iškilmingai nusi
teikęs, vėl skautų būkle pakili lau
kimo nuotaika, vėl moterys švaistosi 
po rajoną tautiniais drabužiais. Gė
lės rūpestingai laistomos, kad nenu
vystų.

Aipe 11 vai. vėl telegrama, kad 
min. Žadeikis dėl technikinių kliū
čių visai nebeatvažiuosiąs. Tuoj pa
sklido gandas, kad dar tebesitesiąs 
svarbus posėdis... O kiti tvirtino, 
kad jis negavęs leidimo įvažiuoti iš 
vienos zonos į kitą, žodžiu, spėlioji
mai, komentarai, nepasitenkinimas. 
Niekas nieko tikrai nežino, bet kiek
vienam vienas dalykas aiškus: atva
žiavo per vandenyną, o iki ameri
kiečių zonos atvažiuoti nebegalėjo ...

ATVAŽIAVO ...
Pagaliau rugpiūčio 22 d., kai'nie

kas nebelaukė, min. Žadeikis į mūsų 
stovyklą staiga atvažiavo. Kaip jo 
palydovai aiškino, dėl formalumų jis 
tegalėjęs išvažiuoti iš Paryžiaus ke
turiomis dienomis vėliau, kaip buvę 
numatyta. Jis buvęs paskyręs sto
vykloms lankyti šešias dienas, o dėl 
to susitrukdymo galėsiąs lankyti tilt 
dvi dienas, nes rugpiūčio 24 d. jis 
jflu turės iš Paryžiaus išskristi į 
Ameriką. Vieną kartą jo kelionė jau 
buvusi atidėta, kitą kartą tai būtų 
buvę sunkiau padaryti.

Mūsų atstovas Washingtone dar 
atrodo visai gerai. Aš jį mačjau 
prieš dešimtį metų Washingtone ir 
neatrodo, kad per tą laiką jis būtų 
labai pasikeitęs. Tik gal kiek labiau 
žilstelėjęs ir gal kiek tiršti tankūs 
antakiai labiau apšarmoję. Jo jude
siai lėti, jo žodis taip pat lėtas, ap
galvotas. Jis daro niekados nesku
bančio ir nesijaudinančio žmogaus 
įspūdį.

Atvykusių svečių šūkis buvo: 
greičiau, greičiau, greičiau, nes jie

Apžiūrėjus šią vietą, vėl buvo su
sirinkta į salę^kur prieita prie nau
jos centro valdybos, revizijos komi
sijos ir garbės teismo rinkimų.

Į naująją valdybą išrinkti: 11 
Alksninis, 2) Žičkus,. 3) Kojelis, 4) 
Jonas Rimašauskas, kuriam pavesta 
tautinės martirologijos rinkimo toli
mesni reikalai.

Į revizijos komisiją įėjo: 1) Dr. 
Valančius, 2) ądv. Biknaitis, 3) Sau
lius.

Garbės teisman išrinkti: 1) Kun. 
prof. Ylą, 2) prof. Kaminskas ir 3) 
adv. Vaitiekūnas.

Išrinkus naują valdybą, buvo 
prieita prie organizacinių reikalų, 
kuriais tartasi lygi vėlyvos nakties. 
Pertraukų metu suvažiavimo daly
viai VLIKo atstovo buvo painfor
muoti ir apie dabartinę politinę pa
dėtį.

Rytojaus dieną atvyko Šv. Sosto 
Delegatas kun. Kapočius, kuris ben
droj paminklinėj koplyčioj atlaikė 
pamaldas, pašventino naujai įruoštą 
lietuvių vitražą koplyčioje, pašven
tino lietuvių paminklą ir pasakė gra
žų pamokslą.

Koplytėlė skliautais pamaldų 
metu sklido iš. suvažiavusiųjų krū
tinių galingi giesmių maldos žodžiai 
į Aukščiausiąjį ir kartojosi jie smui
kininko Vasyliūno smuiko verkian
čiuose akorduose. Tai buvo galingas 

Sv. Sosto Delegatas aplankė Kempteno lietuvius
bus įnešę į tautiečių tarpą vienybės 
liepsnelės bei šilumos, kurios pasku
tiniu metu jau gerokai stokojo. Bran
giam svečiui pagerbti buvo suruošta 
akademija, kurios metu, atsakyda
mas į pareikštus jam linkėjimus, Jo 
Prakilnybė Delegatas kan. Kapočius 
užakcentavo, kad tik šv. Petro Uola, 
nuolat trykštąs tiesos ir meilės šalti
nis, galinti duoti tikruosius idealus.

— Sv. Sosto Delegatui Jo Prakil
nybė kan. F. Kapočiui pagerbti, rug
piūčio 15 d. Sv. Lauryno bažnyčioj 
buvo suruoštas bažn. muz. koncertas 
Solistės Daugėlienė, Bičkienė ir vio
lončelistas P. Armonas atliko muzi-

dar turį važiuoti į Svabų Halę darbo 
kuopos aplankyti, paskum turį pa
siekti Wuerzburgą, Seligenstadtą, o 
gal ir Hanau. '

Todėl mes ir lėkėme per blokus. 
Min. Žadeikis norėjo savo akimis 
pamatyti, kaip mes gy vename. Tiesą 
sakant, visų b’okų nebuvo kada pa
rodyti. Tik prabėgomis komiteto na
riai jį užvedė į vieną, kitą bloką ir_ 
svečiai kyštelėjo galvas tik į vieną 
kitą kambarį, nes jo palydovai visą 
laiką ragino: grečiau. Min. Žadeikis 
gal ir būtų kiek ilgiau pasikalbėjęs 
su žmonėmis, gyvenančiais tarp pa
klodžių, bet palydovai jį paimdavo 
už rankos ir tempdavo toliau. Per 
vieną valandą mes aplėkėme keletą 
blokų, virtuvę, kur svečiui buvo pa
siūlytą paraugauti iš katilo ką tik 
išvirtos kruopų sriubos; svečias pa
reiškė, kad sriuba nieko sau, tik 
trūksta druskos... Paskum mes už
sukome į vaikų darželį, automobilių 
remonto dirbtuvę, dailininkų studiją 
ir skautų būklą, kur svečiai pasirašė 
garbės svečių knygoje. O be to, min. 
Žadeikį pakvietė kavos puodukui jo 
draugas inž. Navickis. Tikrai, tem
pas amerikinis.
SVEČIO ŽODIS IR SVEIKINIMAI

Prie salės laukė išsirikiavę skau
tai ir skautės. Su jais sveikindama
sis, p. Žadeikis tarp kita ko pabrėžė, 
kad mūsų skautai gražiai reprezen
tavę Lietuvą pasauliniame skautų 
sąskrydyje Paryžiuje. Jie visiems 
padarę labai gero įspūdžio.

Salėje komiteto pirmininkas Jo
čys jį pasveikino kolonijos vardu.

Min. Žadeikis savo žodyje pabrė
žė, kad esame išgyvenę tiek vargo, 
jog visa tai apkalbėti neužtektų ir 
dienos. Būdami vieningi, mes esame 
stiprūs. Mūsų norai, valia ir kilnūs 
troškimai sudaro faktą, su kuriuo 
turi skaitytis ir pasaulio galingieji. 
Mes esame žiaurios agresijos, prie
spaudos ir karo aukos. Ne dėl mūsų 
kaltės tai įvyko: esame pasaulinio 
kataklizmo aukos. Mes turime ne
palaužiamai tikėti, kad teisė ir tei
sybė nugalės žiaurią tikrovę. Jūs 
esate nepalankiose sąlygose savo ge
resnės ateities kūrėjai. Jūsų pavyz
dingumas, darbštumas, susiklausy- 

ir graudus šauksmas į Aukščiausiąjį, 
prašant mums kantrybės tolimesnėj 
kovoj dėl kilnių tautinių idealų ir 
mūsų Tėvynės laisvės.

Kacetininkai sudėjo vainikus prie 
nukankintųjų mūsų tautiečių pa
minklo ir prie bendro visų tautų žu
vusiųjų kapo.

Po pamaldų ir paminklų šventi
nimo ceramonijų, vėl buvo surinkta 
į darbo posėdžių - salę, kur iš atvy
kusių garbingų svečių: Šv. Sosto De
legato kan. F. Kapočiaus, lenkų sto
vyklos klebono kun. Jankowskio ir 
Weideno lietuvių klebono kun. Spur- 
gio buvo sudarytas dar garbės prezi
diumas. Jie tarė nuoširdžius sveiki
nimo žodžius suvažiavimui.

Po to priimtos sveikinimo rezoll- 
cijos VLIKui, LRKryžiui, LTB Cen
tro komitetui, Amerkios lietuviams, 
okupuotos Lietuvos rezistencijai, 
JAV kariuomenei ir Šv. Tėvui. Priė
mus rezoliucijas, oficialioji dalis bu
vo baigta Tautos Himnu ir persikelta 
į Weideno lietuvių stovyklą, kur pa
siklausyta ir pamatytas muzikinės 
dalies ir literatūrinis vakaras.

Baigiant šias suvažiavimo pasta
bas, tenka lietuviams politiniams ka
liniams palinkėti ir toliau sėkmingai 
dirbti mūsų Tėvynės Lietuvos atsty- 
mui ir geresnei mūsų tautos ateičiai.

Flossenburg, 22. 8. 1947.
Pr. Alšėnas

kų: Bacho, Haendelio, Maniuszkos, t 
Mendelssohno, Squire, Verdi, Gra- 
bowskio ir Reger’io kūrinius. Dele
gatas minimu koncertu buvęs labai 
sužavėtas ir čia pat tarė nuoširdžius 
padėkos žodžius. Nemažas būrelis ir 
vokiečių dalyvavo tame bažnytinia
me koncerte.

— Šaunusis krepšininkas ir kartu 
kolonijos gyventojas Z. Puzinauskas 
neseniai grįžo iš YMCA — YWCA 
konferencijos, įvykusios Norvegijoj, 
Oslo mieste. Smulkiau apie konfe
renciją paskelbsiąs pats spaudoje. 
Konferencijos šūkis buvęs — Jėzui 
Kristus yra Viešpats. L. V-kae
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Amerikos tremtinių stovyklose
mas yra sužavėjęs platų pasaulį. 
Nors pasaulis yra kietas duoti ką 
atitraukdamas nuo savęs, bet jūsų 
privalumai kalba už jus. Jus net 
Stato pavyzdžiu tautoms, kurias nėra 
ištikęs toks smūgis. Šiandien dar nė
ra žinoma, ar jau yra pasiektas ne
laimės dugnas, bet nereikia nustoti 
tikėjimo į tai, kad teisės ir teisybės 
principai nugalės. Kalbant apie jūsų 
ateitį, galima pasakyti, kad jūsų li
kimas pirmiausia yra jūsų pačių ran
kose. Jūs patys, kiek išneša jūsų jė
gos, turite rūpintis savo ateitimi. Nuo 
to priklausys jums teikiama pagalba. 
Daug yra padaryta ir, gal būt, neto
limos tos valandos, kada į jūsų šir
dis bus Įpilta laimingesnių jausmų.

Amerikos lietuviai, — tęsė toliau 
kalbėtojas, — linki jums ištvermės, 
iki ateis tikroji pagalba. Kalbant 
apie Ameriką, turėčiau pasakyti, kad 
Washingtone susirūpinimas jūsų atei
timi yra didelis. Bet padėtis nėra 
lengva ir tų jūsų draugų, kurie nori 
jums rudėti. Noriu perduoti jums 
Amerikos lietuvių sveikinimus ir lin
kėjimus. Kiekvienas Amerikos lietu
vis norėtų jums paspausti ranką ir 
būtų laimingas jūsų susilaukęs Ame
rikos nadangėje.

Baigdamas jis dar kartą palinkė
jo nenustoti tikėjimo Lietuvos ateiti
mi, . Mes turime išnešti kryžių iki 
galo. Lietuviais esame mes'gimę, lie
tuviais turime ir būti. Linkiu jums 
viso ko geriausio, “ — baigė kalbė
tojas.

Gausingai susirinkusi Švabų 
Gmucndo lietuvių visuomenė sukėlė 
svečiui ovacijas. Paskum buvo pa
giedotas Himnas, Ilgiausių metų ir 
Leiskit į tėvynę. Moterys ir dauge
lis vyrų šluostėsi ašaras.

Stovyklos komitetas ir Raudonojo 
Kryžiaus skyrius svečiui įteikė adre
sus, skautai gėlių ir tremtinių moterų 
komiteto pirmininkė — gražią tauti
nę juostą.

Baigiamame žodyje min. Žadeikis 
pastebėjo, kad jis tokio nuoširdaus 
sutikimo laukęs ir kad nė kiek ne- 
nusivylęs.

Iš salės svečias su savo palydo
vais nuskubėjo prie automobilio. 
Įsėdus į mašiną, jam dar buvo įteik
ta puokštė gėlių. Pajudėjus mašinai, 
gausingai susirinkusi išlydėti visuo
menė mojavo rankomis ir šaukė va
lio.

Užjūrio .svečio apsilankymas mū
sų stovykloje buvo trumpas, bet pa
liko gilaus Įspūdžio. V. A.

Vaizdai iš Ministerio P. Žadeikio lankymosi Hanau stovykloje: 1) Atvykęs Mini s j ris dalijasi pirmaisiais įspūdžiais komitete; 2) ir 3) Ministeris kal
basi su dirbančiaisiais mechanikos dirbtuvėse; 4) Ministeris išeina iš dirbtuvių; 5) Aplankęs dirbtuves, Ministeris eina apžiūrėti gimnazijos; 6) Mi
nisteris mkt. Sužiedėlio klasė'e kalbasi su juo; 7) ir 8) Kitose gimnazijos klasėse Ministeris moksleivių tarpe; 9) Ministeris kalbasi su atsitiktinai 
sučil-tu savo senu bičiuliu ir 10) Po visų vizitacijų,. Ministeris pasiruošęs vykti i Frankfttftą, Nuotraukos Pr. Remeikos

Ir čia buvo tas pats sujudimas, 
belaukiant Lietuvos Įgalioto Ministe- 
rio Washingtone p. Povilo Žadeikio 
apsilankymo, kaip ir Švabų Gmuendo 
stovykloje. Ir čia buvo laukiama gar
bingo svečio atvykimo žymiai ankš
čiau, negu iš tikrųjų galėjo atsilan
kyti. Laukta plevėsuojant tautinėms 
vėliavoms, parengties padėty esant 
pasiruošusiems skautams rugpiūčio 
20-tą, 21-mą ir 22-rą dienomis nesėk
mingai. Kelis kartus rinkosi salėn 
tautiečiai ir vėl skirstėsi. Su išsiil
gimu visi laukė atvykstant suvereni
nės Lietuvos Minsterio, akredituoto 
prie JAV valdžios Washingtone, kuri 
jam pripažįsta tas pačias diplomati
nes teises, nors Lietuvos suverenite
tas lankinai ir yra pertrauktas.

Laimingu sutapimu, man teko 
kartu su hanaviečiais lietuviais per
gyventi tas ilgas laukimo valandas ir 
tą džiaugsmą, brangiam svečiui Mi
steriui p. Povilui Zadeikiui atvykus.

Dėl tam tikrų formalinių kliūčių 
p. Ministeris turėjo tris dienas su
gaišti Paryžiuje, todėl numatytasis 
stovyklose jo lankymasis susivėlino 
ir taip pat negalėjo būti pakankamai 
ilgas1, nes iš anksto buvo numatytas 
rugpiūčio 24 d. skridimas iš Pary
žiaus atgal į Ameriką.

Rugpiūčio 22 d. apie 23 vai. paskli
do besiruošiančių eiti poilsio hana- 
viečių tarpe linksma žinia, jog Mini
steris p. P. Žadeikis, aplankęs Švabų 
Gmuendo ir Seligenstadto lietuvių 
stovyklas, ką tik yra atvykęs į Hanau 
ir sutiktas Komiteto žmonių. Esą, 
stovyklos apžiūrėjimas prasidėsiąs 
kitą dieną 9 vai., o iškilmingasis po
sėdis Ministeriui pagerbti — tuojau 
po pietų- Po tokio ilgo laukimo tai 
buvo tiesiog džiuginanti žinia.

Kaip buvo iš anksto jau numaty
ta, rugpiūčio 23 d. 9 vai. prasidėjo 
p. Ministerio, lydint stovyklos ir LTB 
aukštiesiems pareigūnams bei žur
nalistams, vizitacija po įvairias DP 
įmones ir administracijas bei švietimo 
įstaigas. Aukštasis svečias aplankė 
mechanikų, stalių ir batsiuvių įmo
nes, mergaičių rankdarbių skyrių, 
Komiteto patalpas ir gimnaziją. Vi
sur trumpai su dirbančiais pasikal
bėjo ir palinkėjo nepalūžti po trem
tinio našta, nors ' daugeliui tenka 
dirbti sunkiose sąlygose ir ne savo 
profesijos darbą. Su nuostaba Mini
steris domėjosi inteligentais amati
ninkais — buv. mokytojais, teisėjais

II. Ir pas Hanau lietuvius
ir kitais aukštose pareigose buv. val
dininkais, kurie, pasirinkę naują 
amatininko profesiją, atsidėję ir įsi
gilinę puikiai dirba pasijkirtą amatą 
— kuriasi gyvenimą naujais pa
grindais.

Aplankius įvairias įmones, p. Mi
nisteris, grupės asmenų lydimas, nu
skubėjo vizituoti gimnazijos, kur 
perėjo per visas klasės, pasikalbėjo 
su mokytojais, mokiniams palinkėjo 
geros sėkmės moksle, .kelis kartus 
mokinių apsuptas nusifotografavo ir 
tuo stovyklos vizitacija buvo baigta, 
nes apie 11 vai. jis turėjo vykti diplo
matinio vizito į Frankfurtą pas auk
štuosius amerikiečių okupacinės val
džios organų pareigūnus.

Hanau stovyklos įmonių bei įstaigų 
lankymo metu, buvę čia žurnalistai 
tarėmės kaip nors laisvesniu laiku 
padaryti su Ministeriu p. Žadeikių 
pasikalbėjimą, kurį galėtume pa
skelbti plačiajai lietuvių tremtinių 
visuomenei. Kreipėmės į Ministerį 
atlydėjusius asmenis, bet šie pareiškė 
abejonių, ar iš viso Ministeris sutik
siąs duoti pasikalbėjimą. Be to, ir 
laiko tam nesą. Mums aiškinant, kad 
tatai ilgai neužtruks, patarė kreiptis 
šiuo reikalu į Ministerį, kai jis grįš 
Iš Frankfurto. Žurnalistų S-gos pir
mininkui A. Merkeliui imantis ini
ciatyvos ir asmeniškai tuo reikalu su 
juo pasikalbėjus, po pietų ir prieš pat 
iškilmingąjį aktą Ministeris p. Žadei
kis davė oficialų pasikalbėjimą spau
dai. Šis pasikalbėjimas talpinamas 
pirmajame šio numerio puslapyje.

Rugpiūčio 23 d. apie 15 vai. didžiu
lėje Hanau stovyklos salėje įvyko 
iškilmingasis svečiui pagerbti susirin
kimas. Nuo vartų iki salės durų, per 
didžiulį kiemą buvo išstatyti skautų 
špaleriai. Į Ministerio skautišką šūkį 
„Budėki“, pasakytą skautų eilių vi
duryje, skautai sutartinai atsakė: 
„Vis budžiu!“

Iškilmingąjį susirinkiną, kuriame 
dalyvavo sausakimšai prisipildžiusi 
didžiulė salė hanaviškių lietuvių, ati
darė LTB Hanau Apylinkės Komiteto 
pirmininkas A. Survila, pasveikinda
mas garbingąjį svečią ir kartu pa
reikšdamas visos Hanau lietuvių vi
suomenės džiaugsmą, kad sulaukė 
tokio brangaus svečio. Po to pakvietė 
aukštąjį svetį užimti vietą, skirtą šio 
iškilmingo susirinkimo garbės prezi
diume. Garbės prezidiuman dar buvo 
pakviesti Dr. Karvelis, V. Sidzikaus

kas, Audėnas, Gylys ir kiti asmens. 
Po to prasidėjo sveikinimai. Svečią 
iš užjūrio pirmasis sveikino stovyklos 
vadovas Dr. Gylys, pabrėždamas, jog 
„šiandieną mūsų sielose šventė, nes 
turime savo tarpe brangų svečią iš 
laisvės šalies, kur jis atstovauja juri
dinį Lietuvos valstybės suverenitetą“. 
Sveikintojo žodžiais, Ministeris p.Ža- 
deikis esąs Lietuvos Nepriklausomy
bės simbolis. Iškėlęs didelius Ministe
rio nuopelnus Lietuvai ir lietuvių tau
tai, linkėjo ir toliau taip pat sėkmin
gai dirbti Lietuvos labui. Antrasis 
sveikino LTB Vyr. K-to atstovas p. 
Audėnas. Jis savo kalboje apibūdino 
lietuvių tremtinių organizicinius lai
mėjimus visuomeniškos veiklos ir 
švietimo srityse. Baigdamas linkėjo 
Ministeriui sėkmės Lietuvos vada
vimo veikloje. Toliau Ministerį P. 
Žadeikį sveikimo Moterų Tarybos at
stovė, Kūrėjai Savanoriai, Mokytojų 
S-gos Centro valdybos atstovas, Han
au stovyklos studentai, lietuvių trem
tinių laikraščių ir DP laikraštininkų 
s-gos vardu, Hanau parapijos klebo
nas, Amatininkų dr-jos atstovas ir 
skautai. Daugelis sveikintojų įteikė 
garbingajam svečiui prisiminti savo 
lankymąsi Hanau stovykloje dovanų
— įvairių dirbinių.

Po gausių sveikinimų Ministeris 
P. Žadeikis tarė padėkos ir kartu at
sisveikinimo žodį. Jis, be kito ko, 
taip pareiškė:

„Kai aš pasiryžau vykti iš Ameri
kos į rytus, mano vienas svarbiausių 
tikslų buvo aplankyti. D.P. Respu
blikos piliečius. Daug buvau girdėjęs 
apie jus, ir spaudoje skaičiau ir iš 
gyvų pasakojimų patyriau ir gerų ir 
blogų nuomonių. Savo kultūringu, 
aiškiu ir pastoviu laikymusi daug lai
mėjote. Jūs esate sutvarkę savo rei
kalus taip pavyzdingai, kad jūsų prie
šai nutilo, o draugai jumis džiaugiasi.
— Mač!au jūsų sunkias gyvenimo są
lygas. Bet jos dar nepalaužė jūsų 
tikėjimo geresne ateitimi. Kad ir kaip 
sunkios bebūtų gyvenimo sąlygos, už 
jas svarbiau Tautos garbė... Nors ir 
daug iškentėjote netekę tėvynės, bet 
užtat išgarsinote Lietuvos vardą pa-, 
šaulyje labiau' negu kada nors. — 
Jums jau nusibodo vargti svetimame 
krašte, bet reikia dar kiek pakentėti, 
nes gal nebe’oli tas laikas, kada jūsų 
troškimai išsipildys. Krikščioniš
kųjų principų jėga kartą turės nuga
lėti blogąsias jėgas. — Patirtas žinias

Lietuviii vykimas 
Anglijai! ir Kanadon
Ligi š. m. liepos 1 d. į Angliją jau 

buvo išvykę 2.850 lietuvių DP, o su 
moterimis ligoninių darbams, kuriol 
išvyko jau pernai — apie 3.100. — 
Rugpiūčio mėn. britai numatę išvežti 
kas savaitė po 1.000 moterų ir 500 
vyrų; kadangi iš pabaltlečių tiek ne
vedusių moterų suverbuoti negalima, 
verbuojamos ir kitų tautybių mote
rys. — Netrukus verbavimą pradėt 
ir prancūzų, o kiek vėliau ir JV zo
nose.

Šeimų vežimas esąs numatomas 
rugsėjo mėn., tačiau tai dar netikra. 
Atrodo, kad dėl gyvenamų būstų kri
zės Anglijoj šeimų vežimas bus nedi
delės apimties.

Tarp išvykstančių į Kanadą DP 
pirmaują lietuviai: jie noriau imami. 
Britų zonoj dar verbuojama 1.330 ne
vedusių vyrų 20-40 m. amžiaus, ima
mi tvirčiausi ir sveikiausi vyrai, nes 
pasirinkti yra iš ko. Netrukus bus 
verbuojama Į Kanadą 400 moterų na
mų ūko darbams tarp 18-32 m. am
žiaus.

EMIGRACIJA IŠ AUSTRALIJOS
Pagal oficialią statistiką, Austra

lija, beieškodama imigrantų, karui 
pasibaigus daugiau prarandanti negu 
laiminti.

Vyriausybės paskelbtais duome
nimis, nuo 1946 m. liepos 1 d. iki 
1947 m. birežlio 30 d. išvyko iš Au
stralijos 22.746 asmenys, o atvyko 
tik 19.745. 1945-46 metais išvyko 
21.268, o atvyko tik 12.755. (DM) 

iš gimtojo krašto pažinote pagal jų 
vertę, todėl atsispyrėte prieš raginimą 
repatrijuoti.. Jūsų dauguma, manau, 
norėtų persikelti Į tą šalį, kurioje yra 
pabojami humaniškieji principai ir 
kuri jus dabar globoja. Tas noras, 
atrodo, gali būti pasiektas, nors dar 
vis ir yra tam tikrų delsimų ir atidė
liojimų ..

Ministeris P. Žadeikis savo kalbą 
baigė šiais žodžiais: „Mes esame Lie
tuvos vaikai, jais ir liksime, todėl ir 
turime atiduoti visas pastangas tam 
siekiui, kad greičiau, nors ir su per
sėdimu, pasiektume savo gimtąjį 
kraštą. Aš tikiu, kad mes dar susitik
sime savoje tėvynėje“.
' Po trumpos pertraukos Br. Jonušo 
vedamas vyrų choras sudainavo ke
letą liaudies ir patriotinių dainų.

Iškilmingasis susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

Vėl pro skautų špalerius, minios 
apsuptas, Ministeris P. Žadeikis iš
skubėjo prie paruoštos mašinos ir, 
su daugeliu arčiau stovinčių atsis
veikinęs rankos' paspaudimu, valia
vimų lydimas, apie 17 vai. išvažiavo 

i į Mainzo geležinkelio stotį, iš kur 
‘traukiniu turėjo vykti į Paryžių, o iš 
ten rugpiūčio 24 d. 9 vai. lėktuvu 
skristi į savo nuolatinę buveinę JAV.

Šis Ministerio P. Žadeikio apsi
lankymas paliko neišdildomų pėdsakų 
ne tik hanaviškių lietuvių širdyse, 
bet taip pat sukėlė senus prisimimus 
ir paties garbingojo svečio mintyse, 
kai akis akin susitiko su senais bičiu
liais, savo laiku buvusiais aukštais 
Lietuvos valstybės pareigūnais, gi da
bar vargstančiais skurdų išvietiųtųjų 
gyvenimą DP stovykloje, kur privalo 
dirbti jų profesijos neatitinkantį 
sunkų ir neįprastą fizinį darbą, kurio 
pasėkoje neišvengiama nė susižąloji- 
mų. Štai p. Ministeris susitinka su 
vienu iš daugelio senų bičiulių, buvu
sių aukštu pareigūnu, ir tuojau pa
stebi jo sužalotą kairę ranką.

— Tai atsitiko šioje pat stovykloje. 
Zeimeriu bepiaustant malkas, per 
neatsargumą susižeidžiau ir dabar 
likau visam amžiui invalidas, — siel
vartingai paaiškina savo senų laikų 
bendradarbiui P. Zadeikiui hanaviš- 
kis lietuvis, buvęs priės šį karą nepri
klausomos Lietuvos pilietis ir savęs 
vertas žmogus, o dabar prieš savo 
norą ir niekuo neprasikaltęs besąs 
beteisiu DP.

Tokį pat beteisį DP sutiko Mini
steris P. Žadeikis ir savo brolį, kuris 
specialiai į Hanau stovyklą atvyko iš 
anglų zonos. Nugavę kiek laisvesnio 
laiko, abu broliai trumpai pasikalbėjo 
savais privačiais reikalais.

Tikėtina, kad Lietuvos Ministerio, 
akredituoto prie JAV vyrausybės, 
Povilo Žadeikio tėvynės netekusių ir 
Vokietijoje tremtinių sunkią naštą 
nešančių savo tautiečių aplankymas 
dar labiau sustiprins mūsų ir Ameri
koje gyvenančių lietuvių ryšius, ku
rių dėka bendromis ir sujungtomis 
jėgomis galėsime dar energingiau 
siekti didžiojo savo tau.os laisvės 
idealo. P. Dovainis
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Krizė siaučia Britanijoje
mėjimu. Prieš dvejis metus, 1945. 

'VII. 25, darbiečiai, po ano karo bu- 
' vę tik užuomazgoje, šiam karui užsi
baigus laimi rinkimus, skelbdami 
pozityvią programą pokariniam kraš
to atstatymui. Ir šį kartą istorinė 
tiesa dar patikrinta: programas žy
miai lengviau skelbti, kaip jas įgy
vendinti. Darbiečių politinis kredi
tas pamažu pradeda dilti. Maisto 
trūkumas nepašalinamas. Tat su
daro rimtą pagrindą konservato
riams pulti juos praėjusį rudenį. 
Anglių kasyklose dirbama 5 dienos 
savaitėje, nors anglies trūkumas 
ypač aštriai išgyventas praėjusią žie
mą. Tekstilės karalystėje drabužių 
kortelės nuolat apkarpomos. Įvairių 
reikmenų nepriteklius jaučiamas 
ypač trečiaisiais taikos metais... Ei
lės prie krautuvių nemažėja. Visa 
tai paliečia dirbančiųjų pragyveni
mą ir jo lygį. Masėse, o ypač dar
biečių kairiame sparne ir profesi
nėse sąjungose, atsirandam maišti
ninkai. Konservatoriams lieka klau
sti: „Ar geriau gyvename prie socia
listų. valdžios?“ Darbiečių partija 
tačiau išlaiko savo poziciją Žemuo
siuose rūmuose nuo 1945 m. liepos 
27 d. Papildomuose rinkimuose par
tijos atstovų skaičius — 395 rūmuose 
nesumažėjo, nors konservatoriai iš
laiko 191. Britų politinėje istorijoje 
pirmasis atvejis, kai valdančios par
tijos pozicija nesusvyruoja per dve
jis metus.

Nors krašte yra daugelis negero
vių, bet darbininkų solidarumas.ma
žai pažeistas. Jie dabar daugiau už
dirba, saugiau jaučiasi, nors ūkiniai 
negalavimai slegia jų pečius. Vidu
rys — miestelėnai taipgi nėra netekę 
ateities vilties.

Kai kurių 'vyriausybės narių ne
pajėgumas sukėlė audrą. Šiais me
tais vasario mėn. įvykusi,kuro krizė 
žymia dalimi parėjo nuo kuro mini- 
sterio Emmanuel Shinwell, kuris 
laikomas silpniausiu ministeriu. Jis 
buvo pakaltintas už 75 % pramonės 
paralyžavimą, per didelį optimizmą 
ir nerealų numatymą. Bet už tai jis 
nebuvo „Jo Didenybės karališkosios“ 
opozicijos papeiktas, nes jai .sudarė 
gerą progą pulti poziciją, pamiršus 
„ministerį šaltį“. Anglies trūkumas 
iki šio meto nepašalintas. Darbo jė
gos trūksta. Darbo našumas nepa
kankamas. 700.000 britų angliakasių 
darbo išdava lygi 400.000 amerikie
čių darbininkų. Kapitalo nepritek
lius trukdo racionalizuoti anglių ka
syklas.

Užsienio prekybos balansas pasy
vus. Per šių metų pirmą pusmetį 
įvežta už 457 mil. svarų, t. y., di
džiausias įvežimas per pastaruosius 
27 metus. Per tą patį laikotarpį, iš
vežta už 191 mil. svarų. Pusmečio 
prekybinio balanso pasyvas siekia 
265 mil. svarų. Prekybinio balanso 
pasyvą reikia papildyti kitomis pozi
cijomis. Mokamojo balanso nepri
teklius siekia 600 mil. svarų. Kuo 
gi padengti šią sumą? Britai iki šio

Tūkstantį metų britai ieškojo ke- 1 
llų į pasaulį. Visas žemės rutulys 
tapo jų tėvyne. Krašte išgyveną 
daugelį krizių, revoliucijų laisvėje 
sukūrė dėsnius, tradicijas, kurie juos 
apvaldė ir susiejo su atskirais kon
tinentais. Britai gyveno salose, bet 
su kitomis tautomis glaudžiai ben
dravo. Toji jų laikysena primena 
Bolinbroke žodžius: „Mes .privalome 
nepamiršti, kad esame geri kaimy
nai, bet ne kontinento dalis.“ Aišku, 
čia kalbama, apie Europą. Britai 
siekė ne vien Europoje, bet ir visa
me pasaulyje įgyvendinti „Balance 

i of power“ politinę linkmę. Tai reiš
kia atskiras galybes taip surikiuoti, 
kad jos sudarytų pusiausvyrą. Kai 
britų imperijoje bręsta nauji veiks
niai, užsienio politikoje jie turi su
maniai persiorientuoti. Balanso po
litika nueina vėjais. Jie turi užimti 
aiškią poziciją — bendrauti su Ry
tais ar Vakarais. Kolonijos, vėlyves
nės dominijos, skelbiasi nepriklauso
momis. Europa išgyvena suirutę. Ją 
reikia gelbėti, o ne būti „geru jos 
kaimynu“, nes jis jau pasijuto konti
nento dalimi. Krašto ir imperijos 
saugumas praeityje gyvai susietas su 
ūkišku tarpimu. Jūrų laivynas buvo 
pagrindiniu ginklu. Salos reikšmė 
buvo milžiniška. Jie galėjo kitus 
pulti, kurstyti, pasinaudoti ir saugiau 
jaustis. Taikoje būti gerais kaimy
nais, karo’metu be pavojaus būti už
pultai. Ir tat praslinko. D. Britanija 
dabar nebėra nepažeidžiama, kaip 
Achilas. Jos silpnoji vieta surasta. 
Oro laivynas ir „mygtukų“ — V 
ginklai ją naikina, kaip ir kitus kraš
tus. Didysis Albionas saugumo po
žiūriu turi šlietis prie savųjų, buvu
sių puritonų, dabar vadinamų ameri
kiečiais.

Ūkinį gyvenimą praėjęs karas su
griovė. Britai prarado pusę svetur 
įdėto kapitalo. Jie neteko eilės ne 
vien politinių pozicijų, bet ir rinkų. 
Viduje išgyvenama socialinė krizė 
sunkina išspręsti ūkines problemas; 
Pasaulio bankininkas, makleris — 
žaliavų paskirstytojas, tekstilės ka
ralius, laivų statytojas ir anglies 
viešpats užtinka daugelį konkurentų. 
Ir štai ji atsiduria prie sienos.

Kai daugelio gėrybių ji pasigen
da, o tekstilė ir maisto davinys gy
ventojams atšiauriau yra mažinamas, 
kaip karo metu, pasipilia gausybė 
kalbų: kaip išsigelbėti iš ūkinės kri
zės. Vien ūkinės? Aišku, ne. Prag
matiškas britas žino, kad su ūkiniu 
pasvyrimu palūžta jo politinis vyra
vimas ir militarinis saugumas. Šian
dieną britas nebėra viešpats, o dali
ninkas įvairių negerovių, kaip ir ki
tos Europos tautos prieš pastarąjį 
karą.' Visuotinė krizė siaučia. Strėlė 
pataikė ir į Achilo kulną.

' DVEJI DARBIEČIŲ VIEŠPATA
VIMO METAI

Ūkinis ir socialinis veiksnys turi 
didelį sąryšį su krašto politine raida, 
0 ypač partijų laimėjimu ar pralai

Rašo Ged. Galvanauskas
laiko prasiskolino JAV-ėse 937,5 
mil. svarų. Toji suma turi būti pra
dėta grąžinti 1951 m. Manyta, kad 
jos užteks iki 1950 m. Patirtis rodo 
visai ką kita. Iki šio meto išleista 
687,5 mil. svarų. Liko 250 mil. svarų 
ir Kanados paskola 125 mil. svarų. 
Galimas dalykas, kad gaus 300 mil. 
dolerių paskolą iš Tarptautinio Va
liutos fondo. Viso to nepakanka fi
nansinei mašinai sutvarkyti. Opozi
cijos partijos pradeda vis smarkiau 
pulti darbiečius, tačiau konservato
riai ir liberalai mato tą didelį pa
kantumą sluoksniuose, kuriais re
miasi ujamas Cl. Attlee.

OPOZICIJOS ANTPUOLIS
Britai junta, kad valdžios prieša

kyje turi atsistoti asmuo, kurio būdo 
savybės primintų W. Churchill. Cl. 
Attlee pasižymi dideliu orumu, nuo
saikumu. Jis yra gerbiamas, bet lau
kiama, kad jo vieton atsisėstų tvir
tesnio būdo ■ vyras. Opozicija, nors 
aštriai vyriausybę kritikuoja, bet la
bai apdairi dėl dalyvavimo bet ku
rioj koalicijoje. Jie gerai žino, kad 
jos buvimas vyriausybėje nepadidins 
pasitikėjimo darbininkuose ir bur
žuazijoje. Puikiai jie nuvokia, jog 
kai kurios reformos yra būtinos, nors 
formaliniu požiūriu jas kritikuoja ir 
šaukia: žiūrėkite — įgyvendinama 
vergija, darbiečių diktatūra.

Artimuosiuose Rytuose britai dar 
visų pozicijų nėra užleidę. Tragiški 
įvykiai Palestinoje, nuolatinis sau
gumo pažeidimas, karių pagrobimas 
ir nužudymas jaudina britų mases. 
90% jų norėtų, kad britų kariai pa
sišalintų iš tos šalies. Tat norėdami 
užmiršta, kad tuo atveju būtų paska
tintas karas tarp žydų ir arabų. Bri
tų autoritetas yra nuolat pažeidžia
mas, bet jie neturi progos ko kito 
daryti, kaip kantriai laukti. Dauge
lis tuo metu pyksta, neviltin puola, 
vyriausybę kaltina. Bet ar toje kal
bų infliacijoje yra kas nors, kad ir 
W. Churchill, ką pozityvaus pasiū
lęs? Kariuomenę — mažinti, bet E. 
Bevin atsako ne, nes tuo būdu būtų 
nusilpninta D. Britanija.

Cl. Attlee yra kaltinamas ištiži
mu, pasyvumu, nenumatymu: „Šalis 
nevaldoma nėra valdgma. Ji yra be 
vairo ir be kapitalo“;' Gausybė lai
kraščių siūlo E. Bevinui atsisėsti pir
mininko kėdėn. Jis dabar daugeliui 
primena Baldwiną, kuris mokėjo vai
ruoti. 1931 m. „karališkoje“ krizėje.

Eden puola, lordas Winterton šir
sta, majoras Roberts siaučia. O libe
ralas Dingle Foot ironizuoja: „Šiurpu, 
kai mūsų kraštas turi pasirinkti kon
servatorių nemokiškumą, ’dėl kurio 
vos, tik karas nepralaimėtas, ir socia
listų bukumą, kuris neleidžia taikos 
įgyvendinti“. Lordas Beveridge, tas 
pats, kuris karo metu ruošė socialinį 
planą, šiandieną palaidotą, kaltina: 
„Darbiečių vyriausybė kasa sau duo
bę. Absurdiškais įstatymais kraštą 
stumia nelaimėn“. Kitas liberalas 
Clement Davieg nemažiau aštrus. 

Philip Fothergill: „Komunistų ir fa
šistų ligos apkrečia Angliją. Admi
nistracijos apsileidimas ir neturėji
mas gairių — viską paralyžuoja“.

Liepos 28 d. žinomas britų ekono
mistas sir George Schuster ypač aš
triais žodžiais kaltina: „Kraštas ne
sugebės krizės nugalėti, jei visos 
partijos nebendradarbiaus, ė darbi
ninkai ir darbdaviai tarpusavyje ne
sutars, išlaidų nesumažins, įvežimo 
nesuvaržys, o prieš dividendus ir 
juodąją rinką nesuras priemonių ko
voti“.

Visa tai verčia britus peržiūrėt; 
ūkio politiką: varžyti įvežimą bent 
70 mil. svarų mėn., sumažinti maisto 
gaminių įvežimą, apkarpyti ameriki
nių filmų įvežimą, varžyti vasaroji
mą svetur, amerikinėms cigaretėms 
padidinti mokesčius 68 % ir net kal
bėti apie kariuomenės sumažinimą. 
Marš. Montgomery, kuris inspektavo 
Tolimuosius rytus, rugpiūčio 7 d. 
grįžęs Britanijon pareiškė, kad nė 
vienas nereikalingas karys nebūsiąs 
laikomas, jeigu jo darbo jėgos reika
linga pramonė.

NEUŽBAIGIAMOS DISKUSIJOS
W. Churchill pradėjo nepaprastai 

griežtą politiką rugpiūčio 4 d. Blen
heim Palace, Woodstocke — savo 
gimtinėje. Jis nurodo, kad Britanija 
dabar gyvena ne vien bankrotą, bet 
bado laikotarpį. Jis atmeta koalici
ją, nes ji tik „užgniaužtų krašto ger
būvio atstatymo mintį“, bet JAV 
prašo toliau D. Britaniją paremti. 
Įspėja darbiečius, kad jie nesitikėtų 
jų paramos įgyvendinti „kvailiems 
ar nereikalingiems“ įstatymams. 
Apie nacionalizavimą atsiliepia la
bai karčiais žodžiais, pavadindamas 
kvailomis teorijomis, lydimomis vi
suotinio nesugebėjimo. O tas nesu
gebėjimas ypač esąs ryškus finansų 
tvarkymu, nes per 32 mėn. išleista 
11 mrd. svarų, t. y., daugiau kaip 
tris kartus nei prieškariniame laiko
tarpyje. Tokiais kaltinimais švaisto
si palietęs pramonę, anglių gamybą, 
kainų kėlimą, Palestiną ir Indiją.

Ministeris pirmininkas Cl. Attlee 
rugpiūčio 6 d. Žemuosiuose rūmuose 
pirmiausia atsikerta W. Churchill, 
kad vyriausybė prašvilpusi (frittered) 
JAV paskolą: „Mes karo metų nau
dojomės nuomos-paskolos kreditu, 
sunkiausiomis sąlygomis suteiktu“. 
Jis prisipažįsta, jog reikėjo sutelkti 
visas jėgas, bet per trumpą laiką 
norėta perdaug atsiekti. Darbininkai 
Siekė trumpinti darbo laiką ir kovoti 
už aukštesnį atlyginimą. Kuro trū
kumas pakenkė pramonei. Europos 
atstatymas per lėtas. Su užjūriu san
tykiai nepalankūs. Britų įvežamosios 
prekės pabrango 40%, o britų darbo 
atlyginimas pakilo 20 %. Prekybos 
balansas pasyvus. 1946 m. dolerių de
ficitas siekia 350 mil. svarų, o ’šiais 
metais numatomas 810 mil. svarų. 
Dolerių trūkumui pašalinti reikalin
ga varžyti įvežimą, didinti išvežimą. 
Prieš tokią politinę autarkiją, po 

1918 m. karo britai kovojo, k»i ji 
Europoje pradėjo įsigalėti. Pramonės, 
anglių ir žemės ūkio gamyba būsianti 
skatinama. Vien žemės ūkiui reika
linga 100.000 darbininkų. O tai veda 
į ryškų atsiribojimą — antarkišku- 
mą.
■ Attlee siūlo imtis skubių priemo
nių. Prie jų priklauso privačiame 
ūkyje, suvaržymas benzino vienu 
trečdaliu buvusio kiekio, keliauto
jams iš krašto išvykstant leista išsi
vežti 35 svarus metams vieton buv. 
75 svarų. Prabangos objektų įveži
mas ypač suvaržytas. Medžio ir 
maisto įvežimas žymiai apkarpytas. 
Pagaliau jis prašo darbininkus ne
prašyti didesnio atlyginimo, kad bū
tų galima išvežti britų prekes. Baig
damas prisipažino, kad darbiečių vy
riausybė, kaip kiekviena kita, yra 
padariusi klaidų. Jis prašo to paties 
pasitikėjimo ir pasiaukojimo, kaip ir 
karo metu. O konservatoriai šaukia: 
„Mes norime tokios pat ir vadovy
bės“.

Po ilgų, įjautrintų ir originalių 
diskusijų, Dalton, kuris priminė JAV 
prekybos politiką, ir Cripps kalbų, 
nuolaidesnio W. Churchill atsikirti
mo, vyriausybė gauna diktatūrinius 
įgaliojimus imtis priemonių ūkio kri
zei pašalinti. Jie suteikti neper di
džiausia balsų persvara, bet Britanija 
žino savo kelią.

G. MARSHALL SUTINKA 
PERŽIŪRĖTI sutartis

Pastarajam pareiškime spaudai 
jis nurodo, kad sutinka peržiūrėti 
amerikiečių-britų sutartis. „Sutar
tyje numatytas atsiskaitymas svarais 
už dolerinę paskolą galįs būti per
žiūrėtas, kad Britanijai neužkirtus 
kelio pirktis prekių JAV.“ Jis pri
mena, kad šiam sutarties pakeitimui 
nebus reikalingas kongreso atsiklau- 
simas. '

Spaudoje pasklido žinia, imta iš 
„Evening News“, kad Attlee ir Bevin 
yra pakviesti į IVashingtoną. Jie tu- ' 
retų ten susitarti dėl finansinės su
tarties 7 ir 8 str. pakeitimo. Pri- 
leiskime, kad tai yra svarbus reika
las, tačiau jis nebūtinas tų figūrų 
kelionės, kai Britanijoje reikalinga 
naująjį planą įgyvendinti. Petropo- 
lio konferencija, svarstanti pasaulinio 
masto reikalus, bus reikalinga ne 
vieno britų pritarimo. Ten ypač bū
tinas britų politinis patyrimas, jų 
smegenys nors ir gabiam, bet jau
nam. mokiniui.

Pasaulio scenoje vyksta keisti 
reiškiniai. Įtampa auga tarp dviejų 
stovyklų. Grėsminga taika darosi 
mažiau pakenčiama už karą. Tuo 
metu amerikiečiai atvirai kalba apie 
pastarąjį ir dar atviriau jam ruo
šiasi. Britai tyliau kalba apie taiką, 
bet visą gyvenimą labiau kaip karo 
metu suvaržo dabartiniu varžymu, 
kuris apibendrintinas taip:

1. Griežtas darbo jėgos tvarky- 
(Pabaigo 5 pusi.)

J. Švaistas

Apžiūrėk iq skynirnq
(Tęsinys iš praėjusio Nr.)

Kostas nutilo. Jis akyliau pradėjo stebė
tis, iš kur visa ta velniava dabar pratrūko: 
„Sąmokslas koks, klasta ar kitas kuris biesas 
šovė jiems dabar į galvas?“

Nespėjo kaip reikiant susivokti, štai Lau
žadžio Vincas bakstelėjo nauja pašina. Šis 
vyras buvo pasalūniškas, pavydus ir rūgščiai 
pilkas, kaip pašalęs laukinis obuolys.

— Kaip gi tu jį, Ignaška, lygini su mumis? 
Juk jis dačnikas! Mat, jo vardu tie vasar
namiai pastatyti, kurie stačiai paežerėn nuei
na. Jis laukia vasaros: paskui ponus paviz
gins uodegą, jų likučių prisilaižęs.

— Taigi! Taigi! — atgijo prismogtas Anu
pras: — Juk tikrai ta miesto lialka vėl įsigeis 
čia pasnuogė pasikėtot, pasišvaistyti. O mūsų 
Kostas sekios visur, kai alkanas šuniukas ir 
varvins seilę.

— O gal ir išvarvins? Iš kur gi tu žinai? 
— prikibo Laužadžio Vincas. — Toks vyras: 
jaunas, stiprus. Plaukai raityti, ilgi. Nuo Ka
lėdų, mat, nebekerpami. Akys, kai kraliko: 
tik šaudo ir liepsnoja. Visas raumeningas, są
nariai net braška, kai pasisuka. Ką gero, gali 
dar prisijaukinti ir nutarabanyti sau į Kauną. 
Ten pakabins palubėj, kai papūgą. Tegu sau 
kraiposi! Su tom padykusiom bagotom mies- 
čionkom visaip atsitinka.

— O tu, Kostai, spiauk jiems visiems į 
barzdų vietą! Drąsiai pasakyk: Žanere pasi
rinksiu ne tokia, bet tikrą pasaką!

Nebeiškentė ilg^ tylėjęs Paberžė Jonas,

I Kosto kaimynas ir toks pat ūkininkaitis. Tuo 
pat metu trinktelėjo į stalą Ignaška Pijokėlis.

— E Jūs, veršiai neraliuoti! Ar mes lošim 
dar šiandie, ar ne? Susikrimto, kai šunes kalę 
prisiviję, ir galo nebėra ...

— A kas gi pirmasis pradėjo, jei ne tu? — 
atsigriebė Paberžė Jonas.

— Tik ne aš! Jau jūs pamiršot tą Anuprą 
Strazdanosį.

— Aš nielfo bloga negalvojau... Aš tik 
juokais.

— Visi mes tik juokais, — pritarė ir Ša
kalys Dzidas.

— Tai gerai. Dalinu kortas, — pirminin
kavo Ignaška.

— Aš taip nesutinku, — pasipriešino Kos
tas: — Jei lošti, tai viskas iš pradžios: pamė- 
čioti kortas ir žiūrėti, kam tūzas kris. To ir 
bankas.

Kostui teko būgnų tūzas, ir jis pasiėmė 
banką laikyti. Apvarė aplinkui ir sumušė vi
sas penkias rankas. Šįkart sekėsi: nunešęs 
savo banką, nupūtė dar porą kitų. Ties juo 
pūpsojo padrikas banknotų lustelis ir kurstė 
kitų pavydą.

Pirmasis neiškentė Ignaška.
— Jau metas būtų susiprasti tau, Kostai. 

Gomuryje net sprogsta, kaip žemė sausroje... 
Patikėk manim, — šiandie nė burnelės ne
turėjau dar.

— Žinoma, kad bus! Jūsų buvo — jums ir 
pasiliks. Man tik malonumas ir kompanija. 
Aš nesu prie kempinės augęs... (Aštriai pa

žvelgė į Laužadį Vincą, kuris bematant pana
rino savo akis). Nesupraskit bloguoju: aš ne
kaltu apie čia esančius. Bet pasitaiko ir tarp 
mūsiškių tokių. Prakaituodami, šnopšdami, 
drebančiom rankom nuglemžia kokį bankelį 
ir tuojau — arba jam reikalai atsiranda išeiti, 
arba smulkiais atsiskaičiuoja, kol gaus vėl 
bankuoti. Vis taikstosi, vis tykinėja tik ban- 
kuodamas, be rizikos, pasipelnyti. Et! Kaip 
sau norit, vyrai, — čia jau ne lošimas. Tada 
prasideda visokios suktybės ir nuobodūs bar
niai. Po šimts paibelių, koks gali būti kortose 
pasipelnymas!

— Egi, gaspadoriau!
— Aš už jį..\
Abejingai atsiliepė Maklerius, toliau besė

dįs ir bešnekąs su kitais savo lankytojais.
— Vieną žodį! Tik arčiau...
— Šeimininkas, savo svorį jausdamas, iš 

lėto pritapseno prie Kosto.
— Gal šaltosios ir porą silkių... Su svo

gūnais, agurkais... Pats žinai.
— Kas reikia, tai reikia... Gal surasim 

dar kaip nors.
Kaimiškai vienu stikleliu buvo aplink- 

sniuotas „sveikatos“ žodis. Pirmoji bonka vei
kiai išseko. Gana godžiai buvo laukiama an
troji, trečioji. Lankstūs vyrų liežuviai dar 
daugiau atsipalaidavo. Šiuo metu ir širdys 
prašneko.

Apsalęs, visu kūnu pasvirdamas per stalą 
marmaliavo Ignaška:

— ’Kostai! A, Kostai! Kad tave bala, kaip 
tu nieko nebegirdi...

— Na, sakyk!.
— Taigi... Visiems sakiau ir sakysiu, kad 

tu geriausias mano draugas ir prietelius... 
Kostai, sėsk čia arčiau, šalia manęs! Aš no
riu tave pabučiuoti... Otl

Nejučiomis nusijuokė Šakalys Dzidas:
— To betrūko. Ims čia dabar kaip bobos 

laižytis...
Ignaška įsižeidė:
— Daug tu supranti, šlapios vištos papere! 

Bobos tai tikrai laižosi, bet vyrai kai bučiuo
jasi — stiprumas, dūšia... Ot! Su tavim, 
Kostai, aš ligi mirties... Per čyšČių, pragarą 
ir visas kančias... Supranti?

— Prie bonkos visada... Bet šiaip ...
— Kas šiaip? Brudas esi, jei taip kalbi. 

Kas man tavo bonka? Tfu! — štai' tavo bonka. 
Tu manai — aš negaliu? Va! — pasirausė 
švarko kišenėj ir bloškė ant stalo keletą po
pierinių: — Man širdies reikia... Supranti? 
Aš dūšios žmogus. Nežiūrėk, kad pribuišiu 
gimęs,, bet...

— Tau mūsų klebono išvaizdos tereikia, — 
pridėjo Paberžė Jonas.

— Teisingai! Čia tai pataikyta! Nors tu 
pajuokadamas pasakei, bet teisybė. Kažkas 
pasigailėjo geros medžiagos mano dūšios na
mams. Bet... Visų mūsų ateitis Dievo už- 
pečky dar, kaip sakoma. Nežinia dar, kas ku
riam lemta. Gal tie, kurie šiandie savo nosis 
labai aukštai riečia, ryt ar poryt nuleis jas 
ligi žemės. Visi mes vykstam kartu, ir msi 
turim vieningai laikytis. Juk tu, Kostai, negi 
atsiliksi nuo mūsų?

— Šiandie suabejojau truputį... Pagalvo
siu dar...

— Pagalvosiu... Taigi... Vadinas, mes 
tau nepatinkam... Ne draugai... Na ir gal
vok sau, kol...

Ignaška suburbuliavo, atsipūtė ir susmuko 
ant stalo, laiku pasibrukęs rankas po išbalu
siu, sielvarto ir nepasitenkinimo iškraipytu 
veidu.

Netrukus visas stalas iškriko. Susispietuc
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Panamerikos konferencija
Š. m. rugpiūčio 15 d. susirinkusi 

mažame Brazilijos mieste Petropolis 
(70 km nuo sostinės Rio de Janeiro) 
Panamerikos konferencija sudarė pa
sauliui šiokią tokią staigmeną. Toje 
konferencijoje dalyvauja 21 respubli
kos užsienių reikalų ministerial, at
stovaują 300 milijonų žmonių, gyve
nančių abiejuose Amerikos žemynuo
se nuo Ugnies žemės iki Aliaskos. 
Tai Panamerikos Unijos idealų veik
sminga demonstracija.

Konferencijos tikslas — išdirbti 
Amerikos gyvenimo sutarties projek
tą, numatytą savo laiku Chapultepec 
Pakte. Naujoji sutartis numatoma bus 
naujoji „Amerikos Charta“. Galuti- 

’nai ją priimti numatyta 1948 m. sau
syje Bogotos mieste.

■ Šiuo klausimu dabar ypatingai 
susirūpinta, nors - idėja yra kilusi 
daugiau kaip prieš šimtmeti. Dar 
1826 m. Panamoje visos Amerikos re
spublikos, išsikiriant JAValstybes, 
sudarė sąjungą, turinčią tikslą sau
goti jų suverenitetą ir nepriklauso
mybe. Pagaliau, 1889 m. sukurta in
stitucija, vėliau {gavusi Panamerikos 
Unijos vardą, kuri kas penkeri metai 
šaukdavo konferencijas įvairioje so
stinėse Amerikoje. Karo metu jos 
Įvyko: 1942 m. Rio de Janeiro ir 1945 
m. Mexiko. 1933 m. Montevideo JA- 
Valstybių užsienių reikalų ministeris 
Cordell Hull paskelbė Lotynų Ameri
kos „New Deal“, tuo pačiu galutinai 
pašalindamas įtarimus prieš JAVal- 
stybių imperializmą. Ten buvo nu
statyta: visų tautų teisių pripažini
mas ir neliečiamybė, svetimų terito
rijų neliečiamybė, karo įvykių pasė
koje susidariusių faktų nepripažini
mas. 1938 m. Limoje sudaryta vad. 
Gynimo Taryba. Pastarojo karo me
tu visos Amerikos solidarumas dar 
labiau sustiprėjo ir minėtoji sąjunga 
pasitvirtino. Tiesa, ir toje sąjungoje 
ne kartą buvo kilę skirtingų nuomo-

Dr. S. Tomas.

nių ir kai kurių nesklandumų, bet vis 
tai antraeilės reikšmės veiksniai. Juk 
žinome, kad anksčiau Argentina sim
patizavo ašies valstybėms, nors 1945 
m. vasario 21 d. prisidėjo prie Cha
pultepec Pakto, o kovo 22 d. paskel
bė Vokietijai ir Japonijai karą. Bet 
grįžkime prie dabartinės konferen
cijos.

Chapultepec Paktas išreiškia Pan
amerikos solidarumą jų konstitucijų 
rėmuose, pagal bendrą susitarimą 
gintis nuo bet kokio išorinio užpuo
limo. Toks sutitarimas turi laiduoti 
taiką Amerikoje ir ramybę pasau
lyje. Šiuo- atveju visas Amerikos 
kontinentas savo regiono'ribose tai
ko solidariai pasirinktas priemones. 
Konferencija turi minėtus Pakto siū
lymus pritaikyti praktikai. Jai įteik
ta visa eilė projektų, ir visi jie nu
mato naująjį paktą įterpt į Jungtinių 
Tautų Organicacijoš rėmus, o kiek
vieną karą, vedamą nacionalinės po
litikos sumetimais, siūlo paskelbti už 
įstatymo ribų. Galutinam Amerikos 
suvienijimui siūlomi įvairūs metodai, 
sukuriant įvairiai ’vadinamas komi
sijas ir karinį organizmą.

Dar neseniai Prezidentas Truma- 
nas yra siūlęs standartizuoti vise's 
Amerikos ginklus ir karo vedimo me
todus. Konferencijos dienotvarkėje 
šis klausimas neįrašytas. Bet kadan
gi joje, dalyvauja keletas generalinių 
štabų viršininkų, tai manoma, kad ir 
šis klausimas bus svarstomas, nors 
ir privačiai. Pažymętina tai, kad į 
konferenciją atvyks Prezidentai Tru- 
manas ir Peronas. Čia laukiama, kad 
Argentinos Prezidentas Peronas pasi
sakys dėl Truman'o doktrinos (JA 
Valstybės interesuojasi visu pasau
liu, o ypatingai ten, kur jos deda sa
vo kapitalus ir turi gyvybinių’inte
resų) ir Marshallio plano (pagalba 
Europai), nes Trumanas Perono „Tai
kos Deklaraciją“ savo laiku yra šil-

Sovietų laikysena gresia taikai, sako Hariman
Prekybos šefas skelbia, kad Demokratija turinti atominius ginklus 

prieš .agresorius
Seattle, Wash., rugp. 19 d. AP. — 

Prekybos ministeris W. Averell Har
riman šiurkščiai kaltino Rusiją, nes 
ji gresianti pasaulio taikai, ir įspėja, 
jog demokratiniai kraštai turį atomi
nių priemonių potencialiams agreso
riams atsilyginti.

P. Harriman pirmą kartą viešai 
puolė Sovietų' Sąjungą savo kalboje, 
kurią paskelbė valstybės departa
mentas ir pareiškė „Pacific North
west Trade Association“ , praėjusią 
naktį šit ką:

„Kur bebūtų diktatūra ir ar ji 
būtų pasipuošusi komunizmo ar fa
šizmo drabužiu, ji gresia saugumui 
ir laisvų žmonių progresui".

Buvęs ambasadoriumi Rusijoje 
pareiškė, kad naujasis ir grėsminga
sis imperializmas — policinė valsty
bė paskandino beveik visas rytinės 
Europos tautas ir grasina praryti va
karų Europą.

„Tai žiaurus faktas, kad yra pa
saulyje jėga, dirbanti sukurti chaosą 
savo pačios galui“, išsireiškė jis: 
„Rusijos vadai tikisi, kad mes kelių 
metų būvyje atsidursime sunkioje 
priespaudoje, kuri pasaulį, kartu ir 
mus, taip paveiktų, jog mes nustip
sime ir negalėsime tęsti savo vado
vavimo, užleisdami jiems progą mes
tis pirmyn ir išplėsti savo dominavi
mo sritį“.

P. Harriman’as pridūrė: „Šiame 
atominiame amžiuje nėra jokio ap
sigynimo prieš orinį atsilyginimą. 
Mūsų sugebėjimas oru mesti staigų 
ir griežtą atsiskaitymą yra didžiau
sias galimas sulaikymas kitų panau
dojamų prieš mus karinių pajėgų."

„Mūsų taikingi ketinimai yra taip 
aiškiai suprantami, jog nerasime pa
saulyje žmogaus, kuris bijotų JA 
Valstybių karinės galios taikingų 
tikslų“. (NYHT) 

tai pasveikinęs. Be to, jau girdisi 
balsų, kad konferencija tuojau imsis 
priemonių Paraguajaus vidaus karui 
likviduoti.

Be karinių reikalų, čia būsią ap
tariamos Ir ūkinės problemos, nes 
Chilės Prezidentas yra pareiškęs, kad 
Amerika pirmiausia ūkį turi sutvar
kyti savo namuose. Plečiantis pasau
lyje komunizmui ir keičiantis ūkio 
sistemai, senoji Amerikos ūkio siste
ma gali susidurti su nenugalima ūki
ne krize.

Su šia konferencija iškyla ir tam

Komunistų negrąžinsią į vyriausybę
PAREIŠKĖ PREMJERAS RAMADIER

Socialistų partijos kongreso metu 
Prancūzijos premjeras M. Ramadier 
smarkiai pasisakė prieš komunistus, 
pabrėždamas, kad Prancūzijos komu
nistų partija veikianti svetimųjų įta
koje ir todėl socialistai negalėsią jos 
gražinti į vyriausybę.

Darydamas kongrese pranešimą 
apie vyriausybės nuveiktus darbus, 
įskaitant ir komunistų pašalinimą iš 
ministerių kabineto, p. Ramadier pa
reiškė, jog socialistai bendradarbiau
sią su vidurio partijomis, kad tuo 
būtų išgelbėta Prancūzija.

Jo vedamai politikai socialistai 
f

SSSR siekia pasaulinės revoliucijos
4 RODO JA VALSTYBIŲ TYRINEJIMUO DUOMENYS

Kongreso bibliotekos ekspertai vadina vedamą politiką „netolerantiš
ka, įtartina, nepasitikinčia“. Naujo karo pavojus įžiūrimas.

United Press iš Washingtono pra
neša, kad Kongreso bibliotekos eks
pertai paruoštoje specialioje studi
joje paskelbė, kad Rusijos užsienių 
politika esanti netolerantiška, įtar
tina ir nepasitikinti, ir pareiškė, jog 
jąja siekiama pasaulinės revoliucijos 
net rizikuojant trečiu pasauliniu ka
ru. Studija yra paruošta Senato užs. 
reik. Komitetui.

Pranešimas, apie Sovietų užsienio 
politiką, sutraukta į vieną paragra
fą, taip atrodo:

„Didžiausios komunistų viltys ir 
aspiracijos šiandien, kaip ir Lenino 
laikais, pagal paskutinę analizę sie
kiančios visai pakeisti pasaulio poli
tinę, ekonominę, socialine ir kultū
rinę padėtį, grindžiant Sovietų užsie
nių politiką taip, kad pasaulis taptų 
saugiu komunizmui ar sovietizmui.“

Senatorius Tom Connally, demokr. 
iš Texaso, pratarmėje trumpai taip 
yra pasisakęs:

„Ypatingai svarbu, kad mes Va
karų pasaulyje nepatikome nė vieno 
neapversto akmens, mėgindami su
prasti Sovietų Sąjungos užsienių po
litiką.“

Pranešime sakoma, kad bolševi
kai yra pasiruošė lošti bet kuriomis 
galimomis kortomis, kurios tik yra 
gaunamos. Priduriama: 

tikra baimė. Būtent, Amerika nori 
rūpintis savo reikalais, pasilikdama 
prie senosios dešinios doktrinos, at
siribodama nuo naujųjų socialistinių 
ir komunistinių tendencijų, o taip 
pat nutoldama nuo JTO ir Europos. 
Ši nuomonė remiasi faktų, kad po 
pirmojo pasaulinio karo kaip tik taip 
įvyko. Tačiau po šio karo sąlygos 
yra smarkiai pakitėjusios: sukurta 
pasaulio organizacija JTO, Amerika 
labai suinteresuota Europos rinko
mis, bet svarbiausia — izoliacija ne
begalima saugumo sumetimais. Pa
starasis karas parodė, kad pasaulis 
yra mažas, ir joks jo kampas nebėra 
saugus be tarptautinės organizacijos 
ir kontrolės.

karštai pritarė ir sveikino Marshallio 
planą, kaip vienijantį Europos atsta
tymo faktorių. Prie šio plano prisi
dėti esančios atviros durys visiems 
Rytų kraštams. Užsiminęs apie ben
dradarbiavimą su komunistais, p. 
Ramadier pastebėjo, jog iki šiolei so
cialistai buvę perdaug linkę harmo
ningai veikti su komunistais, gi „šian
dien toji valanda jau esanti praė
jusi". „Mes žinome, tęsė p. Rama
dier, kad komunistai tėra tik takti
niai instrumentai, atskleidžią genera
linę strategiją tų, kurių tikslai einą 
už mūsų tautos ribų“. — AP/DM.

„Tai galėtų būti vieną dieną tarp
tautinės kortos, kitą dieną — nacio
nalinės, konservativios ar revoluci- 
nės, ortodoksinės ar mahometoniškos, 
panslaviškos ar panarabiškos kor
tos. Svarbiausia, komunistų akys 
yra nukreiptos į tikslą, bet ne į pa
naudojamas siekiant priemones.“

Sovietų politika, sakoma ten, svar
biausia, paremta nepasitikėjimu ir 
įtarinėjimu. Rusų diplomatų žygiai 
iškyla dėl iš’ dalies’ įsivaizduojamos 
baimės ir įtarimo, kuris gali būti 
dirbtinai pagimdytas. *t

Valstybė tarnauja žmogui, sako gen. Marshallis
Pan-Amerikds konferencijoje JA- 

Valst. užsienių reikalų ministeris gen. 
Marshallis, be kita ko, pareiškė:

„Visi sutinka, kad Valstybė egzi
stuoja dėl žmogaus, bet ne žmogus 
dėl valstybės, ir todėl mes biaurimės 
(abhor) bet kokios žmonių išsireiški
mų laisvės apribojimais pasaulyje. 
Šis yra mūsų esminio tikėjimo indi
vidų ir valstybių lygybės pagrindas. 
Mes turime atmesti pasikėsinimą 
prieš esmines individų teises, su to
kiu pačiu apsisprendimu mes turime 
atmesti bet kokį pasikėsinimą į es
mines valstybės teises.

„Amerikos valstybių stovis visam 
pasauliui yra pavyzdžiu valstybių, 
siekiančių gyventi darniai, apsispren
dusių laikytis tų pačių moralinių 
principų, kurių reikalaujame iš pa
skirų piliečių.“

P. Marshallis pabrėžė, kad suda
rant Amerikos gynybos sutartis, kaip 
buvo fiksuota prieš 2 metus Chapul
tepec Akte, bus įsteigta „atsakinga 
bendruomenė“, kuri kolektyvinėmis 
priemonėmis gins kiekvieną Ameri- * 
kos valstybę nuo agresoriaus. —

Krizė siaučia Britanijoje
(Atkelta iš 4 psl.)

mas ir pramonės įmonių kon
trolė;

2. Darbo laiko prailginimas;
3. Atlyžimas įmones suvalstybinti;
4. Išvežimo skatinimas, įvežimo

varžymas; ,
5. Griežtas maisto normavimas;
6. Tariamas kariuomenės mažini

mas;
7. Užsieniečių darbininkų įsilei

dimas.
Ar tos priemonės kartais nepri

mena įvykių 1938/39 m.? ,
Britų didžioji mašina įjungta nau

jame takte. Ji pradeda, judėti. Ar vi
sa tai be jokio tikslo? Į tą klausimą 
atsakys ateitis, nes patys britai su
kandę dantis visuomet tikslo siekia 
ir tyli. Mums terūpėtų patirti: taikai 
ar karui? Kiekvienu atveju yra aiš
ku, kad darbiečiai ryžtasi kovoti 
prieš bolševizmą, nors su jais preky
bos sutarties neišsižada sudaryti.

Sukilėlių darbiečių vadas Cross
man reikalauja plano, W. Churchill 
laisvės. Tiedu šūkiai sutampa, nes 
britai reikalingi plano laisvei apgin
ti. Kas tat atliks? Vargu Attlee. Jis 
turės užleisti sostą energiškesniam, 
gal būt, ir E. Bevinui.

O tuo metu JAV stebi tėvynai
nius britus, kurie išgyvena nepri
tekliaus, o amerikiečiai infliacinę 
krizę. Tiedu kraštai jungiami di
desnės buities, kurią galima vadinti 
nelemtimi.

t

„Totalitarinės technikos organine 
dalimi yra dažnas gyventojų laikymas 
ypatingai įtimptoje būklėje“, sakoma 
pranešime. „Bet ir dabartinis neiš
provokuoto užsienio karo vaiduoklis 
tarnauja pasiteisinimui dėl kasdienio 
Sovietų gyvenimo pilkumo, nuolati
nio vartojamų prekių trūkumo ir dėl 
tolimesnių pastangų ir aukojimosi, 
kurių reikalaujama iš Sovietų gyven
tojų.“

Šio pranešimo autoriais esą John 
Poster .Dulles, buvę vyriausybės pa
reigūnai, universitetų profesoriai ir 
laikraščių korespondentai.

šiųjų nuotaika pasunkėjo. Pavieniui ir poro
mis pradėjo skirstytis.

III.
Kitą rytą Kostas pakilo vėlokai ir sunkiai. 

Jautė, kad galva skauda ir kad visaim kūne 
trūksta valios, judrumo. Vis dėlto šiokią die
ną nepatogu buvo drybsoti lovoj, kai visi dir
ba. Užvalgęs vėlyvų pusryčių, beveik prieš
piečių, nuėjo į lauką pakeisti tėvą.

Buvo ruošiama vasarojui dirva. Žvilgąs 
plūgo nuoragas lengvai vertė drėgną garuo
jančią žemę. Žlegt — žlegt lauko tiesumu 
virto ilgos purios riekės. Kostas prisiminė 
Šviežią vos iš krosnies ištrauktą duoną, kai ji 
riekiama aštriu ilgu peiliu. Mėgo tokią duo
ną. Motina pataikaudama tuojau atneša iš 
šaltos kamaros porą šaukštų rasoto sviesto ir 
storai užkloja ant šiltos riekės. Sodriai tirpsta 
sviestas. Veikiai prasisunkia jis ant plaštako 
pro purų minkštymą. Prisiminė Kostas ir gar
džiai nurijo patvinusią seilę.

Jo nuotaika bematant pagerėjo. Visam 
kūne pajuto jis nuolat didėjantį atsigavimą 
ir stangrumą. Visur aplinkui pasidarė gyva, 
įdomu. Aukštai padangėje skardeno viever
siai, paežerės lankose šmaikščiais prisiploji- 
mais suklykdavo pempės, čia pat už nugaros 
atverstoj vagoj juokingai besikraipydami 
stypčiojo varnėnai, kuosos. Nors saulė tebe- 
sislapstė pilkšvuose debesų uždangaluose, ta
čiau pakankamai buvo šviesu ir giedra. Sun
kieji vakarykščiai debesys, rodos, grimzdo J 
tolimas gelmes. Pro vieno tamsesnio debesė
lio pakraštį maloniai švietė Dievo Apvaizdos 
akis, ryškiu trikampiu pasiženklindama. Iš 
visų trikampio šonų gausiai plito ilgi sidabri
niai spindulių pluoštai. Buvo panašu kaip jų 
parapijos bažnyčioj didžiajame altoriuje. Tik

ten Dievo akis labai gyva, nuoširdžiai gera, 
o trikampis — auksinis.

Pasivaręs į kalnelį Kostas stabtelėjo prieš 
skersvagę. Arklys su malonumu atleido savo 
raumenis ir garsiai atsipūtė. Kostas neišken
tė, pagarbiai pasilenkė ir. prisižėrė rieškučiose 
savos dirvos žemės. Patrynė tarp pirštų — 
riebu, limpa. Paminkė rankoje ir gavo tam
sios spalvos gumulą. Prisikišo prie nosies — 
kvepia drėgme ir puvenomis. „Gera žemė, kad 
ją kur galas!“ — pagalvojo ir atsiminė vaka
rykštį pasikalbėjimą su tėvu. Rodos, iš naujo 
pasigirdo tėvo žodžiai: „O žemė, mano sūnau, 
didelis daiktas! Nors menkas savos žemės 
kamputis, tačiau vis dėlto tvirčiausia atrama 
visais laikais ir atsitikimais“.

Čia- pat atsirado sava .mintis ir vaizdas: 
„Mūsų lauko žemė ne auksas, bet tikrosios 
velykinių pyragų mielės. Ką tik įbėrel, tuo
jau brinksta, tarpsta ir auga. Nei tau pava
sario lietus , nei vasaros sausros labai nepa
kenkia. Tik jeigu kruša...“

Atidžiau pažvelgė į tėvo nužiūrėtą skyni
mą. Jis buvo čia pat, už šio ariamojo lauko. 
Teskyrė jį menka pilkšvų suglebusių pernykš
čių varnalėšų, kiečių, dagilių ir kitokių pikt
žolių siena.

Kosto akys nejučiomis, lyg atsisveikinimo 
metu, graudaus ilgesio t. ..sunkiančios, lėtai 
slinko pro platų pilkšvai žvilgantį ežerą, so
dybos trobesius ir tankų tamsiai žalią pušyną. 
Viskas jam pasirodė taip miela, gražu, lyg 
pirmą kartą aplankius šį jaukų palaimintą 
žemės akiratį. Visur reiškėsi jo siela, dvasia, 
iš visur gaubė tokie įdomūs, brangūs išgyve
nimai, atsiminimai.

Jo dėmesys ilgėliau sustojo ties vasarinė
mis. Gelsvi, rausvi margomis palangėmis 
namukai, rodos, skubiai bėgo į platų minkštų

smilčių atabradą. Toliau, kaip tamsiu teptuku 
užbrauktas, ėjo gilus atavaras. Vanduo ten — 
švarus, šaltas. Traukte traukia vasaros kait
romis nubristi ligi atavaro ir staiga pasinerti 
gaiviam skaidriam Vandeny. Kas nemoka 
plaukti, tam užtenka atabrado. Gali čia šil
tesnėj tynėj pasiteškenti, pasivolioti ir leisti 
per savo kūną švelnias, glostančias bangeles. 
Dažnai taip darydavo Audronė Aiskutė. 
Plaukti ji mokėjo ir gilesnių ežero vietų ne
bijojo, bet mėgo tvarsytis atabrade. Gal jai 
čia maloniau būdavo, gal patikdavo savotiš
kas lepumas ir lengvas švelnus kutenimas.

Prisįminė Kostas ir pajuto, kaip ypatingas 
skersvėjis nusmelkė jį visą. Neištverdavo 
paežere praeidamas, kad nesustotų ir nepasi
džiaugtų dailiu jos kūnu. Beveik nuogas, tik 
dviejose vietose gražiai oranžinės spalvos me
džiaga perjuostas. Matė jis paveiksluose un
dines, bet Audronės negi palyginsi. Daug 
daugiau žavėjo ji Kostą.

„Taigi, tos vasarinės. Pigūs lengvi namu
kai, iš lentų sukalti ir skoningai nudažyti. 
Patinka jie miestiečiams. Geras, visai neti
kėtas pašalinis uždarbis. Išmoningas mano 
tėvas, nors daugelis kaimynų iš, pradžių šai
pėsi ir skystakošiu vadino. Dabar jau tie pa
tys iš pavydo pirštus sau kramto ir save 
apžlibėliais laiko. Gudriai čia mano tėvo su
galvota. Kas pirmiau beveik niekais nuei
davo, dabar didelį pinigą atneša. Viskas pra
smingai sunaudojama — iš ežero žuvys, iš 
daržų žalėsiai, viščiukai, kiaušiniai ir pieniški 
dalykai. Vadinasi, tas, kas mūsų žmogui ma

giau reikšminga“. ,
„Vis dėlto įdomu: ar šiemet atvažiuos dar 

Audronė?“ — svajojamos moters ilgesiu at
siliepė Kosto sieloj.

„Bet aš rasiu ten Zanere... Ten daug to

kių velniškai patrauklių merginų. Ir Danu
tės gal neteks gailėtis. Miestietės visai kas 
kita. Didelio gražaus miesto gyvenimas negi 
mūsų kaimo buitis. Audronė patinka man, 
bet kas iš to. Ji negi man. Aš pats turiu pa
sidaryti miestiečiu, kad ją turėčiau. Lietu
voj juk neįmanoma tai. Aš čia niekad, nu
keliavęs į mūsų didmiestį, ponu negi būsiu. 
O ten?... Gal ir Audronę galėčiau atsik
viesti?“

Audronė moteriškais burtais apsvaigino 
jautrią svajingą Kosto sielą ir sužadino jame 
nenugalimą miesto ilgesnį. Kaimo vienmečiai 
tyčiojosi, erzino Kostą, o jam širdis skaudė
davo. Be Audronės neramu, tuščia, ypač ru
deniop, kai ji išvyko.

Kokia graži, lengva ir trumputė vasara pa
sirodė Kostui, Audronę pažinus. Visur jos 
buvo pilna ir visur nuostabiai darniai ji tiko. 
Juokėsi, skambėjo pušynas nuo Audronės iš
dykavimų, dainų. Iš tolo ežere gedėdavo 
skambų virpantį jos balsą. Ir tylinčią net 
anapus ežero tuojau pažindavo iš ypatingos, 
meiliai ružavos, plonytės suknelės.

Meilesnės jam tapo palangės daržely pi- 
navijos, jurginai ir kitos gėlės, kai jai nu
skindavo ir džiugų padėkos žvilgsnį surasda
vo aiškiose jos akyse. Lauko darbai irgi spar
tesni būdavo. Audronė ir ten suspėdavo pri
sistatyti. Menka ji darbininkė ir nedaug ką 
tepadėdavo, bet josios .akivaizdoj Kostui dvi
gubai atsirasdavo jėgų ir noro dirbti. Ji mei
liai čiauškėdavo ir jautriai dirgindavo jo šir
dį paslaptingu savo akių žvilgterėjimu, Vi
sur jos buvo pilna. Visi daiktai, darbas, poil
sis, pramogos daugiau įgydavo prasmės, tu
rinio ir nuteikdavo nesuprantamu, bet aiškiai 
juntamu moteriškumo gaivumu.

(Bus daugiau)

5



KULTŪRINIS GYVENIMAS
iaan ■■ mr ■ ■= ja ■ - ■■= ■■■= -.j ■ ■■■ ■ —■ - ■■■= =, ,_! ■■= ■= ==■■■= ■ r -r=- r ■■= t- ■— .■ - —. r ■— ■■.r: ■ ■■ ■-? = ■■ --t ■

Pagalbos Anglijos lietuviams!
Nėra reikalo kartoti, kad Anglija 

priglaudžia tremtinius ne vien tik 
sentimento skatinama. Jai reikalinga 

/darbo jėga, kurios ieško ir randa 
tremtinių tarpe. Tad klaidingai daro 
tie, kurie samprotauja ir rašo, kad 
su tremtiniais iš Vokietijos savaime 
persikels ir ten sukurtos kultūrinės 
institucijds, mokyklos, laikraščiai, 
universitetas, ansambliai... Deja, 
dabartinėse sąlygose tai negalės įvyk
ti, nes čia esame kviečiami tik pa
prasčiausio fizinio darbo dirbti. šį 
savo teigimą remiu ne teoriniais 
samprotavimais, o realiomis išvado
mis, įgytomis gyvenant ir dirbant 
Anglijoj nuo gegužės mėn. vidurio.

Kokios profesijos žmonės šiuo me
tu į Angliją beatvyksta, jiems vi
siems yra pasiūlomas beveik tas pats 

'fizinis darbas. Intelektualai, kvalifi
kuoti specialistai, mokėdami kalbą, 
dažnai patys bando susirasti darbą 
sau pageidaujamoj srity. Bet daugu
moje atveju jų prie šito darbo ati
tinkamos darbą tvarkančios įstaigos 
neprileidžia. Tad lieka vienas pra
gyvenimui užsitikrinti kelias (su ma
žomis vertėjų, komendantų, Welfare 
officer išimtimis) — fizinis darbas. 
Reikia pasakyti, kad mūsų inteligen
tai šio darbo nebijo ir nevengia. Nie
kas nedrįstu pasakyti, kad ’ jie blo
giau dirba, kaip paprasti, įgudę dar
bininkai. Tačiau jų turimas patyri
mas, kruopščiai surankiotas brangus 
intelektualinis turtas, lieka neišnau
dotas. Tai yra didelė tragedija ir ne
laimė mūsų tautos ateities perspek
tyvoje. Senieji šios salos Įietuviai imi
grantai ilgai neprasimušė todėl, kad 
neturėjo inteligentinių pajėgų. Mes 
jų turime, ačiū Dievui, šiosę sąlygose 
net gal ir perdaug (jei apie inteli
gentų „perteklių“ iš viso galima kal
bėti), bet kas iš to. Jeigu neateis pa
galba iš šalies, tai tremtinių kultūri
nis gyvenimas Anglijoj ilgą laiką 
merdės, atvykę intelektualai eikvos 
savo jėgas prie fizinio darbo, o iš tė
vynės atsigabentos ir Vokietijoje su
kurtos kultūrinės vertybės iš dalies 
dings.

Atvykę nuogomis rankomis ir 
pradėję savo gyvenimą tarsi nauja
gimiai iš pat pradžių, negreitai, oi 
negreitai tremtiniai bus pajėgūs su
kurti savo mokyklas, teatrą, spaudą 
ir kt. Pasakos apie švietimą ir kul
tūrinę veiklą laisvomis nuo darbo va
landomis yra negyvenimiškos. Jeigu 
dar galima kalbėti apie laisvalaikiais 
dirbantį mokinį, choristą, šokėją, tai 
turėti šiomis sąlygomis gerą moky
toją, profesorių, menininką yra sun
kiai įsivaizduojamas dalykas. Tei
singai pasakė vienas buv. muzikos 
mokytojas (dabar ž. ū. darbininkas): 
„Pabandykite jūs organizuoti chęrą, 
ruošti partitūras ir rengti koncertą, 
kai kasdien 8-10 vai. kratote lauke 
mėšlą.“

Čia, Anglijoje, veikia vienas nors 
Ir nerašytas įstatymas — pinigo įsta
tymas. Senas Goethes posakis, kad 
nuo pinigo visas pasaulis priklauso ir 
sukasi, čia, kaip ir kiekvienam ka- 
pitalist. krašte, galioja šimtą procen
tų. Pinigas* yra visko valdovas ir 
matas. Be jo čia nieko nepasieksi, 
niekur nebūsi priimtas. O ką turi 
mūsų naujai atvykusieji imigrantai? 
Nieko! Jie savo vargingos mantos 
likučius atsigabeno rankiniuose laga
minuose. O kuklaus uždarbio už
tenka tik pragyventi, sočiai paval
gyti ir būtiniausiems reikmenims, 
rūbams, avalynei nusipirkti. Reikia 
gerai pasispausti, norint padoresnę 
knygą įsigyti ar laikraštį užsiprenu
meruoti. Daugelis dar turi padėti ir 
padeda Vokietijoj likusioms šeimoms

ar artimiesiems. Reikia nepamiršti, 
kad čia daiktai turi savo tikrąją ver
tę: cigaretė yra cigaretė ir niekas už 
ją daugiau kaip du pensus nemokės.

Sitam senų tradicijų ir laisvės 
krašte, atrodo, niekas nepabandytų 
uždrausti kultūrinės veiklos, kokia 
forma ji bebandytų pasireikšti. Tik 
viena sąlyga: neprašykite pašalpų! 
Jeigu turite kapitalo — organizuokite 
mokyklas, spausdinkite knygas, ruoš
kite koncertus, studijuokite. Jei dar 
šiek tiek sunkumų būtų galima lauk
ti pirmais „įsipareigojimų“ metais, 
tai ateityje šioje srity viskas eitųsi 
sklandžiai. Bet trūksta tik to vieno 
dalyko — pinigų. Be jų neturėsime 
lietuviškų mokyklų, darželių, ne
spausdinsime knygų, nestudijuosime 
ir nekursime meno ir literatūros ver
tybių. (Žinau, kai kas pasakys, kad 
daug ką galima ir iš nieko, vien gera 
valia sukurti. Juk ir Brazdžionis ra
šė eiles fabrike dirbdamas! Taip, bet 
tai yra išimtys, o ne taisyklė.) Daly
kai dar labiau pablogėja, kad vokie
čių markė čia neturi jokios perspek
tyvos.

Todėl, prieš apleidžiant Vokietiją 
paskutiniams mūsų kultūrinio, visuo
meninio ir politinio gyvenimo vai
ruotojams, turėtų būti atsidėjus pa- 
svarstytini šie dalykai:

1. Dabar tuojau pradėti telkti Vo
kietijoj ir visam lietuviškam pasau
lyje materialinę paramą Didž. Brita
nijos lietuvių kultūr. gyvenimui or
ganizuoti. Turi būti sudarytas ma
terialinis pjedestalas, ant kurio sta
tysime šitam krašte lietuviškos kul
tūros paminklą, primenantį pasauliui, 
kad esame laisvės verta tauta. Šiaip 
ar taip, Anglija pasidarys artimiau
sia nuo mūsų tėvynės bazė, iš kurios 
turės būti vedama kultūrinė ir poli
tinė kova tautos laisvei atgauti ir jos 
kultūrinėms vertybėms' apsaugoti 
Kokia forma ir kuriuo metodu tas 
reikalas turėtų būti Organizuotas, nė
ra šio rašinio uždavinys.

2. Greitai turi būti 'surastas ke
li-s, kuriuo nuolatine srove tekėtų iš

Vokietijos į D. Britaniją mūsų ten 
kuriamos kultūrinės vertybės: kny
gos, laikraščiai, meno kūriniai, mok
slo reikalai ir kt. Važiuodami į la
gaminus ne daug ką tepasiimsime. 
Čia mūsų kultūrinėm vertybėm bus 
ne mažiau saugu, kaip -Šveicarijoje. 
O svarbiausia, jomis plačiai galės 
naudotis gyvoji tautos dalis ir atras 
atvykę tie, kurie tas vertybes kūrė 
ir saugojo.

3. Nenutraukti Vokietijoj spaudos 
švietimo darbo, kol tik bus galima 
dirbti ir kol kas nors panašausli

bus suorganizuota Anglijoje. Ge
resnių sąlygų kaip Vokietijoje vargu 
kur galima tikėtis. Popierius visur 
normuotas ir licencijos reikalingas. 
Tuo tarpu spaustuvės, dėl supranta
mų priežasčių Vokietijoj, daug leng
viau prieinamos. O ir pinigas koi 
kas ten lengviau atsiranda. Tokio 
laikraščių skaičiaus ir tiražo, koks 
dabar yra Vokietijoj, kad ir visi 
tremtiniai atvažiuotų, vargiai kada 
nors būtų įmanoma pasiekti. Tas 
pats su mokyklomis? Rašytojai, lei
dėjai, spaudos darbininkai, mokyto
jai, kol dar galite išsiversti, duokite 
savo tautai, ką galite. Ateis emigra
cijoj laikas, kai ieškosim lietuviškos 
spaudos ir žodžio su žiburiu. Mes 
tai jau dabar patiriame. Susilikvi- 
duoti yra lengviau, negu sukurti. O 
ištautėti visada spėsime.

4. Nusivokiančių žmonių pagal
ba, įtraukiant ir senuosius šio krašto 
lietuvius, sudaryti kultūrinės veiklos 
planą, numatant pradžiai nors ke
letą lietuv. pradžios mokyklų, vaikų 
darželių, bent vieną stiprų lietuvišką 
laikraštį, ansamblį ir 1.1. Sudaryti 
sąlygas jau dabar nors koletai in
telektualų dirbti vien tik kultūrinių 
reikalų organizavimo srityje.

Šičia keliamos mintys nepreten
duoja į tikslų Anglijos lietuvių kul
tūrinės veiklos projektą. Tai yra 
daugiau paskiros mintys, atsiradusios 
čionykštį gyvenimą atidžiai stebint 
ir analizuojant. Tačiau kaip į dalyką 
bežiūrėtume, išvada gaunasi ta pati:

Broliai Seserys Lietuviai!
Kūrybos valia mes išsilaikėme gy

venimo kovoje, pabudinom save tau
tiniams siekimams ir suartėjome su 
žmonijos dvasios laimėjimais.

Amžių slinktyje milijonai širdžių 
ir protų mums patikėjo neįkainoja
mas kultūros vertybes, kurių ugdy
mui ir apsaugai esame įpareigoti 
kiečiausiai ištvermei ir sunkiausiam 
bandymui

Mūsų šviesos, tiesos meilė neat
skiriamai susieta su pagarba žmogui 
ir laisvei. Žmoniškumo, teisės sunie- 
kinimo įvykiuose mes gynėm kultū
rines vertybes, kaip pagrindą žmo
gaus, valstybės bendradarbiavimui. 
Daug kartų kardas ir klasta grūmojo 
sunaikinti kultūrą, gyvenimą, ir mes 
praradome daug kūrybos dienų ir 
plotų, tačiau jokia jėga mums nesu
naikino kultūrinių laimėjimų, tėvų 
žodžio, vaidilos giesmės.

Šiandieninės piktos jėgos išsiver
žimas temdo žmonijos protą, varžo 
žmogų būti žmogumi, ir mes nūn iš
blaškyti pasaulio platumoje, tačiau

Steigiamasis Lietuvių Kt

tik mes atliksime mūsų kultūros, ti
kėjimo ir laisvės mums uždėtą pa
reigą. Ir kur mes gyvensim savo 
vargų dienas, mes nebūsim niekur 
svetimi, kur bus nors viena krūtinė, 
mums artima kultūros meile.

Lietuvių Rašytojų Suvažiavimas 
Vokietijoje, A'gsburge, liepos 12 d., 
jausdamas atsakingumą, neatide
damą mūsų pareigą, nutarė įsteigti 
Lietuvių Kultūros Fondą.

Keturių Šimtų Metų Lietuviškos 
Knygos jubiliejaus dienose įteigtasis 
Lietuvių Kultūros Fondas tebus pa
minklu vaidilai, knygnešiui ir neuž-- 
gesinamam tėvų židiniui. Tebus 
paskatinimu ir įsipareigojimu lietu
viui — laisvės ir šviesos skleidėjui.

Lietuvių Kultūros Fondas tesu- 
jungs viso p—.aulio lietuvius kultū
ros, mokslo ir gėrio laimėjimams. 
Ateities tėvynės laisvės dienose, su
grįšime į savo tėvų žemė ugdyti kū
rybos, mokslo laimėjimų lietuvių ir 
žmonijos šviesai ir gerovei.

iltūros Fondo Komitetas:

Stasys Leskaitis 
sekretorius,

Liudas Dovydėnas
pirmininkas,

Kun. prof. Stasys Yla Prof. Vytautas Žemkalnis
vice-pirmininkas, iždininkas,

Vytautas Alantas 
narys.

Anglijos lietuvių (tremtinių) kultū
rinei veiklai pradėti ir toliau organi
zuoti yra būtina pagalba iš šalies. 
Vietiniai, ypač seniau atvykusieji, 
padės. Jie ir dabar daro, ką gali. 
Bet to yra per maža. O atsižvelgiant 
į keliamų dalykų svarbumą ir reikš
mę mūsų bendram tautos gyvenimui, 
kad ir didžiausios pastangos šioj sri
ty nebus veltui. Nežinia, kuriam lai
kui mes čia įsikuriam. Jei turėdami 
tokią intelektualinių pajėgų atsargą 
jos neišnaudosim savo palikuonių ir 
tautos labui, tai antra tokia proga 
vargiai greitai bepasikartos.

J.Lūža „

Nuodėguliai ir kibirkštys
A. Škėmos novelių knyga

Karas bus padaręs milžiniškos įta
kos tiek pasąplinei tiek mūsų litera
tūrai. Mūsų literatūra tremtyje savo 
tematika daugiausia yra karo litera
tūra, nors, tačiau, yra rašytojų, kurie 
karo temas palieka nuošalyje ir te- 
bevaizduoja lietuvišką žmogų arba 
Lietuvos kaimą, tartum karo kaip ir 
nebuvę. Sunku pasakyti, kaip karo 
viesulas paveiks mūsų literatūrinės 
formos doroj imąsi, — aš bent nema
nau, kad tas jai išeitų į naudą, — 
tačiau, kad jis išvarys daug naujų 
moralinių, psichologinių ir pasaulė
žiūrinių bruožų mūsų literatūros vei
de, nėra jokių abejonių. Pirmasis 
pasaulinis karas mūsų literatūroje 
praėjo kaip ir nepastebėtas. Tai, 
greičiausiai, atsitiko dėl to kad tuo
metinė vyresnioji mūsų rašytojų kar
ta jau buvo per sena, kad būtų galė
jusi ir, gal būt, norėjusi gilintis t ka
ro viesulo sukeltas problemas, o jau
noji rašytojų karta, gal būt, nebuvo 
dar pasiruošusi karo iškeltoms pro
blemoms spręsti, o kita vertus, visas 
jos dėmesys nukrypo į Lietuvos vals
tybės atkūrimą. To negalima pasa
kyti apie antrąjį pasaulinį karą. Di
desnė mūsų rašytojų pusė atsidūrė 
tremtyje, visi jie buvo Lietuvos ir 
Europos tragedijos liudininkai, ir to
dėl jų raštuose paskutiniojo dešimt-

literatūrinio darbo

rašytojui 
ant kurio

yra tas 
jis stato 
būti ra- 
bet tada

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

39. Ar pateisinamas būdvardis 
atsakomingas?

Šios rūšies būdvardžių daryba 
yra visai neįprasta ir iš gyvosios kal
bos nepažįstama; daugiau tokių pa
vyzdžių ir spaudos kalboje, rodos, 
nepasitaiko. Su priesaga -ingas pa
prastai mes tesusidarome būdvardžių 
iš daiktavardžių, pvz. dusulingas 
žmogus (kuris turi dusulį), grūdingos 
avižos (kurios turi daug grūdų), lie
tingi metai (kuriais daug lyja), žo- 
linga pieva (kur daug yra žolės), žu
vingas ežeras (kuriame yra daug žu
vies) ir kt. Atskirais atvejais dabar 
gali būti tai sudaroma ir iš būdvar-

džių, numaningas „supratingas“ ša
lia numanus, rūstingas šalia rūstus 
ir kt. Bet iš neveikiamųjų esamojo 
laiko dalyvių būdvardžių su priesaga 
-ingas nelinkstame sudarinėti. Todėl 
ir atsakomingas nėra įprastiniu 
būdu sudarytas. Tam reikalui iš gy
vosios kalbos yra žinomas atsakingas, 
kuris gali būti sudarytas iš atsakas 
„atsakymas“ arba iš būdvardžio at
sakus. Tą gražų ir gerai sudarytą 
darinį turėtume toliau ir bendrinėje 
kalboje vartoti, pvz. atsakingas dar
bas, atsakingos pareigos, šalia atsa
kingasis arba atsakomasis redakto
rius ir kt - -

mečio įvykiai palieka ir, be abejo, 
ateityje paliks gilių pėdsakų. ,

Prie tokių rašytojų priklauso An
tanas Škėma, išleidęs novelių knygą 
„Nuodėguliai ir kibirkštys“. Visa jo 
tematika imta iš karo meto. Škėma 
išleidžia pirmą knygą ir todėl neį
manoma daryti palyginimų su jo pra
eities kūryba ir kalbėti apie pažangą 
ar atžangą, bet reikia pasakyti, kad, 
sklaidydami „Nuodėgulius ir kibirkš
tis“, mes netrunkame konstantuoti 
turį reikalą toli gražu nebe su „ža
liu“ literatūros produktu.

Nei savo siužetų pasirinkimu, nei 
forma, nei, pagaliau, pasaulėžiūra — 
tai ypač įdomu pažymėti — Škėma 
nebeatrodo naujokas literatūros dir
voje. Lig šiol Škėma daugiau pasi
reiškė kaip scenos darbininkas, ir tas 
jo nueitas meno kelias negalėjo neat
siliepti ir į jo 
brandumą.

Pasaulėžiūra 
kertinis akmuo,
savo kūrybos pastatą. Gali 
šytojas ir be pasaulėžiūros, 
jo kūryba neturės to vidinio cemen
to, kuris cementuoja jos dalis į vieną 
vienetą.

Antanas Škėma savo pasaulėžiūrą 
apibūdina pirmojoje rinkinio nove
lėje „Nakties tyla“. Tai yra kaip ir 
įvadas į visą knygą. Joje iškelta min
tis, galima sakyti, nusitęsia raudonu 
siūlu per visą rinkinį. Todėl, kalbant 
apie Škėmos noveles, galima kalbėti 
kaip apie vientisą, vienos minties su
jungtą veikalą. „Ar atsimeni, sako 
autorius .Nakties tyloje', senus pa
davimus ir šventąsias knygas? Ten 
visada du vardai. Ten visada du 
besikaunantieji. Oziris ir Setas, Or- 
muzdas ir Arimanas, Dievas ir Šė
tonas“. Tai yra amžinojo gėrio ir 
blogio kova. Ir ne autorius kaltas, 
jei blogis laimi. Scenos vaizdelis 
„Vieną vakarą“, novelės „Egoistas“, 
„Beržas ir žmogus“, „Kalnuose“, 
„Suknia“, „Ligoninėje“ vaizdžiai pai
liustruoja Škėmos pasaulėžiūros blo
gio pergalę. „Nuodėgulių ir kirbirkš- 
čių“ autorius, tačiau, dėl to nesijau
dina ir J pesimizmą nepuola. Jis 
konstatuoja patį faktą, su ironiška 
Šypsenėle ant lūpų. Jis nėra joks

gėrio pt_. js skelbėjas ir vėliavos 
nešėjas. Jis panašus į turistą, kuris, 
palipėjęs į kalnus, stebi audrą iš 
užeigos namelio. Toje pačioje „Nak
ties tyloje“ jis nedrąsiai pastebi: 
„Gal prisikels Šviesusis Dievas“. Jis 
net neklausia, bet tik dėl visko meta 
mintį, nes jis tuo prisikėlimu netiki. 
Jis sako: „Aš nežinau, tikrai neži
nau ...“

Tai kokios tada ateities perspek
tyvos? Ar blogis iš tikrųjų galutinai 
įsigalės pasaulyje? Autorius į tą klau
simą taip pat aiškaus atsakymo ne
duoda. Paskutinėje rinkinio novelėje 
„Šypsena“ jis kalba apie keletą še
šėlių, atplaukiančių iš dykumos kraš
to. „Jie tuoj gims ir yadinsis žmo
nėmis. Jie gims su šypsena širdyse 
ir nieko nebijos. Jie eis per gyveni
mą tiesūs ir svetimi, o mirs žaižaruo
jančiom akim. Jų nemėgs suaugę ir 
su jais žais vaikai. Jie nuveiks daug 
žygių, bet jų žygiai bus užmiršti, 
jiems numirus. Jie žus amžinai — 
nežinomi Gėrio kareiviai — bet žū- 
dami išsvaidys kibirkštis, nuo kurių 
užsiliepsnos širdys. Ir žmonės — žvė
rys nors akimirkai pavirs žmonėmis 
— dievais“.

Tokiomis miglotomis perspekty
vomis Škėma kalba apie ateitį. Paci
tuotuose žodžiuose yra daugiau poe- i tria“. Viršelis dail. P. Osmolskio. 
zijos, nekaip minties. „Nežinomi Gė- • > Vyt. Alantas

rio kareiviai" iš tikrųjų mums pa
silieka nežinomi. Tai yra kažin ko
kios aukštesnės būtybės, kuros ateina 
į gyvenimą kaip šešėliai, jų nemėgsta 
suaugę, jos žaidžia su vaikais, nu
veikia daug žygių — autorius nepa
sako, būtent, kokių, miršta žaižaruo
jančiomis akimis, paskleisdamos ka- ‘ 
žin kokių kibirkščių, nuo kurių nors 
viena akimirkai žmogus — žvėris pa
virsta žmogumi — dievu. Tikėti ar ne
tikėti atėjimu kažin kokių antžmogių, 
kurie iš žmogaus žvėries padarytų 
žmogų dievą, yra skonio dalykas. 
Čia įdomu tik tai pastebėti, kad Škė
ma, keldamas aikštėn blogio pergalę^ 
neatsisako visai nuo minties, jog gė
rio pradas dar nėra galutinai žlugęs. 
Nors jis kalba apie jį nedrąsiai, užuO- 
menomis, svajojimais, bet vis dėlto 
nenugramzdina jo galutinai i prasi
veržusį ir dabar pasaulyje siaučianti 
blogio vulkaną.

Antanas Škėma mėgsta ir moka 
sukurti nuotaikas. Jis rašo trumpais, 
kapotais sakiniais, tartum dailininkas 
dėliodamas dažų dėmes. Ar mes tą 
jo techniką pavadinsime impresioni
stine ar ekspresionistine, tai yra an
traeilis klausimas. Svarbu, kad jis 
skaitytoją sudomina ir jį taip nutei
kia, kaip nori nuteikti.

Kalbant laikraštininkų stiliumi, 
Antano Škėmos knyga yra aktuali 
tiek savo tematika, tiek keliamomis 
problemomis. Tai yra, taip sakant, 
šių dienų mūsų niūrios tikrovės pro
duktas. Tačiau autorius yra labiau 
pasinešęs spręsti literatūrinės formos, 
nekaip moralines problemas, aiškiau 
išryškina savo estetinius polinkius, • 
nekaip moralizuojančias tendencijas. 
Jis stengiasi susidaryti savo indivi
dualų stilių, ir nebūtų galima pasa
kyti, kad tos pastangos neduotų tei
giamų vaisių.

Lietuvių rašytojų tremtyje yra 
apie keliasdešimt. Malonu konsta
tuoti, kad jų eilės pasipildo naujomis 
pajėgomis, kurių niekados nebus per 
daug, ypač turint galvoje tuos ypa
tingus uždavinius, kuriuos šiandien 
stato rašytojui1 lietuvių tremtinių 
bendruomenė.

Knygą visai padoriai išleido „Pa

Kultūros Fondo Komitetas praneša
Lietuvių Kultūros Fondo steigia

masis komitetas paruošė L. K .Fondo 
įstatus. Visose trijose zonose esan
čios lietuvių stovyklos kviečiamos 
steigti L .Kultūros Fondo skyrius. Vi
sais Lietuvių Kultūros Fondo reika
lais prašoma rašyti: Ingolstadt (13b) 
Litauisches Lagar, L. Kultūros Fon
das.

20 - oji amerikietiška biblioteka. 
Liepos mėn. Wiesbadene atidaryta 
20-oji amerikietiška biblioteka vo
kiečiams US zonoje. Pirmoji tokia 
biblioteka buvo įkurta prieš dvejis 
metus Bad Homburge. Wiesbadeno 
biblioteka turi 1.000 knygų ir kelis 
šimtus žurnalų, o netrukus gaus 2.000

knygų iš Šveicarijos ir 1.000 knygų 
iš JAV.

Pirmas JTO filmas. Jungt. Tautų 
organizacija neseniai pagamino savo 
pirmąjį filmą, kuris rodomas apie 
20 minučių. Filme matome JTO įsi
kūrimą, Atlanto chartos pasirašymą, 
San Francisco konferenciją ir pilna
ties susirinkimą Londone. Tai pir
mas iš JTO ruošiamų keturiolikos 
filmų.

Pirmoji žydų leidykla Vokietijoje 
vardu Humanitas-Verlag ėmė veikti 
Koblenze. Ji nori pirmoj eilėj spaus
dinti žydų autorių knygas, kurios 
1933 metais buvo Vokietijoj sudegin
tos, o taip pat ketina leisti žurnalą.

6
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Balys Auginąs

■■

Pavasaris — srauni, žalia patvinus upė 
Žiedais užlieja lauką, pievą ir šilus.
Baltplaukės pūkės didelėm baukščiom akim 
Žaliajam kilime nebylei maldai klūpi 
Ir žvelgia, kaip srovena mėlynas, gilus 
Dangus, aukštai pražydus baltu debesim...

Balti sietynai vaško žvakių — žiburėliais 
Žaliuos delnuos kaštono šviečia įstabiai, 
Ir skuba dūgzdamos samanės pamaldžiai, 
Lyg J bažnyčią kuklios, pilkos moterėlės... 
O vikriai siaučia pievoje maži drugiai, 
Kaip linksmo pokylio jaunikiai ir svečiai..

Ir saulė švelniai glosto sodžius žiedo veidus, 
Lyg močia dukrą į marčias išleisdama.
Farymus, lyg Ofelijos skaisti vėlė, 
Ieva prie tvenkinio baltas kasas išleidus,. 
Niūniuodama ji pina vainikus linksma — 
Ir lankos kvepia, kaip midaus pilna šulė...

Kurtinas Baltų Institutas
Materialiniai laimėjimai, kuriuos 

buvo pasiekusi lietuvių Tauta anais 
Didžiųjų Kunigaikščių laikais ir 
trumpos Nepriklausomybės matu, 
velk visi liko sunaikinti ir Išplėšti. 
Karas ir okupantai negailestingai 
naikina ir kultūrines vertybes, tačiau 
jų vis dėlto daugiau pasilieka. Šiandie 
mes visi gailimės, kad nebuvo at
spausdinta daugiau gerų knygų, kad 
mūsų kultūros darbininkai ne visados 
turėjo visas reikalingas sąlygas savo 
kūrybiniam darbui. Mūsų uždavinys 
dabar — neleisti sutrūnyti sunkiai 
išauklėtoms intelektualinėms pajė
goms, apsaugoti juos nuo būtinumo 
„persiorientuoti“ Savo profesijoje, 
tapti šoferiais ir šaltkalviais. Mūsų 
tautinė pareiga yra apsaugoti nuo 
pražūties sunkiai išgelbėtus rankraš
čius, tautosakos užrašymus, etnogra
fijos ir liaudies nieno eksponatus bei 
jų nuotraukas ir piešinius. Reikia juos 
kuo greičiausiai atspausdinti ir paro
dyti kultūriniam pasauliui, kad e’.-me 
savaiminga, gaji ir kūrybinga tauta,

I verta žmogauš teisių ir laisvės.

Mūsų kalba ir tautosakos pagarsino 
lietuvius svetimtaučių akyse ir suža
dino mums daug palankumo dar tais 
laikais, kai turėjom svetimiems ver
gauti ir apie laisvą gyvenimą sunku 
buvo išdrįsti ir pagalvoti. Dabar per
gyvename vėl panašų likimą. Šian
dien Vakarų sąjungininkų kariams 
mes dideliu pasisekimu rodome savo 
melodingas dainas ir muziką, skonin
gus mūsų tautinius drabužius ir nuo
taikingus liaudies šokius, labai dažnai 
susilaukdarųi ne tik teatralinių ova
cijų, bet ir susidomėjimo šio meno 
kūrėjais — mūsų Tauta ir jos likimu.

Mūsų senovės tyrėjas Tadas Dau
girdas pasakė: „Lietuvis nieko neda
ro, jis k u r i a; daryti yra niekis, kurti 
yra viskas.“ Šiuos žodžius sakydamas 
jis turėjo galvoje liaudies meną. Kū
ryba yra tvėrimas iš nieko, dvasios 
viršenybė prieš medžiagą. Vokietis 
H. Schaederis prieš 30 metų rašė: 
„Visa lietuvio kūryba sudaro vienu
mą, kuri yra įsišaknijusi jo sielos gel
mėse“ (Das gesamte Schaffen dės Li- 
tauers ist ein Einheitliches und in 
seinem tiefsten Seelengrunde gewur-

k o s vardu. Čia mes galime atkreipti 
kultūringo pasaulio dė>- :į, parodyti 
mūsų tautinį gavaiming_.ną, savo or- 
ginalią liaudies kultūrą, atskleisti 
mokslui vertingus mūsų kalbos ir et
nografijos turtus. Reikią sudaryti ga
limybes mūsų šios srities speciali
stams toliau dirbti savo darbą: tyri
nėti bei skleisti savo darbų rezultatus 
moksliniame ir supopuliarintame pa
vidale, kaip savųjų, taip ir svetimųjų 
tarpe.

Pabaltijo Universitetas gyvena 
paskutines savo dienas. Teisybė, pa
lankių darbo sąlygų ten niekados ir 
nebuvo. Reikia kurti ką nors nauja. 
Vistiek dar kurį laiką mes pasilik
sime Vokietijoje. Tad reikia čia su
kurti Baltų Institutą, kurį vėliau ga
lima būtų jau suorganizuotą bandyti 
perkelti ir į užjūrį. Baltus aš čia 
suprantu siaura prasme: tik lietuvius 
ir latvius, nes estai yra baltai tik 
geografiniu atžvilgiu, o jų kalba ir 
tautinė kultūra yra visai skirtinga — 
suomiška. Pagrindinės šio Instituto 
šakos būtų tokios: 1) kalbotyra, 2) li
teratūra ir bibliografija, 3) tautosaka

„Pilkieji namai" kalbos požiūriu
MEDARDO BAVARSKO ROMANAS. 200 psi. SCHWEINFURT, 1947 m.

Jei tremtyje turime nemažai laik
raščių ir laikraštėlių, tai knygų išei
na labai nedaug. „Pilkieji namai“ 
bene bus pirmasis romanas, išėjęs 
Vokietijoje paskutiniaisiais metais. 
Todėl verta į jį pažvelgti ir kalbinin
kui. .

Romanas skaitosi lengvai. Kalba 
pakankamai sklandi, aiški, supran
tama, bet tik nežodinga. Kitas pa
sakytų, kad ji laikraštinė ir per
daug kasdieninė. Autorius labiau 
mėgsta trumpus sakinius.

Bendrinės liet, rašom, kalbos ra
šybos autorius sąmoningai ar dėl ne
mokėjimo nesilaiko. Jis rašo: tur
būt 9,16 p., tur būt 9,74 p. (dažniau), 
neperlabiausiai 9 p., keturius metus 
14 p., stebuklinga 15 p., stebūklas 
36 p., kaž ko 25 p., vieninteliai 30 p., 
kuo geriausiai 152 p., apsivedė 167, 
185 p., suįdomina 21 p., subuvimas 
135 p. Reikia rašyti: turbūt, neper 
labiausiai, ketveris metus, stebuklin
ga, stebuklas, kažko, vienintelei, ko 
geriausiai, vedė, sudomino, pobūvis.

Romane gana dažnai vartojamas 
žodis ne taip, kaip įprasta mūsų 
bendrinėje kalboje. *Dėl to susidaro 
posakiai, kuriuos mes vadiname ne
taisyklingais arba net nelietuviškais. 
Štai keletas tokių posakių.

Tu žinai, ką tai reiškia (= kas tai 
yra) rytoj? 9 p. Pažiūrėsime, kaip 
Jis ilgiau (=toliau) gyvens čia toje

stovykloje. 10 p. O poilsis reiškė jam 
ką nors maloniai erzinančio nervus 
(= o poilsis buvo jam kažkas malo
niai erzinantis nervus). 10 p. Tiktai 
kitą dieną turėjo būti maisto išdavi
mas (= dalinamas maistas), 10 p. Vi
sai netikėtai sulaukė ką kitą (= ko 
kito). 13 p. ... bet jis jau skubiai žy
giavo (= žingsniavo) namo. 13 p. Jūs 
sakote tik vakar atvažiavote čia 
(= Jūs sakote, kad tik vakar atva
žiavote ...). 14 p. Užsispyrusiai (= už- 
siskyręs, užsispyrėliškai) ištarė Viko- 
tras. 52 p. Kodėl tu imi viską (= tu 
žiūri į viską) tragiškai? 130 p. ... pa
saulį darė daug pilkesnių (= pil- 
kesnį). 85 p. ... koks nors jam (= į jį) 
panašus. 193 p.

Pažiūrėjus į romano skyrybą, 
atrodo, kad autorius į ją numojo 
ranka ir vartoja kablelius taip, kaip 
(rašytojai dar nebuvo vartoję. Įterp
tinių žodžiu (galbūt, turbūt) jis 
neskiria kableliais, tačiau ne visur, 
pvz. 9 pusi, randame tur būt kable
liais išskirtus. 32 p. taip pat atskir
ta kableliu tiesą pasakius.

Nesuprantama, kodėl autorius vi
sur rašo kablelį ištisiniame sakinyje 
prieš ar. Štai sakinys iš 24 p.: šiaip, 
ar taip jis savo draugą turėjo ver
tinti ...

Išskirtinės sakinio dalys su
trumpėję šalut. sakin.) neskiriami 
kableliais, bet ir čia neišlaikomas

nuoseklumas. Štai keli tokie saki
niai. Aldona grįždama namo galvojo 
apie praėjusį vakarą (grįždama na
mo turi būti išskirta kableliais). 
28 p. Jam bekalbant Jonas vaikščio
jo po kambarį ir piktai šypsojosi 
(jam bekalbant,) 72 p. Jis net link
smai juokėsi, žinodamas, kad dėlto 
jam yra visai vistiek (prieš žinoda
mas kabi, nereikia) 74 p.

Romane nuosekliai nerašomas 
kablelis sudedamojo sujungimo sa
kiniuose prieš jungtuką ir. Vėliau jie 
abu užsirūkė ir Viktoras atsisėdęs ant 
lovos ėmė pasakoti (= Vėliau jie abu 
užsirūkė, ir Viktoras, atsisėdęs ant 
lovos, ėmė pasakoti). 8 p. Visi karo 
metu iškentėti vargai jam neatėjo į 
galvą ir jis laikė juos lengvais. 12 p. 
Jų kambaryje degė šviesa ir Jonas 
sėdėjo už stalo. 17 p. Jie pasisveikino 
ir Viktoras jo nevengė. 143 p. (Pasku
tiniuose trijuose sakininiuose prieš 
jungt. ir reikia kablelio).

Atrodo, kad autorius Vartoja 
kablelius visai nedėsningai, kaip pa
kliūva, lyg skyrybos ■ taisyklės jam 
bųtų nežinomos. Štai dar keli sa
kiniai. Viktoras, kaip ir visi turėjo 
savo praeitį (... visi, turėjo savo 
praeitį). 11 p. Vieną dieną jis išėjo 
į laukus, vienmarškinis ir be kepurės 
(kablelio nereikia). 12 p. Kalbėjo 
jis ir iš tikro nežinojo ką daryti 
(... nežinojo, ką daryti). 15 p. Kaž

zelt.) Savo tvėrybai lietuvis panau
dojo paprastą medžiagą: kasdienius 
žodžius, medį, lino pluoštą ir pan., o 
tačiau žiūrėk, kokie nuostabūs gavosi 
kūriniai. Lietuviui pasisekė prasi
skverbti į pačias kūrybinių paslapčių 
gelmes. Kontrapunkto principas, pa
gal kurį rikiuojasi seniausių mūsų 
liaudies dainų arba sutartinių melo
dijos, modeminėje šių dienų muzi
koje pasi darė savotišku „atradimu“, 
naujove, kuri jau mūsų proseniams 
buvo gerai žinoma. Mūsų kaimo au
diniuose užtinkame tokios sudėtingos 
technikos reiškinių ir tokio tobulo 
spalvų bei raštų suderinimo, kad jais 
stebisi šių dienų audimo specialistai. 
Žodžio menė visa paslaptis glūdi na
tūraliam paprastume ir mokėjime 
savo pergyvenimus, mintis ir jausmus 
išreikšti vaizdingu ir tuo pačiu poe
tišku pavidalu. Visa tai mes turime 
šiandie gerai prisiminti ir įsisąmo
ninti, kur glūdi mūsų pajėgumas. Dėl 
kreditų tankams ir lėktuvams pirkti 
šiandie, ačiū Dievui, mums nereikia 
sukti galvos. Kovai už mūsų tautos 
būvį dabar yra reikalingi kitokie 
ginklai. * -

Tauta, neturinti savaimingos dva
sinės kultūros, bus tik „a forgotten 
tribe“, — kaip kokia visų pamiršta 
laukinė tautelė ir tiek. Jeigu mes no
rime tikėtis, kad nebūsime pamiršti 
politinėse varžytynėse, tai turime pa
sirodyti esą pajėgūs kultūrinėje sri
tyje. Tiksliųjų arba gamtos mokslų 
šakoje mums sunku tikėtis nustebinti 
pasaulį. Mūsų tvirtybė yra toji sritis, 
kuri vadinama bendru lituanisti-

ir etnografija, 4) liaudies menas su 
pritaikomuoju skyrium) ir 5) archeo
logija ir istorija.

Kas būtų šiuo metu konkrečiai da
rytina? Reikėtų suburti vienon vie
ton tremtyje esančius šių Sričių spe
cialistus ir duoti jiems galimumo to
liau dirbti. Geriausia būtų tatai pa
daryti tokioje vietoje, kur vokiškame 
universitete studijuoja nei^žas lie
tuvių skaičius. Studentai, šalia savo 
studijų vokiškame u-te, galėtų lan
kyti ir šį Institutą, pasisemdami jame 
tų žinių, kurių vokiškame u-te neras. 
Crįžus į laisvą Lietuvą, tatai jiems 
bus labai naudinga, nes bus jaučia
mas didelis lituanistų trūkumas. Be 
to, labai svarbu mums turėti ir trem
tyje didesnį skaičių šioje srityje pra
silavinusių asmenų, nes kultūrinė 
propaganda dabar yra mums pirma
eilės svarbos reikalas ir ji turi būti 
tinkamoje aukštumoje.

Tokį Institutą aš siūlyčiau suorga
nizuoti prancūzų zonoje, kur yra pa
lankiausia kultūrinei veiklai dirva, 
sakysim, kad ir Freiburge, kur vokiš
kame u-te studijuoja per 100 lietuvių, 
o tremtinių Meno ir Amatų Moky
kloje- dar apie 50. Žinoma, tektų nu
galėti daug sunkumų. Čia reikalinga 
būtų visos mūsų bendruomenės, mū
sų centrinių organizacijų Vokietijoj 
ir užjūry gyvas susidomėjimas ir pa
rama, ir ne tik gražiais žodžiais. Ta
čiau tatai yra toks svarbus reikalas, 
kad visų sunkumų neereikėtų išsi
gąsti ir bet kokios pastangos šia link
me turėtų būti visų remiamos.

Dr. J. Balys.

Augsburgo Dramos Teatro gastrolės
Augsburgo Dramos Teatras, š. m. 

liepos 19 d. pasirodęs vietinei lietu
vių visuomenei su nauja dramos 
premjera „Žmogus, kurį užmušiau“, 
su kuria mes šiuose puslapiuose esa
me skaitytojus išsamia recenzija jau 
anksčiau supažindinę, ir tuo padidi
nęs savo repertuarą ligi trijų scenos 
veikalų (anksčiau jau turėjo paruošę 
komed. „Žmonės kaip ir mes“ ir vai
kams veidinimą „Melagėlis“), išsi
rengė gastrolėms ir, stovyklų vado
vybių kviečiamas, pavykus išspręsti 
sunkią' susisiekimo problemą (gavo 
pasisamdyti autobusą), atliko jau di
delį maršrutą. Į šią kilnią meninę 
kelionę Teatro Kolektyvas pakilo 
rugpiūčio mėn. pradžioje ir ją baigė 
tik to pat mėnesio pačiame gale. Štai 
tas atliktasis maršrutas:

Rugpiūčio 5 ir 6 dienomis duoda 
tris spektaklius lietuviams Wuerz- 
burge, 7 ir -8 d. d. — 3 spekt. Seli- 
genstadte, 10 ir 11 d. d. — 2 spekt 
Bamberge, 14 ir 15 d. d. — 2 spekt 
Schweinfurte, 17 ir 18 d. d. — 3 spekt 
Scheinfelde, 19 ir 20 d. d. — 2 spekt 
lietuvių sargybų kuopoms Zimdorfe 
ir pagaliau rugpiūčio 22—25 d. d. da
vė 5 spektaklius Hanau lietuviams.

• Džiaugiuos turėjęs laimės rugpiū
čio 22 d. Hanau matyti Maurice Ro
stan 3-jų veiksmų pjesę su prologu 
„Žmogus kurį užmušiau“ ir kartu 
stebėti didžiulės sausakimšai prigu
žėjusios salės išgyvenimus vaidinimo 
metu. Šis taip puikiai pacifizmo ir 
tautų suartėjimo problemą plėtojęs 
veikalas aktorių taip pasigėrėtinai 
puikiai perduotas, kad žiūrovai net 
užsimiršo matą vaidinimą: jie įsijau
tė taip giliai į matomą graudų vyk
smą, jog ašaros dažnanf žiūrovui va
gojo veidą. Tatai ženklina artistų 
talentingą veikalo personažų atkūri
mą. Čia neturima mintyj vien pa-

' saulinio masto aktoriai H. Kačinskas 
1 ir J. Palubinskas, bet visus aktorius 
be išimties: visi yra savo vietoje ir, 
atrodo, nepakeičiami.

Aišku, jog ir kitos stovyklos 
Augsburgo Teatro gastrolių laukia 
išsiilgusios, bet, savaime suprantama, 
kolektyvas vienu užsimojimu to įvyk
dyti jokiu būdu negali. Tiek režisie
rė E. Žalinkevičiūtė, tiek Teatro me
no vadovas J. Palubinskas, tiek kiti 
aktoriai turi grįžti į savo buveinę at
gal, nors ir trumpam pas savo šei
mas pasitvarkyti įvairius ūkinius rei
kalus, nekalbant jau apie reikalingą 
kiekvienam ir poilsį. (dp)

ko jis lauke gražaus, ar džiaugsmingo 
(Kažko jis laukė gražaus ar džiaugs
mingo). 25 p. Viktoras nežinojo ką 
jam į tai sakyt (... nežnojo, ką...). 
144 p.

Šiuo metu leidžint knygą, yra vi
sokių sunkumu, tačiau skyrybos ar 
rašybos išlyginimas ar ištaisymas nė
ra nenugalima ar sunkiai nugalima 
kliūtis. Tik reikia nebūti išdidžiam 
ir išdrįsti paprašyti bet kurį lietu
vių kalbos mokytoją rankraštį per
skaityti ir pataisyti. Seniau buvo ir 
dabar yra rašytojų, kurie nėra pa
kankamai išmokę bendrinės lietuvių 
kalbos rašybos ir skyrybos, ir tai 
nesistebime. Tik reiktų rašytojui to 
savo nemokėjimo viešai nerodyti. 
Juk už tai niekas, nepagirs.

Mokyt M. Stonys

L

Dailininkas Mikas J. Šileikis
(JO KURINIŲ PARODOS CHICAGOJE PROGA)

Mes jau Prancūzijoj
(Mūsų spec, bendradarbio laiškas iš Tarptautinės skautų stovyklos)
Iki paskutinės dienos buvo neaiš

kus lietuvių skautų dalyvavimas pa
saulinėje skautų jamboree Moissono 
miške, 70 km nuo Paryžiaus. Anglų 
zonos lietuviai skautai, pastovyklavę 
Pinneberge prie Hamburgo paruošia
mojoj stovykloj, leidosi kelionėn 
Hamburgo — Paryžiaus ekspresu ir 
per Belgiją pasiekė rugpiūčio 7 d. 
vėlai vakare tarptautinės jamboree 
vietovę — Moissono mišką. Po tiek 
abejonių ir neaiškumų, mūsų lūkes
čiui išsipildžius, mes su dideliu 
džiaugsmu įžengėme į viso pasaulio 
skautų miestą.

Šiandien mes dalyvaujame Pary
žiuje vainiko uždėjime prie Nežino
mojo Kareivio paminklo, o vakare 
didžiuliame taikos jamboree atidary
mo parade. Gaila, kad kol kas dar 
neatvyko mūsų broliai iš prancūzų ir 
amerikiečių zonų.

Mūsų įsikurtoje stovykloje jau 
pastatyti gražūs vartai su vytim, kry-

žius, aukuras, vėliavos stiebas. Įreng
ta taip pat tautodailės, medžio dro
žinių, spaudos parodėlė, kuri mūsų 
tautos propagandiniu atveju turės 
nepaprastos reikšmės. Mūsų Stovy
klą puošia lietuviams skautams įpra
sti ir charakteringi pagražinimai. 
Sekmadienį įvyks mūsų pirmas pa
rengimų pasirodymas. Jų turėsime ir 
daugiau.

Suskrisdami iš viso pasaulio skau
tai turėjo kai kurie nugalėti pasakiš
kus tolius, pvz., JAV skautai —13.500 
km, meksikiečiai — 14.000 km, fili
piniečiai — 21.000 km, o australai — 
net 27.000 km. Visi atvykusieji jau 
baigia įsirengti. Paskutiniems plak
tukų dūžiams rifttilus, prasidės tarp
tautinė skautiškoji jaunimo šventė, 
subūrusi apie 40.000 skautų. Mes, lie
tuviai skautai, suprasdami dalyvavi
mo svarbumą, įtempsime visas jėgas, 
kad tinkamai atstovautume savo 
tautą. Vy r valdas /1947. VH. 9.

Birželio mėn. pabaigoje užsidarė 
beveik mėnesį laiko trukusi daili
ninko Miko J. Šileikio meno paroda 
Chicagoje. Tai vienas ryškiausių 
lietuvių dailininkų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.

Mums, tremtyje esantiems, pra
vartu susipažinti su kiekvienu lietu
vių kultūriniu pasireiškimu užjūryje, 
nes šiandien mes esam su jais labiau 
surišti, negu prieš tai. O daugelio 
mūsų likimas yra jų rankose. Todėl 
ir Miko J. Šileikio meno paroda lai 
būna ne vien jo ir Amerikos lietuvių 
reikalas, bet ir mūsų pačių. Kiekvie
nas Amerikos lietuvio kultūrinis pa
sireiškimas yra geriausios atestaci
jos atidavimas ir už mus. O menas 
visada buvo ir dabar yra geriausias 
ir aukščiausias kultūrinio lygio ro
diklis.
*z Mikas J. Šileikis gražųjį Zarasų 
kraštą paliko dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Nors į Ameriką nuvy
ko jis visai jaunas, be globėjų ir be 
gyvenimo patyrimo, vis dėlto, ameri
kiniame gyvenime neištirpo: pir
miausia liko didelis lietuvis kultūri
ninkas ir visuomenės veikėjas. Kaip 
nepalaužiamos valios jaunuolis, pasi
tenkindamas minimaliu uždarbiu 
pragyventi, pirmiausia veržėsi į 
mokslą. Iš jaunų dienų jausdamas 
patraukimą prie spaudos, pirmąjį 
darbą Amerikoje pradėjo prie lai
kraščio „Keleivis“. Tuo pat laiku lan
kė Bigellow High School. Kiek vė
liau įstojo į Belle Art Meno Moky
klą. Susitaupęs kiek pinigų ir norė
damas labiau pasitobulinti mene, 
persikėlė į Chicagą. Čia įstojo į gar
sųjį The Art Institut of Chicago. Sa
vo gabumų ir kieto darbo dėka 1923 
m. šį Institutą baigė geriausiu moki
niu. Baigęs mokslus, Mikas J. Šilei

kis neužsidarė savyje. Jam itin rū
pėjo kultūrinio lygmens pakėlimas' 
visuose lietuvių ateiviuose. Todėl, 
dažnai aukodamas dailininko profesi
ją, dirbo tautiečių labui. Daug rašė, 
skaitė paskaitas ir žadino jautresnią
ją lietuvišką visuomenę prisidėti prie 
kultūrinio darbo. Tokiu jis liko ir 
iki šių dienų. Nežiūrint prarandamo 
laiko visuomeninei veiklai, atitruk
damas kuria meno srityje. Neužlei
džia ir literatūrinio darbo, kuris dai
lininkui yra itin artimas. '

Minimoji Miko J. Šileikio paroda 
apima beveik vienų metų kūrybą. 
Tas parodo, kokiu intensyvumu dai
lininkas turi dirbti, kad per tokį 
trumpą laiką galėtų vienas suruošti 
meno parodą. Mikas J. Šileikis yra 
gamtos vaikas. Jaunystę praleidęs* 
žavioje Zarasų krašto gamtoje, ją, 
be abejo, turėjo pamilti, prie jos pri
sirišti ir ja gyventi. Todėl nenuosta
bu* kad būdamas ir svetimame kraš
te stebi gamtą, joje ieško kūrybinių 
pradų ir ją atkuria dailininko meis
triškumu. Didelis mėgėjas gamtos 
žiemą. Užtat ir šioje parodoje didelę 
dalį paveikslų sudarė žiemos gamto- 
vaizdžiai-peizažai. Pagrindinės ta
pybinės jo savybės yra — kolorito 
jautrumas ir subtilumas. Tas lygia
grečiai eina su dailininko charak
teriu.

Kaip lietuvių amerikiečių lai
kraštis „Sandara“ rašo, „Mikas Ši
leikis yra didelio talento tapytojas, 
jo jautrumas tiek spaudai, tiek for
mai yra aiklus, nuoširdus, o kai ku
rie jojo eskizinio pobūdžio kūrinė
liai, kur laikas ir aplinkuma leido 
jam ramiai realizuoti, jį nukelia J 
eiles nemirtingųjų“.

Antanas Rukšlelė
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Vėliavos plevėsuoja ties Klaipėdos kraštu
1938 m. preliudas Lietuvoje

1938 metų pavasaris. Politinis 
įtempimas Eurppoje didėja kas va
landą. Tamsūs debesys kyla ties 
Austrija. Niaukiasi ir Čekoslovaki
jos dangus. Kur smogs pirmasis žai
bas? Politinis horizontas tamsus, 
oras perpildytas tvankumo. Pagaliau 
nuaidi pirmosios perkūnijos garsas: 
Kovo 13 d. vokiečių kariuomenė per- 

- žengia Austrijos sieną! Lemimosios 
valandos! Įtempimas ties Čekoslova
kijos siena dar vis didėja!

Karas ar taika?
Tai klausimas, kuris rūpi milijo

nams europiečių, žodžiai diskutuoja
mi visur, mintys, kurios slegia maž
daug visų Europos valstybių pilie
čius šio nervingojo pavasario metu.

Nestebėtina tad, kad ir čia, Klai
pėdoje, artimiausioje galingo ir vis 
dar stiprėjančio Lietuvos kaimyno 
pašonėje visur diskutuojama, svar
stoma ginčijamasi. .Apie politiką kal
bama kontorose, kavinėse privačiuose 
pobūviuose. Kokios perspektyvos ga
limos Europos karo atveju? Ar gali
mas Vokietijos puolimas prieš CSR? 
Ką darys didžiosios vakarų demokra
tijos? Kur eis Sovietų S-ga?

Šios ir panašios temos — visų lū
pose. Vieni tiki į nepaprastą Raudo
nosios Armijos galingumą, kiti sako, 
viskas esą niekis prieš dabartmį Vo
kietijos apsiginklavimą, prieš jos 
kariuomenės pajėgumą. Hitleris gar
siai kalba, išdidžiai reikalauja, pra
našauja. ' Jo pranašavimai pradeda 
išsipildyti, jo reikalavimai patenki- 

e narni. Kovo 13 dienos vakarą visas
miestas sėdi prie radijo aparatų, be
laukdamas naujausių žinii^ apie Au
strijos įvykius. Mussolini daro Vo
kietijai palankų žestą. Hitleris atsa
ko savo garsia telegrama:

„Mussolini! Ich werde Ihnen die
ses nie vergessen!“

(„Mussolini! Aš Jums to nieku- 
met neužmiršiu!“)

Vakarų Demokratijos protestuoja, 
bet aktyviai neįsikiša. Viena triukš
mingai sveikina savo „išvaduotoją“! 

■—__ Vokietijps,galybė atrodo auganti kas
dieną, kas valandą. Politinė situaci
ja tiek supainiota, kad daugeliui ne
besuprantama. Kur teisybė? Kas tu
ri geriausias galimybes? Ar galima 
dar pasitikėti teise ir teisingumu, ka
da visur aiškiai viešpatauja tik bru
tali jėga?!

Lenkija pasinaudoja visuotiniu 
sąmyšiu ir įteikia jaunai Lietuvos 
valstybei kovo 19 dienos ultimatu
mą. Šeštadienis. Paskutinioms ulti
matumo valandoms baigiantis, Klai
pėdos atmosfera „iki atvirimo" įkai- 

, tinta! Lenkijos karo laivai, esą, ran
dasi pakeliui į Klaipėdą. Daugelis 
lenkų kariuomenės divizijų esą su
traukia prie Administracijos Linijos. 
Patriotiniai lietuvių jausmai skau- 

? džiai įžeisti. „Priimti ultimatumą to
kiomis sąlygomis nėra galima!“ Tai 
daugelio klaipėdiškių lietuvių nuo
monė. Dar tik kelios valandos ir ... 
gal karas! Čia pat, pas mus! Ne ten, 
tolimoje tarptautinėje arenoje, kur 
kas diena buvo laukiami nepaprasti 
įvykiai, bet čia, taip arti ir taip neti
kėtai! Ir vis-dėlto neabejojame rei
kalingumą ginti tėvynės garbę ir tei
ses. Nors greitai būsime, gal būt, 
asmeniškai paliesti: sudiev namiš- 

' kiai, sudiev ramus laimingas gyveni
mas!

„Ultimatumo sąlygos, kad ir ne
garbingos, bet priimtinos! O kur ap
sigynimo priemonės, kur atitinkamos 
pajėgos ginkluoto užpuolimo atve
ju?“ — sako šalčiau galvojantieji.

Po pietų radijas skelbia: „Ulti- 
• matumas Lietuvos vyriausybės pri

imtas. Seimo atstovai išklausė vy
riausybės pranešimo mirtinoje tyloje. 
Daugelis jų šluostėsi ašaras.“

Dar kartą skaudžiai pajuntame 
silpną mažos, taikingos, jokiam ka
rui nepasiruošusios valstybės padėtį. 
Vyriausybei prikaišiojame neryžtin- 

z gumą, nelanksčią politiką, nepasi
ruošimą visokiems eventualumams.

DP lėktuvais i Kanada
AP iš Ottavos praneša, kad numa

tomas didelio masto transportavimas 
tremtinių iš Europos į Kanadą lėktu
vais ir kad tai prasidėsią šį rudenį, 
pareiškė Kanados atstatymo ministe- 
ris C. D. Howe, grįždamas iš mėnesi
nės kelionės po Europą. P. Howe pa
sakė, kad jei numatytoji schema pil
nai veiks, tai kas mėnesį į Kanadą 
nugabens nuo 2.500 iki 3.000 asmenų. 
(trAiT).

Didžioji politika — iš Klaipėdos perspektyvos. Austrijos „anšliusas“ ir Lenkijos ultimatumas Lie
tuvai. Klaipėdos krašto nuotaikos. Laimingas Mažosios Lietuvos kampelis jaunosios Lietuvos Respubli
kos prieglobstyje. Daugelis klaipėdiškių tačiau „nepakelia gerųjų dienų“ ir žavisi iš „anapus" sklindan
čiu šūkiu — „Heim ins Reich!". Sudetų krizė. Nejaugi karas? Senosioms pušims Baltijos pakrantėje 
ošiant, pirmą kart aš gailiuos prarastos taikos; besibaigiančių laimingų dienų! Dar kartą atoslūgis. 
Lapkričio 1-oji — lemiamoji krašto istorijoje diena: karo stovio nuėmimas; istorinis seimelio posėdis; 
„nacių“ šūkiai ir dainos Klaipėdos gatvėse. Gruodžio 11-oji: vėliavos plevėsuoja Klaipėdos krašte; 
paskutinieji demokratiški seimelio rinkimai ir jų nuotaikos išilgai Klaipėdos krašto. Paskutinės ma

žosios demokratijos dienos.

niekuomet neturint galingesnių są
jungininkų.

„Turime vieną vienintelę patranl- 
ką ir ta pati š... ko durų pramušti 
negali!“ — vaizdžiai sako mano bi
čiulis P.

. „Kokiam tikslui Ginklų fondas ir 
visi jo naudai išskaitymai, jei nė vie
no tinkamo ginklo nenuperkama?“ 
— klausia kiti.

Lietuvos valstybės silpnumą jau
čia ir Klaipėdos vokietukai. Kartu 
jie mato kasdien didėjantį Reicho ga
lingumą ir vis daugiau, vis aukščiau 
kelia galvas.

Tuo tarpu mažasis Klaipėdos 
kraštas jaunosios Lietuvos Respubli
kos prieglobstyje gyvena dar labai 
laimingas- dienas! Klaipėdos miestas 
ūžia kaip avilys. Gyvenimas eina 
pilnu tempu. Uostas kimšte prikimš
tas laivų. Jie atveža visokių viso
kiausių gerybių. Išvykdami kraunasi 
lietuviškus bekonus, sviestą, kiauši
nius. Kada Klaipėdos uostas ir mies
tas mafė panašų judėjimą ir gyveni
mo tempą vokiečių laikais? Vis ge
rėjančių moderninių uosto įrengimų 
dėka, tas judėjimas ir tempas vis dar 
plečiasi. O pigumėlis! Sviesto sva
ras 1,- iki 1,50 Lito, žąsys po 5-6 Lt., 
visų kitų gerybių iki valiai!

„Schlaraffenland, wo Milch und 
Honig fliesst!“ — ne kartą sako iš 
Reicho atvykę vokiečiai.

Tiesa, jau keletą metų siaučianti 
pasaulinė ūkio krizė skaudžiai pa
lietė ir Lietuvą. Ūkininkai dejuoja 
dėl žemų žemės ūkio produktų kai
nų, o Klaipėdos krašto „būrai“ — 
laukininkai su pavydu žiūri į neva 
daug laimingesnėje būklėje anoje 
pusėje Nemuno esančius „būrus“, ta
čiau jei jie būtų žinoję, kokia kaina 
jiems teks sumokėti «už daugelio jų 
pageidautą „anšliusą“, kažin ar būtų 
jie klausę anuo metu iš „anapus“ taip 
viliojančiai skambančių sirenų gie
smių, sklindančių šūkių: „Heim ins 
Reich!" — „Atgal į Reichą!“ Išlai
svinimas visiems už Reicho ribų gy
venantiems vokiečiams, sugrįžimas

Didžiojo Britanija valdžiusi Indi
ją nuo 1858 metų, atsisakė savo kolo- 
nialės politikos ir Indiją skelbia ne
priklausoma valstybe. Iki 1858 metų 
Indiją valdė Britų Rytų Indijos ben
drovė, o nuo 1877 metų karalienė
Viktorija tapo Indijos iperatorė.

Karo metu D. Britanija buvo pa
skelbusi, kad Indijai bus leista pačiai 
valdytis. Ir iš tikrųjų, britų darbie- 
čių vyriausybė Indiją atidavė indų 
tautai. Nuo š. metų rugpiūčio 16 d. 
Indija tapo nepriklausoma valstybe 
su dominijos statutu.

Indija dėl savo religinio susiskal
dymo sudarė ne vieną, bet dvi vals
tybes — Indiją ir Pakistaną.

Indijos Sąjunga yra didižiausia 
valstybė, užimanti 1.200.000 kv. my
lių plotą su 300.000.000 gyventojų. 
Jos sostinė yra New Delhi su 95.000 
gyventojų ir yra šiaurėje

Indijos Sąjunga yra gausi pra
mone, svarbiomis žaliavomis ir turi 
daug svarbių miestų ir uostų. Jos 
gener. gubernatoriumi paskirtas 
anglas lordas Mountbatten, kuris iki 
šiol buvo vicekaraliumi. Ministeriu 
pirmininku išrinktas Jawaharlal 
Nehru, nuosaikus socialistas ir kon
greso partijos vadas. Kabineto di
džiausią dalį sudaro konservatoriai. 
Indija nusistačiusi priimti demokra
tinę konstituciją su žmogaus teisė
mis — Amerikos pavyzdžiu. Indijos 
Sąjunga automatiškai tampa JTaųtų 
nariu. Jos gyventojų dauguma, apie 
260 milijonų, yra bramanų tikėjimo 
indai.

Pakistanas yra antroji buvusios 
Indijos dominija. Jis užima apie

Rašo Inž. Stasys Tyškus
senosios tėvynės prieglobstin visiems 
buvusiems Vokietijos kraštams!“

Ir užsienio vokietininkai neriasi 
iš kailio, ruošdami dirvą greitam tų 
šūkių įgyvendinimui. Austrija davė 
pirmą pavyzdį, Sudetų kraštas „vir
te verda“, neatsilieka ir mažasis Klai
pėdos kraštelis, nežiūrint jo bent 
60 %> lietuvių gyventojų daugumos! •)

Krašto vokietininkų vadai dabar 
jaučiasi’stipriau negu kada nors, už 
jų nugaros, mat, stovi galingasis 
Reichas! Ir jie ruošiasi tinkamu mo
mentu esamą padėtį išnaudoti. Jų 
organizacijos auga ir stiprėja. Dar 
neseniai apkaltinti ir nuteisti Už vals
tybės išdavimą, dabar jie jau atvirai 
stato klausimą, ar išdrįsianti Lietu
vos vyriausybė ir toliau dar priešin
tis jų statomiems reikalavimams!

Paskutinės 1938 metų vasaros die
nos ypatingai gražios. Šiltas vėjelis 
vos jaučiamai maloniai kutena. Ra
mi jūra, daug saulės, ramybė ore. Ar 
tai tyla prieš audrą? Iš tiesų, Sude
tų krizė siekia aukščiausio laipsnio! 
Visi Klaipėdos uoste esantieji anglų 
laivai staiga gavo įsakymą tuč tuo
jau grįžti atgal, aplenkiant Vokietiją, 
t. y., neplaukiant Kielio kanalu. Ne
jaugi karas?! Šis klausimas dega vi
siems ant lūpų.

Išnauduojant tris paskutines ato
stogų dienas, nutariau jas praleisti 
gamtoje. Salin iš miesto, iš visų jo 
gandų, neramumo ir įtempimo! Tik 
ten, laukuose, pajūry viešpatauja dar 
laimingoji ramybė! Išplaukėm bai
dare į Kuršių mares, praleidžiame 
visą dieną Neringoje. Kaip čia gra
žu! Vanduo, žolė, saulė ir elniai! 
Kiek čia ramybės! Kitą dieną auto
mobiliu išvykstame užmiestin į pa
jūrį. Tyliai, vos vos judėdami plauna 
Baltijos bangos Gintaro krantą. Sau
lė ir smiltys! Senosios pušys ošia. 
Kiek čia taikos! Ir čia pirmą kartą 
pajuntu žūstančios taikos ilgesį! Pir
mą kartą jaučiu baigiantis laimingą
sias dienas; Europai, Lietuvai, gal 
būt, visam pasauliui! Dėl ko? Ar 
negalėtų tos ramios, laimingos dienos

DVI NAUJOS INDIJOS
INDIJOS TAUTOS ŠVENČIA NEPRIKLAUSOMYBĖS IR TRIUMFO 

DIENĄ. IŠKILO DVI NAUJOS VĖLIAVOS
300.900 kv. mylių ir turi apie 
100.000.000 gyventojų, daugiausia ma
hometonų. Pakistano sostinė yra Ka- 
rači su 359.000 gyventojų ir labai gy
vas prekybos uostas.

Pakistanas užima ne vieną išt'si- 

dar toliau tęstis? Kokią teisę turi 
pasaulio galiūnai dėl asmeniškų gar
bės ir didybės užmačių Europą, gal 
būt, visą žmoniją stumti į nelaimę, 
ašaras, kraują ir kančias? Dėl ko? 
Tuo tarpu gamtoje tiek daug taikos 
ir ramybės! Tiek daug grožio! O yra 
žmonių, kurie nepakelia šių laimingų 
dienų! Kur einame?

Dar vieną dieną pajūry, ir mes 
grįžtame miestan. Gatvėse pilna žmo
nių, visi atrodo linksmi, triukšmauja. 
Ir vis dėlto jaučiasi didižausias įtem
pimas! Kas bus? Vokiečiai sutraukė 
ties Čekoslovakijos siena kariuome
nę; pereitą naktį pagavome iš Prahos 
per radiją skelbiamą visuotinę Če
koslovakijos mobilizaciją. Padėtis la
bai rimta.

Pavakarieniavę dar kartą išeina
me į gatvę. Puikus, šiltas vasariškas 
vakaras! Viliote vilioja žmones iš 
namų pasinauduoti paskutiniais va
saros teikiamais malonumais. Tūk
stančiai žiburių atsispindi marėse ir 
kanale (Akmenėje). Vanduo ramus, 
kaip veidrodis. Jokio vėjelio. Gamta 
tyliai miega. Šiandien dar viešpa
tauja taika ir ramybė, bet ar gali
mas daiktas, ''kad jau rytoj prabils 
kur nors pabūklai^ liesis kraujas, 
dangus raudonuos nuo gaisrų... ? 
Ar galima tikėti į šią beprotystę, žiū
rint į šitą vasarišką vakarą, į tą tylų 
mėnulio apšviestą vandens paviršių, 
į tą gamtą, pilną taikos ir ramybės?! 
Ir vis dėlto nėra vilties, kad bus iš
vengta šita žmonijos nelaimė, jeigu 
dabar tuoj aus neįvyks ką nors nepa
prasta, netikėta, kas galėtų dar su
laikyti gresiančią katastrofą. Užsu
kome į kiną. Paskutinis seansas bai
giasi apie vidurnaktį. O dar šiąnakt 
turės išsispręsti Čekoslovakijos, o su 
ja ir Europos, taigi ir mūsų likimas! 
Tad nors dvi valandas dar užmiršta
me slegiantį įtempimą. Dvi trumpos 
valandos ir minios žmonių iš kino- 
teatrų pasipila vėl į gatvę... Tuo 
tarpu laikraščių padarvėjai jau šau
kia ant visų kampų:

„Ekstra telegrama! Hitleris, Mus- 

nį plotą, bet du. Si naujoji valstybė 
labai neturtinga pramone ir žaliavo
mis. Čia daugiausia klesti žemės 
ūkis. Jo gen. gubernatoriumi yra 
mahometonas Ali Jinnah, Quaide- 
Azam (didelis vadas). Jis yra Maho

solini, Čemberlenas ir Daladier susi
tiks Muenchene taikos gelbėti!“

Klaipėdos gatvėse šiąnakt vieš
patauja nepaprastas džiaugsmas: dar 
kartą atoslūgis! Visi laisviau atsi
kvepia.

Muencheno konferencija laimingai 
baigėsi. Taika, atrodo, dar kartą iš
gelbėta. Kaip mes visi dėkingi Čem
berlenui, Daladier už jų pastangas 
bet kokia kaina išgelbėti taiką! Tai 
jiems tuo tarpu dar pasisiekė. Ne 
tik mes, bet ir dauguma Europos tau
tų drebėjo dėl taikos likimo, su vil
timi žiūrėdami j Didžiųjų Demokra
tijų valstybės vyrus. Londone, Pary
žiuje grįžtančius ministerius sutinka 
minios žmonių, kelia jiems ovacijas, 
sveikina kaip taikos išgelbėtojus. 
Jaunoji Cekoslovakų Respublika at
neša ant taikos aukuro skaudžią au
ką. Bet ar ilgam vilkas gali būti pa
sotintas?! Apetitas ateina bevalgant, 
sako sena žmonių patarlė! Kas ži
nojo tada, kad tai bus tik paskutinis 
taikos pratęsimas. Dar vienėritms 
metams!

Spalių mėnuo eina prie galo. Vo
kiečių kariuomenė įžengė j Sudetų 
kraštą. Henleinas — dienos didvyris. 
Hitleris triumfuoja. Užsienio naciai 
dar išdidžiau, dar aukščiau kelia gal
vas. Jų vadai lenktyniuoja, sekdami 
Seyss-Inkvartą ir .Henleiną. Klaipė
dos vokietininkų vadas dr. Neuman- 
nas naudojasi oficialia Didžiojo Rei
cho parama, stato Lietuvos vyriausy
bei naujus reikalavimus. Bet kokia 
ironija! Jis, didžiausios diktatūros 
šalininkas, reikalauja visų demokra
tinių laisvių mažam Klaipėdos kraš
teliui. Ir Lietuvos vyriausybė ryžtasi 
pilnai grąžinti klaipėdiškiams iki šiol 
esamo karo meto Lietuvoje kiek su
siaurintas demokratines laisves, iši
mant mažąjį Klaipėdos kraštą iš ka
ro ' meto padėties. Nuo lapkričio 1 
dienos karo metas Klaipėdos krašte 
nebeegzistuoja. Čia vėl įsigali visiš
ka spaudos, susirinkimų, kalbos lai
svė. Mažutė, bet pilna demokratija! 
Tačiau ar ilgam? Tuo pačiu metu 
jos dienos jau susikaitytos!

(Bus daugiau)

*) Anais laikais šį, rodos, nenatū
ralų reiškinį autorius priskaitė pria 
neigiamų lietuvių būdo ypatybių. 
Tačiau keletą ifletų vėliau lankyda
masis kitame karo metu prie Vokie
tijos grįžusiam krašte, sutikęs ten vi
sai tokį pat reiškinį, bet čia jau vo
kiečių gyventojų daugumos nenorą 
priklausyti prie savo tautos kamieno, 
įsitikino, kad tai toli nėra lietuvių 
būdo ypatybė, tikriausiai gi bendros 
žmoniškos prigimties išdava, atsižvel
giant į ilgametes išorines įtakas.

metonų lygos, stipriausios partijos 
Pakistane, lyderis. Pakistanas krei
pėsi į JTautas, prašydamasis priimti 
į narius.

Kokie naujųjų dominiją santykiai 
bus palaikomi su D. Britanija, dar 
nėra nustatyta ir iš viso neaišku. 
Šios abi jaunos valstybės gali pasi
traukti iš britų karalijos arba pasi
likti taip kaip ir Australija su Ka
nadai Paskutiniu' metu tenai vis 
įvyksta nelemtų susidūrimų, kuria 
pareikalauja nemaža aukų. am.
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Dabartinis gyvenimas Maskvoje
(Santrauka iš „Už geležinės Uždangos", Post-Box 724, Stockholm 1, Sveden)

Suomis, kuris neseniai lankėsi 
Maskvoje, pateikia Sovietų sostinės 
gyvenimą ir sąlygas.

Rusija laukianti ir tikisi, kad JA 
Valstybes netrukus sukrėsianti eko
nominė krizė ir 6-8 milijonų bedar
bių armija. Laukiama, kad tų išda
vų pasėkoje JAV vyriausybė būsianti 
priversta pasitraukti iš Europos rei
kalų ir atsisakyti vestos politikos.

Atstatymas Rusijoje žymiai sulė
tėjęs nuo to meto, kai Amerika sus
tojo siuntus Sovietams paramą. Du 
iš eilės blogi javų derliai įnešė pai
niavos krašto viduje. Dabar trūksta 
javų, o cukrus pasidarė visai retas 
dalykas. Maisto stoka sumažino pra
monės gamybą. Rusija iš tikrųjų yra 
labai sunkioje būklėje ir tikrai slen
ka prie, ekonominės krizės) panašios 
į pranašaujamą JAValstybėse.

x Tačiau čia nėra jokių bedarbių.
Žmonės bė jokio poilsio priversti 
dirbti daugiau, negu tai buvo anks
čiau; taip pat pilnai panaudojami 
darbams karo belaisviai ir aukos, ku-
rių bendras skaičius šiuo metu siekia 
29 milijonų.

Krizė, svarbiausia, pasireiškia 
maisto ir vartojamų prekių stoka ir 
transporto organizacijoje. Da’bin- 
giausio elemento milijonai yra arba 
žuvę arba tapę netinkamais darbui 
ir todėl negali dirbti daugiau prieš
karine sparta. Produktingumas yra 
kritęs kiekvienoje srityje. Vyriausy
bė betgi nori ją pakelti 25°/o ir tikisi 
tai atsiekti prailginant darbo dieną 
ir didinant pačių darbininkų skaičių.

Maskva, Sovietų sostinė su 6 mi
lijonais gyventojų, daro visiško skur
do įspūdį. Didžioji gyventojų dalis, 
esą,' raidiškai apsirengę skudurais 
(rags). Maisto, kainos per paskuti
nius 9 mėnesius pakilusios 200 ’/o.

Artimieji šeši mėnesiai 
lemtingi tremtiniams
New York Herald Tribune vėl įsi

dėjo vedamojo vietoje straipsnį apie 
nelaiminguosius DP. Jame pastebima, 
kad Europa vėl įžengia į tragišką žie
mą su dideliu ir nepageidaujamu hit- 
lerizmo palikimu... su 1.098.000 DP 
problema ir viešpataujančiu antisemi
tizmu, kurį išugdė Hitleris ... Laikraš
tis, aptaręs specialiai tragišką žydų 
būklę ir paminėjęs dabartinius 4.300 
žydų, kurie buvo tuo metu britų lai
vuose, pasisako, kad dabartinė DP 
problema nesanti vien žydų problema, 
nes jie tesudaro tik 25 °/o bedrojo visų 
DP skaičiaus. Katalikų esą 68 %, tai
gi, didžioji pusė visų europinių trem
tinių. Dauguma žydų norį vykti į Pa
lestiną. •'

Toliau str. primenama, jog federa
linė vyriausybė nesnaudžianti ties šia 
problema: Prezidentas paskyręs spe
cialų pareigūną rūpintis visomis DP 
problemos fazėmis. Šiuo pareigūnu 
būsiąs p. Ugo Carusi. Būtų esą dar 
geriau, jeigu šią nuo kovo 1 d. už
mestą problemą nagrinėtų senato ju
ridinis pakomitetas. Šiaip ar tajp, ar-/ 
timieji šeši mėneesiai būsią gyvybiš
kai svarbus visiems DP, baigia lai
kraštis.

Reparacijų našta slegia Vengriją
KETURGUBI SOVIETŲ REIKALAVIMAI. — VENGRIJOS RŪPESČIAI

Spec. Associated Press korespon
dentas Daniel de Luce praneša iš 
Budapešto apie Vengrijos reparacijų 
problemą, aštuonių milijonų žmonių 
tautai sudarančią didelių rūpesčių. 
Kaip nupasakoja Vengrijos valdinin
kai, Rusijos politika esanti neduoti 
kraštui laiko nė atsikvėpti, bet lai
kyti jį nuolatiniame ūkiniame spau
dime.

Vengrija galvojo, kad ji karo pa
liaubų sutartimi įpareigota mokėti 
tik 75 milijonus svarų reparacijų — 
du trečdalius Rusijai, o visa kita Ju
goslavijai ir .Čekoslovakijai. Rusų 
atstovai jiems priklausančią popie
riuje 50 milijonų sumą pakėlė iš ti
krųjų iki 200 milijonų ir tai šiuo 
būdu: Sąjungininkai nustatė 1938 m. 
kainas vidurkiu reparacijoms mokėti, 
rusai gi reparacijų objektui įvertinti 
pasirinko žemiausias 1938 m. pasau
linės rinkos kainas. Taip, sakysime, 
garvežys, kurio pagaminimas 1938 m. 
Vengriai atsiėjo 15.000 svarų, verti
namas dabar 3.500 sv. Vengrams pri
stačius pirma, rusai pagaliau pareiš
kia, Jie esą paėmę garvežį už 3750 
svarų, t y. už 25 % tikrosios vertės

Žmonių gyvenimas neapsakomai 
sunkus, bet vyriausybė neatsisako 
savo planų kraštui supramoninti.

Butų krizė baisi, 5 narių šeima 
vidutiniškai tenkinasi mažais kam
barėliais. Kai kurios šeimos gyvena 
viename kambary ir verdasi ben
droje virtuvėje ir tai yra kaip tai
syklė Sovietų Sąjungoje.

Vidutiniškai darbininkas per mė
nesį uždirba 500 rublių. Pusė šio už
darbio jis išleidžia maistui, apie */« 
išmoka mokesčiams ir valstybės pas
koloms, o su likučiais turi išlaikyti 
savo šeimą, nusipirkti sau ir šeimai 
drabužius, apmokėti buto- nuomą ir 
1.1.

Skudurinis (blogos vilnos — shod
dy) kostiumas kainuoja 900 rublių, 
jei perkamas su leidimu, kuris kar
tais duodamas pavyzdingiems darbi

ninkams. Laisvoje rinkoje toks kos
tiumas atseina 3000 rublių.

Pora paprastų moteriškų batelių 
kainuoja 280 rublių, jei perkama su 
leidimu ir 1500 rublių laisvoje rin
koje. Todėl gyventojai ir nešioja nu
dėvėtus drabužius.

Drabužių svarbiausia nusiperka iš 
antrųjų rankų, nes kariai parduoda 
juos pigiau: matyt, jie pigiau „gau
na“. Net prabanginių Europos pre
kių kartais gaunama iš kareivių, bet 
kainos eiliniams sovietų piliečiams 
neprieinamos.

Gerai apsirengę piliečiai Sovietų 
krašte yra tik komunistų partijos 
nariai, karininkai, aukšti pareigūnai 
ir jų šeimų nariai. Ši — priviligijuo- 
ta Sovietų aristokratija perkasi spe
cialiuose magazinuose, į kuriuos pap
rastasis mirtingasis net užeiti negali. 
(Daily Mail)

„Naujosios demokratijos" reiškiniai
Lublijanos diecezijos 1947 oficia

liame metiniame pranešime nuroda
ma, kad yra jau mirusių 14 dvasiš
kių. Kiti šeši kunigai našauti be jo
kio teismo, sakoma pranešime. Jie 
nužudyti savose parapijose. 25 kuni
gai ir vienuoliai Lublijanos diecezi
joje laikomi kalėjime ir kaltinami, 
jog biftią nubausti nuo 6 mėnesių iki 
20 metų.

Pasilikusivf dvasiškių ekonominė 
būklė esanti desperatiška. Institu
tas, kuriame buvo globojami ligoniai 
ar seneliai, esąs konfiskuotas.

Religinė spauda visiškai panai
kinta, išskyrus savaitinuką „Oznani- 
lo“, kuris labai varžomas.

Religinių paveikslų ar maldakny
gių spausdinamas visai uždraustas. 
Paskutinėmis žiniomis, krašte esan
čios koplyčios ar kalvarijos, kurias 
slovėnai kaimiečiai buvo pasistatę, 
esančios sunaikintos. (Reuter)

SLAVAI NUSISKUNDŽIA AUSRIJA
Jugoslavų komunistų laikraštis 

„Barba“ nusiskundė Austrijos vy
riausybe, nes ji remianti slovėnų fa
šistinius diversantus ir teroristų 
veiklą prie Austrijos-Jugoslavijos 
sienos. Šios bandos pereinančios sie
ną, užmušinėjančios sienų sargybi
nius ir apiplėšinėjančios gyventojus, 
rašo „Barba“ Tasso agentūros prane
šimu. (Reuter).

33’/« UŽ RAMADIER IR 54,°/« 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Prancūzijos vifešosios opinijos in
stitutas Paryžiuje pranešė, kad kiek
vienas trečias prancūzas patenkintas 
Ramadier kaip premjeru, 31 % iš
reiškė nepasitenkinimą ir 28 % jokios 
nuomonės nepareiškė.

Į klausimą „ar komunistai turi 
būti grąžinti į valdžią?“ 31 ’/o pasi
sakė taip, 54 ’/o prieš ir 15 % be jo
kios nuomonės. (NYHT)

MALDAUJA MALONIŲ 
KOMJAUNUOLIAMS

Tarptautinio skautų sąskrydžio 
metu čekų ir vengrų skautai išdalijo 
kitų tautų skautams brošiūrėles, ku
riose prašoma tolerancijos komunis-

Tuo būdu beveik visuomet iš rusų 
pusės užskaitoma Vengrijai viduti
niškai tik vienas ketvirtadalis tikro
sios vertės. Jugoslavija ir Čekoslo
vakija atsiskaito puse 1947 metų kai
nos.

Pagal Potsdamo susitarimą, 50 
milijonų Vengrijos karo meto skolų 
Vokietijai dabar atitenka Rusijai. 
Vokietija buvo Vengrijai prasiskoli
nusi maždaug 100 milijonų svarų. 
Rusai dabar neatleidžia ir reikalau
ja, kad Vengrija savo skolą sumo
kėtų iki paskutinio pfenigio, tuo tar
pu Vokietijos skola jai visai pamirš
tama. Greta to, kad praktiškai re
paracijų sąskaita pakilusi į 200 mili
jonų svarų ir tiek pat siekia preky
binės skolos, rusai perėmė ir buv. 
vokiečių bendroves su turto verte 
daugiau kaip 12.500.000 svarų. Be to, 
jie taip pat reiškia pretenzijas į ki
tas bendroves, kurios pažymimos 
kaip vokiečių nuosavybė, nors patys 
vengrai užtikrina, kad tai iš tikrųjų 
buvęs prancūzų, belgų ir kitų nevo- 
kiečių turtas, tik karo metu buvęs 
nusavintas, (NZ)

Mūsų Kelias

tiniam Rusijos ir Jugoslavijos jau
nimui. Brošiūros atspausdintos ang
lų ir prancūzų kalbomis. Šiame są
skrydy nedalyvauja nei Rusijos, nei 
Lenkijos, Rumunijos bei Bulgarijos 
jaunimas. Kiti atsiųstieji iš už gele
žinės uždangos skautai varo propa
gandą už komjaunuolius. (NYHT)

17.000 MYLIŲ PER VALANDĄ
AP iš Washingtono praneša, kad 

Senato karinės tarnybos komitetui 
buvę pareikšta, jog vairuojamoms 
raketoms, kurios lėks po 17.000 mylių 
per valandą ir pasieks bet kurią pa
saulio vietą, planas šiandien esąs pa
ruoštas planavimo įstaigoje. (DM)

20.000 DP MOTERŲ Į ANGLIJĄ
' Heidelbergas, rugp. mėn., AP. IRO 

paruošiamoji komisija (PCIRO) pa
skelbė kad D. Britanija yra pasira
šiusi' sutikimą priimti 20.000 moterų 
iš tremtinių stovyklų amerikiečių zo
noje, Vokietijoje.

Moterys bus imamos nuo 18 iki 
50 metų amžiaus šiems darbams: 
tekstilės įmonėms, ligoninėms, skal
bykloms, namų ir žemės ūkio dar
bams. Jos gaus tas pačias darbo są
lygas kaip ir britų darbininkės, bet 
joms nebus leista pakeisti darbovietę 
be Darbo Ministerijos sutikimo. Per
gabenimo išlaidos bus atskaitomos iš 
britų įnašų IRO-ui. . (NYHT)

— JAValstybės, kaip HTB pra
neša, patvirtina savo poziciją, kad 
Japonijos taikos sutartis būtų suda
ryta 11 tautų konferencijoje. Tuo 
būdu atmetamas Sovietų pasiūlymas, 
jog ją paruoštų 4 didieji. JAValsty
bės, laikydamosi 1945 m. Maskvos su
sitarimo, konferenciją šauks visai 
neatsižvelgdamos, ar Sovietai sutiks 
ar ne. Tai tvirtas JAV nusistatymas 
neprileisti veto prie taikos derybų 
stalo.

— Sovietų Sąjunga kaltina JA 
Valstybes dėl kišimosi į Graikijos 
reikalus. P. Gromyko smarkiai puo
lęs Saugumo Taryboje Trumano 
doktriną. Jis tvirtino, kad Vakarų 
kraštai kišasi į Graikijos reikalus ir 
kursto ugnį Europos pietryčiuose. 
Netekęs diplomatinės taktikos, jis 
viešai paminėjo Trumano doktriną, 
nors normaliai diplomatai nemini 
vardais svetimų kraštų. Rusija, kaip 
jis pabrėžė, niekada negalės priimti 
pasiūlymų pripažinti Graikijos pa
sienio stebėtojus. (UP)

— JT politiniame komitete ato
minės energijos komisija 10 balsų

„Atviri" žodžiai sovietinėje zonoje
Tokia antrašte» įvardindamas, 

„Neue Zeitung“ savo 68 Nr. paduoda 
rugpiūčio 24 d. būdingą žinią iš Dres- 
deno, pavaizduojančią sovietinėje zo
noje esančią padėtį ir susidariusius 
santykius.

Saksonijos provincijos kaimų sri
tyse, informuoja minėtasis laikraštis, 
moterys, kurių vyrai priklauso SĖD 
partijai, paskutinėmis dienomis gavo 
to paties turinio laiškų, gėdinančių 
SĖD metodus. Primindami Sąjungi
ninkų karinio tribunolo nuostatus 
apie nusikaltimus prieš žmoniškumą, 
laiškai nurodo toms moterims, kad ir 
jos lygia dalimi atsakingos už savo 
vyrų kaip SĖD narių veiksmus.

„Atviru laišku“ pavadintame rašte 
sakoma pažodžiui (čia duodamos iš
traukos): „Badas ir teroras ranka 
rankon siaučia mūsų miestų ir kai

IZVESTIJA „UŽTARIA“ DP
AP praneša, kad Izvestijos ko

mentatorius nusiskundė Belgija dėl 
displaced persons vergų prekybos.
Komentatorius tvirtina, kad grupė 
DP, kurie buvę pasiųsti j Belgiją ka
syklų darbams, neseniai buvę paimti 
į kalėjimą, kuriame buvo Belgijos 
kvisliųgai ir karo kaltininkai.

Belgijos pareigūnų pareiškimu, 
DP negali priprasti prie kasyklų 
darbų. Esą dabar paaiškėję JTąuto- 
se belgų pasakytų kalbų prasmė. Ti
kroji Vergų prekyba vykstanti po hu
manizmo priedanga.

(Toks Izvestijų*pareiškimas mums 
yra suprantamas. Šis faktas verčia 
mūsų vadovaujamiems veiksniams 
imtis žygių, kad į Belgiją būtų pa
siųsti mūsų žurnalistai, kurie teisin
gai ir nešališkai nušviestų esamą pa
dėtį. Jei vienas kitas DP patenka į 
kalėjimą, tai nėra nieko nuostabaus. 
Kalėjimuose yra nemaža ir ne DP, 
net ir pačioje Sovietų Sąjungoje. 
Red.) 

prieš vieną nusprendė, kad Sovietų 
pasiūlytas tarptautinė# komisijos 
kontrolės planas nesąs pakankamas, 
bet kol kas paliktos atviros durys 
tolimesniems pasitarimams. (AP)

• Pravda nurodo, kad tik 5 didžių
jų užsienių reikalų ministerių kon
ferencija Japonijos taikos sutarčiai 
paruošti patenkintų Sovietų Sąjun
gą. — JAV 2 kreiseriai atvyko į Mar
seilles. — Dėl Maniu arešto buv. Ru
munijos ministeris Maskvoje pareiš
kė iš Briuselio protestą 4 didiesiems.
— Belgijos senatas priėmę įstatymą 
dėl „Benelux", t. y., muitų unijos tarp 
Belgijos, Luksemburgo ir Olandijos.
— Sovietų komendantas Berlyne už
draudė rusų zonoje socialdemokratų 
partijos susirinkimą. — Karo metu 
diplomatai ir kariškiai Maskvoje su
situokę su rusėmis vis dar nesulaukia 
savo žmonų iš Maskvos ir maža vil
ties beturi jas sulaukti. — Austrijoje 
nuleistas karinis britų traukinys nuo 
bėgių: vienas karys sužeistas, viena 
bomba nesprogusi. — Vokietijoje, vi
sose 4 zonose, po karo pabaigos įvy
ko 250.000 vedybinių skyrybų. — Ka
nada ir Italija užmezga diplomatinius 
santykius.
• Argentinos ministerių kabinete 
įvyko pasikeitimų.
• Suimti 3 JV kariai, kurie turėję 
slaptus santykius su sovietais. -E-

„KAS DABAR?"
PENKIOLIKTO KARTO VETO PROGA

Graikijos pasieniui stebėti ko
misijos sudarymą Sovietai vetavo. Po 
tokio rusų žygių JTautų atstovų tarpo 
buvo klausiama: „kas dabar?“ Į šį 
klausimą atsakymą davė JAValsty
bės. Atsakymas toks, rašo NYTi- 
mes:

„Trečiadienį (praėjusią savaitę, 
red.) Taryboje Amerikos atstovas 
Herschel V. Johnson šiurkščiai išsi
reiškė. Jis kaltino Rusiją dėl JTautų 
kvailinimo ir pareiškė, kad jei Tary
bai nepasisektų veikti, jis Graikijos 
klausimą pateiktų JT pilnačiai ir 
jeigu, perspėjo, pilnatyje taip pat 
nepasisektų šiuo klausimu, Washing- 
tonas galėtų imtis tokių žygių, kurie 
galėtų galutinai (ultimately) vesti 
prie JAValstybių ir kitų tautų panau
dojimo karinių pajėgų Graikijoje.“

„Per daug aišku pasidarė, kad 
veto esąs naudojamas Jugoslavijos, 
Bulgarijos ir Albanijos agresijai ap
ginti ... P. Johnson pasiūlė' rezoliu
ciją, kurioje nurodoma, kad „Albani

mų gatvėmis. Abu suruošė Hitleris. 
Bet jūs pačios žinote, jog jo įpėdiniai 
nė negalvoja kovoti prieš tai. Kai 
didžiajai tautos masei neduodama net 
kas būtiniausia jos egzistencijai, di
dieji SĖD bonzos girtauja ir gyvena 
triukšmingai. Kad nekeltų maišto, 
mažieji pareigūnai pavalgydinami 
tais trupiniais, kurie nukrenta nuo 
didžiųjų bonzų stalo. Bet ir tai ne
gauna jie dovanai, jie turi šnipinėti 
ir visus tuos, kuriems nepatinka prie
vartavimas, išduoti žudymui. Nebū
kite jūs šių nusikaltimų bendrinin
kės.“

Pacitavus „Nuernbergo statuto" 
str. 6 skyrių e, laiške sakoma toliau: 
„Ar pagalvojate tai, kas jūsų pasi
gailės, jeigu jau tiek nueita? Ir tai 
iš tikrųjų yra! Žadinkite savo vyrų 
sąžinę! Venkite jūs pačios tiesiogiai
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Prof. Piccard leisis 
i jūrų gelmes

Kaip žinoma, 1931 ir 1932 metais 
žinomas stratosferos tyrinėtojas švei
carų fizikas prof. Auguste Piccard’as 
mokslinio tyrinėjimo tikslais specia
liai pastatytu balionu buvo du kar
tus pakilęs į stratosferą ir pasiekęs 
15.781 ir 16.940 metrų aukštį. Ka
dangi jo žmona po tų į oro erdvę ri
zikingų ekskursijų išgavo iš jo pasi
žadėjimą daugiau nebeskristi, dabar 
jis sumanė pradėti tyrinėjimus visai 
priešinga kryptimi, t. y., nusileisti į 
dar iki šiol nepasiektas jūrų gelmes. 
Piccard’as tai mano atlikti su specia
liai iš plieno pagamintu povandeni
niu balionu, kuris yra rutulio formos, 
turi apie 1,85 m. skersinio piūvio su 
12 cm storio plieno sienelėmis. Tame 
plieno balione yra įrengti du labai 
storos, permatomos medžiagos lan
gai, per kuriuos bus galima stebėti, 
dar iki šiol neištirtą jūrų gelmių pa
saulį. Be pertraukos dirbdamas fil
mų aparatas filmuos povandeninio 
pasaulio vaizdus.

Pirmąjį nusileidimo bandymą, 
Piccard’as su savo „Bathyscaphe“ 
vardu pakrikštytu aparatu mano-at
likti vakarų Afrikos pakrantėje^, 
įlankoje Guinea. Jis tikisi pasiekti ' 
nuo 3000 iki 4000 metrų gylio. Šioje 
kelionėje jį lydės jo kolega prof., Co- 
syns.

Povandeninis balionas yra visai 
įrengtas ir Antverpeno uoste pakrau
tas į laivą. Reikia manyti, kad tyri
nėjimo rezultatai bus paskelbti dar 
šios vasaros pabaigoje. (b)

LIETUVIŲ DIENOS MINĖJIMAS
Babenhausenąs (Hess.) — Vietos 

komiteto švietimo skyrius surengė 
Lietuvių Dienos minėjimą. .Pakviesti 
dalyvavo estų ir latvių atstovai. Dr. 
Tarvydas skaitė pranešimą „Pasaulio 
lietuviai“. Po pranešimo buvo per
skaityta rezoliucija, kuri visų buvo 
vieningai priimta. Minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

Koncertinę dalį atliko Hanau 
„Dainavos“ vyrų choras, vedamas 
Br. Jonušo, ir Eigelių šeima kanklė
mis.

Liepos 14 d. iš Fuldos buvo at
kelti 68 lietuviai. Įstegtas stovyklos 
paštas. J. V.

• Apie 10 ’/o DP angliakasių grįžta 
iš Belgijos į amerikiečių zonos DP 
stovyklas, praneša JAV kariuomenės 
vyr. būstinė (AP).

jos, Bulgarijos ir Jugoslavijos ban
ditai“ sudaro grėsmę taikai.“

Rusijos atstovas Gromyko kaltino 
amerikiečius už „grubų įsikišimą“ į 
Graikijos reikalus. Jis pasakė, kad 
JAV „mėginančios pavergti Graiki
jos politinį ir ekonominį gyvenimą, 
kad pakenktų gyvybiniams Graikijos 
piliečių interesams su labai abejoja
ma nauda patiems amerikiečiams“.

Naująją Amerikos rezoliuciją p. 
Gromyko pavadino „absurdiška“.

Po Johnsono pareiškimo daugelis 
stebėtojų mano, kad JAValstybės vis 
labiau yra linkusios prie žymaus 
JTautų Chartos 51 straipsnio, kuria
me sakoma, kad

„esanti individuali ar kolektyvinė 
teisė apsiginti, jeigu ginkluotas 
užpuolimas pasireikštų prieš Jung
tinių Tautų narį, kol Saugumo 
Taryba Imtųsi reikalingų priemo
nių tarptautinei taikai ir saugumui 
palaikyti“.

(New York Times O. W.)

ar netiesiogiai dalyvauti nusikalti
muose, kuriuos daro jūsų vyrai! 
Įspėkite žmones, kuriems gresia pa
vojus būti „paimtais“. Nesiduokite 
klaidinamos apie jėgų santykį pasau
lyje ir Vokietijoje. Jus laiko neži
nioje, o SĖD spaudoje, per radiją ir 
susirinkimuose apgaudinėja jus, kad 
dar keletas mėnesių ir SĖD valdys 
visą pasaulį. Lygiai taip pat.apgau
dinėjo mus naciai, kad dar praeis 
keli mėnesiai, savaitės, pagaliau net 
dienos ir pergalė būsianti mūsų. Jūs 
turite savo akis. Atmerkite jas. J'uo 
labiau siaučia mažieji ir didieji bon
zos, tuo aiškiau jūs žinote, kad jie 
jaučia savo terorino viešpatavimo pa
baigą. Laikykitės nuošaliau nuo rau
donųjų fašistų darbų. Jeigu ne ki
taip, venkite visų susirinkimų. Pa- 
gelbėkite vienos kitoms.“

9
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Prancūzų zonos sostinėje 
Baden-Badene

Vokietijos miestuose esame pratę 
matyti daug griuvėsių, Ir kai patenki 
į miestą, kur jų nė su žiburiu nerasi, 
Susidaro nekasdieniškas {spūdis. Ne
seniai turėjau progos lankytis pran
cūzų zonos sostinėje Baden-Badene 
ir pajusti šio karo audros visiškai 
nepaliesto vakarietiško mk j gyve
nimo pulsą. Šis prieš karą madin
giausias Vokietijos kurortas, pagar
sėjęs savo gydomaisiais mineraliniais 
šaltiniais ir garsiąja lošimo rulete, 
dabar yra tapęs prancūzų zonos šefo 
gen. Koenigo rezidencija ir tuo pa
čiu zonos kariniu, administraciniu ir 
kultūros centru. 35.000 prancūzų ka
riškių ir civilių tarnautojų yra apsi
gyvenę šiame mieste. Todėl miestas 
yra jgavęs visiškai prancūzišką at
spalvį, o vokiečių mažuma ištirpsta 
šioje prancūzų masėje. Čia atvykęs 
pasijunti patekęs j Vakarų Europos 
Stiliaus, miestą. Plačios alėjos, asfal
tuotos gatvės ir skverai knibždėte 
knibžda elegantiškiausiais automobi
liais. Tačiau tarp daugybės mašinų 
vyraują Standartinis „Volkswagen“, 

•t? Tai vokiškasis „Fordas“, kuris savo 
laiku pagal Hitlerio planą turėjo 
būti masiškai ir pigiai gaminamas, 
kad kiekvienam Vokietijos darbinin
kui būtų prieinamas įsigyti. Bet Hit
lerio planams apsivertus aukštyn 
kojomis, sakytos mašinos gaminamos 
alljantų reikalams ir dažnas prancū
zų karys naudojasi „Volkswagen’u“, 
vykdydamas Vokietijoje savo oku
pacines funkcijas.

Baden-Badeną neklystant galima 
, pavadinti uniformuotų žmonių mies

tu. Kur tik pažvelgsi, visur vyrauja 
uniformuotieji. Jų pilnos kavinės, 

. restoranai ir viešbučiai. Žilagalviai 
generolai, solidūs pulkininkai, sno
biškai elegantiški leitenantai, kolo- 
nialinę uniformą dėvį, bronzinių vei- 

■" dų Afrikos atstovai marokiečiai ir 
alžiriečiai — yra šios vietos repre
zentantai. Tarp jų pasimaišo savo 
sportiškomis uniformomis amerikie
čiai, anglai ir operetiškai pagonuo- 
tais ir ordenuotais mundurais rusai.

Baden-Badenas yra pasidaręs ne 
vien prancūzų zonos karinės admi
nistracijos centru, bet ir intelektua
linio bendradarbiavimo koncentra
cijos punktu. Balzakas ir Turgenie- 
vas, Lisztas ir Henry Fordas, Cle
menceau ir Stresemanas, kurie čia 
savo laiku viešėj osi ir buvo tos 
nuomonės, kad ši palaiminta vieta

Mei seserų šeima vėl 
padidėjo

KEMPTENAS. — Prieš metus lai
ko dažnai tekdavo užtikti tai vienur, 
tai kitur nemažą būrelį lietuvaičių, 
atliekant med. seserų kursų teorines 
pamokas, — vargšės atskirų tam rei
kalui patalpų neturėjo. Jos gi šiose 
sunkiose darbui sąlygose nepalūžo: 
praėjo teorinį kursą, atliko praktiką 
vietos DP ligoninėj, ir rugpiūčio mėn. 
11 d. dvidešimčiai jųjų buvo iškil
mingai įteikti baigimo pažymėjimai. 
Tą pačią dieną per išleistuvinį aktą 
ligoninėj jos visos iškilmingai pri
siekė dirbti Lietuvos labui, pasižadė- 
damos eiti į pagalbą kiekvienam li
goniui be rasės, tikybos, pažiūrų ir 
kitų skirtumų. Minimus kursus glo
bojo LRK, todėl ir baigimo pažymė
jimai jo vardu išduoti. Med. seserų 
kursams vadovavo med. gyd. M i ke
li o n i s , o lektoriais buvo vietos lie
tuviai gydytojai. Geriausiai kursus 
baigė (vienais penketukais!) I. Kairy
tė, nesenai mirusio a. a. mkt. Kairio 
duktė. Išleistuvinis aktas įvyko 
Kempteno DP ligoninėj, kurio metu 
gražių linkėjimų bei minčių pareiškė 
prof. kan. Meškauskas, gyd. Mikelio- 
nis, Dr. Karvelienė, pik. Tautvilas ir 
kt., o vakare vietos kolonijos pramo
gų salėj per jaukią išleistuvinę arba
tėlę gražiai pasilinksminta.

PADIDĖJO FLENSBURGO 
LIETUVIŲ KOLONIJA

Liepos mėn. antrojoje pusėje į 
Flensburgą perkelti Slezvige gyve
nusieji lietuviai: „Ventos“ stovykla į 
Muetzelburgą, o „Tolko“ — į mišrią 
stovyklą mieste „Trollsee“. Iš „Ven
tos“ į Flensburgą atsikėlė 121 gyven
tojas, o iš „Tolko“ — 201. Lietuvių 
skaičius Flensburge dabar jau viršija 
700. Reikia manyti, kad padidėjus 
gyventojų skaičiui, ir lietuviškasis 
gyvenimas Flensburge pagyvės. Tie
sa, ir atsikėlusiųjų tarpe yra' daug 
vaikų bei senesnio amžiaus žmonių.

(av)

priklauso visiems, o jos sveikas ir 
taurus oras sužadina kiekvienos tau
tybės individe abipusišką nuoširdų 
viens kito dvasinį supratimą. Jau
trieji prancūzai, pasirinkdami šią 
vietą taip pat kultūros centru, bus 
tai atspėją. Dabar čia iš prancūzų 
ir kritiškai galvojančių vokiečių in
telektualų pusės dedamos pastangos, 
per meną, literatūrą, spaudą statyti 
dvasinio bendradarbiavimo ir frater- 
nltacijos rūmą. Šio rūmo augimas 
pareis nuo to, kiek sveiki ir patvarūs 
bus jam padėti pagrindai.

Čia reziduoja vokiečių rašytojas 
Otto Flake. Taip pat_iš Berlyno yra 
atvykęs literatas Alfred Doeblin, ku
ris vadovauja Švietimo Valdybos 
prie karinės vadovybės Beaux Arts 
(meno) skyriui ir leidžia literatūros 
ir meno žurnalą „Das Goldene Tor“, 
per kurį siekiama vokiečius supažin
dinti su prancūzų literatūra ir menu. 
Teatro, kino ir muzikos klausimais 
čia yra leidžiamas žurnalas „Die 
Quelle“, kuriame nemaža vietos ski
riama prancūzų muzikos, teatro ir 
filmų temoms gvildenti.

Prancūzų Messageries de la Pres- 
se (knygynai) užversti žurnalais,' 
laikraščiais, knygomis. Lentynose

Įvairios žinios
0 Amerikos pareigūnai iš Rumuni
jos praneša, kad komunistinis reži
mas vykdo priverstinį opozicijos par
tijų vadų prisipažinimą, tam panau
dodamas brutalius metodus. (AP)
0 UP pranešimu, anot NZ, Sovietų 
zonoje Vokietijoje vyksta plataus 
masto Sovietų okupacinio personalo 
pakeitimai, pradedant maršalo So- 
kolovskio pavaduotoju, baigiant in
formacijų tarnautoju.

Šis pakeitimas susijęs su mažais 
laimėjimais Vokiečių — Sovietų nau
dai.
0 Japonijos imperatorius Hirohito 
rašys knygą apie jūrų biologiją, ku
riai turįs surinkęs 22 metų duomenis. 
Iki šiol jis negalėjęs savo vardu kny
gos išleisti, bet dabar jau galįs tai 
daryti. Jis esą surinkęs medžiagos 
apie 80 naujų jūrų gyvūnijos rūšių. 
(UP) v
0 Dar kartą JAV pasiuntė notą p. 
Molotovui dėl Korėjos tvarkymo. 
JAV siūlo įtraukti visas partijas į 
sudarysimos vyriausybės sudėtį, kai 
Sovietai nori tik komunistų partijos. 
Notoje pabrėžiama, kad esama pa
dėtis esanti pavojinga JAValsty- 
bėms.
• JV su Italija pasirašė susitarimą, 
Ta proga JV nubraukė 1 milijardą 
dol. Italijos karo skolų, grąžino apie 
60 mil. per karą JV įšalusių Italijos 
vertybių ir dar pridėjo 23 laivus. Dar 
prieš šios sutarties pasirašymą „Prav- 
da“ kėlė „gvoltą“, kad tuo būdu Itali
ja visiškai patenkanti į JV kapitalistų 
vergiją ir JV gaunančios Italijoj ka
rines bazes. -E-
0 JV ir D. Britanijos atstovai sąjun
gininkų kontrolinėj Taryboj Bulga
rijai pareiškė protestą prieš N. Pet- 
kovo nuteisimą. Opozicijos lyderio 
nuteisimas esąs aiškus Jaltos susitari
mo sulaužymas. Abu atstovai deda 
pastangas, kad sprendimo vykdymas 
būtų atidėtas. -E-
0 Dideli miškų gaisrai per keletą 
dienų Prancūzijoj padarė apie 40 mil. 
frankų nuostolių. Taip pat dideli 
miškų gaisrai pastarosiomis dienomis 
siautė ir Sovietų, anglų ir amerikie
čių zonose Vokietijoj. Kai kuriose 
vietose miškuose įvyko daug sprogi
mų, nes ten buvo dar iš karo meto 
likusios karo medžiagos. -E-
• šiomis dienomis gen. Clay priėmė 
aukštą iš^ Šveicarijos atvykusį IRO 
pareigūną su kuriuo kalbėjosi DP 
reikalais. IRO atstovas pareiškęs, kad 
dabartinio IRO biudžeto jokiu būdu 
neužteksią išlaikyti 900.000 DP. -E- 
h Sovietai vis išmontuoja fabrikus 
savo zonoje ir išgabena į Rusiją, rašo 
Maily Mail. — Irano vyriausybė, anot 
Reuterio priešinantis Sovietų spau
dimui dėl naftos sutarties ir atrodo, 
kad parlamentas neratifikuos krizės 
metu sudarytos sutarties tarp Irano 
ir Sovietų. — Pirmasis Suomijos mi- 
nisteris Asko Ivalo atvyko į Olandiją. 
— JAV vis daugiau pašalina komu
nistinio nusistatymo tarnautojų iš 
Valstybės Departamento.
0 Darbo viceministeris Ness Ed
wards pališkė, kad 12.500 iš 20.500 
nuo preėjusių metų spalių mėn. į 
Angliją atgabentų'DP yra suteiktas 
darbas. -E< 

randame nuo klasikų — Moliėre, 
Racine, Montesquieu, Pascal iki re
zistencijos naujausių literatūros vei
kalų. Iš populiariųjų žurnalų vitri
nose matosi: „Silhouette“, „Quadri- 
ge“, Andrė Gidės įsteigtasis „L’Ar- 
che“, „La Nef", „Parn“ ir eibę kitų 
kultūrinio, socialinio, sporto, muzi
kos ir politinio charakterio leidinių. 
Meno reikalais besidomintieji čia ga
li rasti Rodeno, Salvat ir kitų meno 
korifėjų darbus. Ir teatrinis gyveni
mas akomponuoja kultūrinio gyveni
mo harmonijai. Baden-Badeno Mel- 
pomenos šventyklos (Mažojo Teatro) 
ir modernaus Casino scenose žymios 
prancūzų ir vokiečių teatralinės ir 
muzikinės pajėgos yra nuolatiniai 
svečiai.

Ėjau vėlu vakarą žibintais apš
viestomis miesto alėjomis.. Sodai 
paslaptingai saugojo miegančias vi
las. Prie vynuogėmis apaugusio ko
lonų portalo sužibo marokiečio sar
gybinio turbanas. Pro lieknų topo
lių ir aukštų ėglių šakas spindėjo 
žvaigždės. Rami vasaros naktis ir po 
dienos triukšmo besiilsinčio miesto 
romantika užima kvapą. Kažkur to
lumoje pasigirsta ramūs, monotoniš
ki fleitos garsai. Br. K.

0 Antiamerikietiškai veiklai tirti 
komitetas paskelbė, kad, pagal jo ap
skaičiavimus, JV esą 2 mil. nelojalių 
valstybės santvarkai piliečių. -E-
0 Šiomis dienomis Long Islande 
pradėta statyti pirmoji pasauly labo
ratorija, kurioj bus daromi tyrinėji
mai pritaikyti atominę energiją tai
kingiems tikslams. -E-
0 Šią savaitę prancūzai pradeda JV 
zonoj verbuoti DP į darbus anglių 
kasyklose. DP siūlomos prancūzų 
angliakasių darbo ir atlyginimo sąly
gos. -E-
0 Britų sektoriuje Berlyne leidžia
mas dienraštis „Telegraph“ praneša 
apie naują mažą Katyną, neseniai at
sitiktinai surastą viename sovietinės, 
zonos miške. Jį suradęs to miško gi
rininkas. Masiniam kape, negiliai po 
velėnomis, rasta pakasta 20 vyrų la
vonai, nužudytų ne anksčiau kaip 
prieš 8-9 savaites. Apylinkės gyven
tojai pasakoja, kad jie anksčiau tame 
miške girdėję šaudymą iš kulkosvai
džių ir eilę paskirų šūvių. -E-
0 Gen. Clay pareiškė, kad tarp bri
tų ir amerikiečių zonų vėl įvedama 
policijos kontrolė. Norima sustabdyti 
vokiečių iš sovietinės zonos į JV zoną 
plūdimą. Iki šiolei sovietinės zonos 
vokiečiai pirmiausia pereidavę į bri
tų zoną, o iš ten jau laisvai patekdavę 
į JV zoną, kuri ir taip esanti perpil
dyta. Gen. Clay pasakė, kad be lei
dimo į JV zoną iš sovietinės zonos 
atvykę vokiečiai bus grąžinti atgal. 
Ši priemonė paliesianti apie 7000 as
menų.
0 Nuo 1940 metų, anot La Lanter- 
nė, JAV yra nupirkusios iš Belgijos 
uranijo 40.000 t už 11.500.000 dolerių. 
(AFP) '
0 JAValstybės įteikė Sovietams 
protesto notą dėl kinų uosto Dairen 
okupavimo ir dėl neleidimo naudotis 
juo kitiems kraštams. Kada Dairen 
uostas buvo atidarytas pasaulio pre
kybai, rusai tuojau jį uždarė, išsky
rus naudojimą jų pačių laivams.
(HTB)

Iš Pabaltijo Filatelistų Sambūrio „BALTIJA" veiklos
Sambūrio valdyba nutarė šm. spa

lių 4—5 dienomis sušaukti Augsburge 
sambūrio narių metinį suvažiavimą, 
į kurį kviečiami atvykti visų trijų 
vakarinių zonų sambūrio nariai. Su
važiavimo atidarymas įvyks spalių 
4 d. 15 vai. Valdybos bei revizijos 
komisijos nariai atvyksta pirmą su
važiavimo dieną 9 vai. posėdin. Visi 
numatantieji atvykti suvažiaviman 
prašomi iki rugsėjo 15 dienos pra
nešti valdybos pirmininkui apie nak
vynės reikalingumą, nes nakvynė 
nariams numatoma viešbučiuose. Su
važiavimo metu bus vykdomas fila- 
telinių vertybių aukcionas, bus įteikti 
sambūrio narių ženkleliai ir pakei
stos narių kortelės.

Dėl įvairių sunkiai įveikiamų 
kliūčių, Pabaltijo valstybių filateli- 
nių vertybių katalogo išleidimas užsi
tęsė, bet šiuo mėtų teksto visomis 
penkiomis kalbomis bei klišių paruo
šimas jau baigiamas, tik tenka nu
galėti likusias spausdinimo technines 
kliūtis ir tikimasi, kad neilgai trukus 
taip nekantriai laukiamą katalogą 
taip pat bus galima įteikti.

0 Sovietų karo attache Švedijoj at
šaukiamas į Maskvą, nes švedai už
klupo jį belankantį vieną uždraustą 
salą prie Švedijos krantų. Praėjusį 
mėnesį iš Švedijos buvo atšaukti du 
sovietų ambasados tarnautojai, kurie 
per daug domėjosi Švedijos-Suomijos 
pasieniu ir ten padarė ilgą ekskur
siją dviračiais. -E-
0 Izvestija rašo, kad apie 300.000 
Sovietų piliečių esą DP tarpe Vo
kietijoje: per 130.000 britų zonoje, 
150.000 amerikiečių zonoje ir 10.000 
prancūzų. Jie visi esą 380 stovyklose. 
Režimas stovyklose pablogėjęs, kai 
norinčių grįžti namo padidėjęs skai
čius. Atsiradęs teroras, šmeižtai, prie
šinga propaganda, ir kt.
0 Sovietų atstovas kontrolinėj są- 
jung. taryboj Austrijai gen. Kuraso- 
vas tarybos posėdy pareiškė, kad Sov. 
S-ga neįsileisianti į savo zoną JV 
Austrijai paskirtos 100 mil. dol. pa
skolos dalies. Kontr. Taryboj vis dar 
tebesiginčijama dėl sovietų konfis
kuotos Lobau naftos valykos, kuri 
priklauso anglų ir amerikiečių fir
mom. Trijų vakariečių zonų atsto
vams taryboje įteikus griežtą prote
stą, sovietai sustabdė valyklos išmon- 
tavimą. Jos dalis jie jau buvo pra
dėję gabenti į Rumuniją. -E-
• Mažiausiai vienas milijonas britų 
nori emigruoti į kolonijas. Darbininkų 
profsąjungos siūlo uždrausti emigra
ciją. Ir Churchillis pasisako prieš 
išvažiavimą. I Australiją išvykti pa
duota 400.000 prašymų. Pietų Ifrika 
turi du linijinius laivus ir kas mė
nesį išveža 1.400 asmenų iš 50.000 pra
šiusių. Į Kanadą planuojama gabenti 
lėktuvais. Kanada 1946 metais atsi
gabeno per 50.000 imigrantų (Reuter). 
0 Amerikiečiai atsisakė perduoti 
Vokiečių policininką, kuris Berlyne 
nušovė rusų karininką, nes policinin
kas gynęs savo gyvybę. Generolas 
Ryan pareiškė, kad tas reikalas esąs 
Jų jurisdikcijoje. (AP)
0 Generolas L. D. Clay pareiškė, 
kad Rusų protestas dėl Vokietijos 
pramonės lygio pakėlimo esąs be pa
grindo, nes Sovietai atsisakę nuo vie
ningo Vokietijos ūkio atstatymo, ku
ris buvo 1945 m. nustatytas Potsda
me. (AP)
0 Argentina, remiama kitų 5 pieti
nės Amerikos kraštų, pasiūlė Italijos 
taikos sutarties reviziją, nors Sovie
tai iki šiol sutarties dar neratifikav- 
vo. (AP)
o JTSaugumo Taryboje balsų dau
guma buvo atmesta prašymai Rumu
nijos Bulgarijos ir Vengrijos dėl 
priėmimo JTautų nariais, nes „šie 
kraštai neištesėję duotų pažadų, nu
matytų taikos sutartyse, dėl žmogaus 
teisių“.
• Ispanijoje, sprogus Cadiz'o ar
senalui ir laivyno torpedų įmonei, 
užmuštų priskaitoma iki 400 ir sužei
stų apie 6000. Langai išbyrėję net už 
16 mylių. Imtasi specialių priemonių, 
įvesta net cenzūra. (AP).
0 Japonijos taikos sutarties paruo
šimo konferencija numatoma busian
ti vėlai rudienį ar net 1948 m. pra
džioje. 9 kraštai sutinka, kad 2/« bal
sų priimti klausimai būtų veiksmingi. 
0 Buvę slovakų partizanai pareika
lavę išduoti jiems ginklus. Nekomu
nistinė spauda nurodo, kad'šie neva 
buvę partizanai esą suorganizuoti 
komunistai, kurie vėliau gali būti 
nukreipti prieš nekomunistus Slova
kijoje. (AP)
• Tarptautinis skautų sąskrydis jau 
uždarytas. Prancūzų spauda kaltina 
skautų policiją dėl jos „militaristinio“ 
elgesio ir dėl tam tikros netvarkos 
(vandens pritrūko vieną karštą po
pietį). Sekantis sambūris numatoma 
Kalifornijoje — Santa Barbaro at 
Kanadoje, nes to pageidauja britų 
skautai.

Tremtyje 3-jų metų sukakčiai pa
minėti sambūris išleidžia atvirukus. 
Piešinyje — trijų Pabaltijo valstybių 
pusiau stiebo nuleistos vėliavos; 
tekste — atitinkamas įrašas. Projektą 
paruošė sambūrio narys dailin. Ed. 
Krasauskas. Atvirukai sambūrio su
važiavimo dienomis bus antspauduo
jami paminėjimui atžymėti specia
liai pagamintu spaudu. J. C.

HANAU PERKŪNAS — TUEBIN- 
GENO VYTIS 55:52 (28:20).

Rugpiūčio 17 d. L kl. krepšinio 
pirmenybių rungtynės Perkūnas — 
Tuebingeno Vytis baigėsi 55:52 
(28:20) Perkūo laimėjimu. Rungtynės 
nepasižymėjo ypatingai gražiu žai
dimu, nes vidudienio saulė tam gan 
kenkė. Įtemptas žaidimas ir teisėjų 
nepastabumas žiūrovus įaudrino. 
Protarpiais Perkūnas pasekmes pa
keldavo iki dešimties taškų skirtumo, 
bet tai tik trumpą laiką.

Perkūnui taškus pelnė: Bagdonas
— 17, Paransevičius — 12, Supronas
— 11, Pilvelis — 10, Kalvaitis — 3, 
Kepalas — 2.

0 AP praneša, kad organizuotos 
grupės, dėvinčios vokiečių, lenkų, 
rusų ir čekų uniformas, įsibrovusios 
per čekų kariuomenės divizijos ap
supimą į šiaurės rytų Slovakiją, iš- 
sikleidė per Moraviją ir miškų ko- 
voseužmušė bei sužeidę 38 karius.
0 JAValstybės formaliai įteikė J 
Tautoms Balkanų klausimu pareiš
kimą, kurį svarstys JT pilnatis. Pa
reiškime sakoma, kad esama padėtis 
„gresia politinei nepriklausomybei ir 
teritoriniam Graikijos integralumui“. 
(AP)
e Europos ūkinio ber Iradarbiavimo 
konferencija artėja prie savo darbų 
pabaigos. Pastarosiomis dienomis bu
vo diskutuotas 16-kos valstybių muitų 
unijos klausimas, kaip viena iš prie
monių padėti atsigauti Europos ūkiui. 
Šiuo metu Europoj jau yra dvi valsty
bių grupės, sudariusios tarpusavę 
muitų uniją, tai Belgija, Olandija ir 
Luksemburgas ir antroji grupė — trys 
Skandinavų valstybės. Britų atstovas 
pareiškė, kad 16-kos valstybių muitų 
unijų klausimas reikalingas plačių 
studijų ir jos įgyvendinimas gali 
trukti iki 7 n.etų. -E-
• Sovietai-dar paėmė du Austrijos 
fabrikus, kurie nebuvo laikomi Vo
kietijos turtu. Tariamasi, ką turės 
daryti amerikiečiai ir britai toliau. 
0 AP iš Londono praneša, kad Bri- 
tanjos ministeris pirmininkas Attlee, 
kaip Daily Mail rašo, yra pareiškęs 
savo artimiems kolegoms, jog jis dėl 
sveikatos sumetimų numatąs pasi
traukti iš pirmininko pareigų. Į Jo 
vietą numatomas užs. reik. min. E. 
Bevin. Kartu kalbama ir apie kitų 
ministerių pasikeitimą.
• National Labor Relations Berd 
taryba paskelbė, kad, anot AP, kiek
vienas darbininkų sąjungos tarnau
tojas, dar prieš pradėdamas tarnybą, 
turės prisiekti, jog jis nėra ko
munistas. .
0 Dešiniųjų ir centro partijos atsto
vai parlamente nutarė remti gen. t e 
Gaulle politiką. Susidariusi jau apie 
70-80 parlamentarų grupė, kurieje 
esąs ir vienas socialistų atstovas. Ma- 
noma, kad prie jos prisidės dar kelio
lika parlamentarų Pirmoje eilėje Jie 
pritaria gen. de Gaulle iškęltai kon
stitucijos reformai.

Visi prancūzų laikraščiai, išski
riant tik komunistų, labai griežtai 
pasisako prieš mirties bausme nu
baudimą bulgarų opozicijos lyderio 
N. Petkovo. „Populaire“, pvz., rašo, 
kad Petkovui primestas kaltinimas, 
būk jis rengęs karinį perversmą, ma
žiausiai yra nerimtas. -E- 
0 „Draugas“ rašo, kad liepos 2 d. 
JV senatorius Ferguson patiekė sena
tui naują įstatymo projektą DP įsi
leidimo J JV reikalu. Jo projektas žy
miai palankesnis DP negu anksčiau 
pasiūlytasis Strattono, nes Ferguso- 
nas siūlo įsileisti į JV visus DP, kurie 
dėl politinių sąlygų negali grįžti į 
savo kraštus. Tuo būdu Fergusono 
bilius būtų taikomas ne tlk'Vokieti- 
joje, bet Austrijoje ir Italijoje ir ki
tuose kraštuose esantiems DP. Fergu
sono bilių remią 8 įtakingi senatoriai. 
Strattono bilius siūlė DP skirti tik 
neišnaudotas karo meto kvotas. Tai 
lietuviams ne perdaug padėtų, nes jų 
kvota yra maža ir pagal Strattono 
bilių lietuvių J JV tegalėtų įvažuotl 
gal tik apie 2.000. -E- 
0 Prrncūzijos atstovas Ispanijoj, 
dabar neeinąs ten pareigų, šiomis die
nomis San Sebastiane buvo susitikęs 
su Ispanijos užsienių ministerių. Jų 
pasikalbėjimo turinys neskelbiamas, 
bet manoma, kad buvo tariamasi dėl 
jau 17 mėnesių politiniais motyvais 
nutraukto susisiekimo tarp Prancūzi
jos ir Ispanijos atstatymo. Paskuti
nėmis žiomis siena tarp Ispanijos ir 
Prancūzijos atidaryta.

Vytis: Ošlapas II — 16, Saladžius 
— 15, Alinskas — 10, Petrauskas — 5, 
Ošlapas I — 3, Ponelis — 2, Cerkeliū- 
nas — 1. Dr.

KASSELIO „LITUANICOS“ 
BALANSAS

— Iki šiol Kasselio „Lituanica“ 
turėjo 22 krepšinio rungtynes, iš ku
rių laimėjo 14, pralaimėjo 8. Krepšių 
santykis 1006:885 „Lituanicos“ nau
dai. Vienerių rungtynių vidurkis 
46:40.

Komandoje daugiausia kartų žaidė:
1) K. Miškinis — 22, 2) Lands

bergis I — 19, 3) Aižinas — 11, 4) 
Afanasjevas — 10, 5) Ralkevičius — 
9. Daugiausia taškų pelnė: 1) K. 
Miškinis — 284, 2) Landsbergis I — 
230, 3) Varkala — 100, 4) Ralkevi
čius — 76, 5) Pranckūnas — 47.

— Rugpiūčio 20 d. Kasselyje bu
vo sužaistos priešpaskutinės L kla
sės krepšinio pirmenybių rungtynės 
Goettlngeno YMCA — Tuebingeno 
ASK „Vytis“ Po gražios kovos goet- 
tingeniečiai iškovojo garbingą per
galę 48:44 (22:19).
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Rengiami kūno kultūros vadovai
TAUTINĖ LIETUVIŲ SPORTININKŲ STOVYKLA GRAFENASCHAU (prie Murnau)

Norėdama bent iš dalies sumažin
ti kūno kultūros vadovų trūkumą, 
Muencheno apygardos sporto vado
vybė š. m. rugsėjo 10-30 d. čb Gra- 
fenaschau (prie Murnau) YMCA’os 
stovykloje numato suruošti kūno kul
tūros mokytojams ir įvairių sporto 
šakų instruktoriams bei teisėjams 
kursus, kuriuos galės lankyti visų 
Vokietijos zonų lietuviai-sportinin- 
Jtąi, viso 100 asmenų (60 vyrų ir 40 
mot,). Stovyklą remia ir globoti su
tiko LTB Muencheno apygarda ir 
YMCA - YWCA inspektorius Pietį, 
Bavarijai p. Z. Puzįnauskas.^ Kursų 
programa paruošta, patalpos, sporto 
trankiai ir kiti būtiniausi rakandai 
jau gauti (per p. Z. Puzinauską). Pi
nigais sušelpti žadėjo LTB Muenche
no apygarda. Kadangi Muencheno 
sporto apygarda maisto neturi ir jo 
iš niekur gauti nenumato, todėl val
giu turės pasirūpinti patys kursantai, 
čia, be abejo, daug pagelbėti galės 
vietiniai komitetai, iš kurių apylinkių 
sportininkai važiuos į šią stovyklą. 
LTB vadovybė į šią sportininkų va
dovų paruošimo stovyklą deda daug 
vilčių, tad reikia manyti, kad ir apy
linkių komitetai neatsakys savo pa
ramos vykstantiems kursantams. Pa
geidaujama, kad maistą kursantai 
atsivežtų sausais produktais, o duo
nos normą miltais, nes yra susitarta 
su kepykla, kuri, gavusi miltus, sto
vyklai- teiks duoną. — Kadangi sto
vykloje darbo bus daug ir, reikia pri
minti, nelengvo, todėl būtų gera, kad 
vietiniai komitetai i tai atkreiptų sa
vo dėmesį ir išvykstantiems sporti
ninkams išrūpintų stovyklavimo me
tui sunkiai dirbančiojo davinį.

Kursų programoje numatyta:
Teorija: fizinio auklėjimo istorija 

ir teorija; moderniosios fizinio auklė
jimo linkmės; sporto diatetika ir fi
ziologija; pirmoji pagalba, higiena ir 
sport, masažas; fiz. lavinimo metodi
ka, pasauliniai jaunimo sąjūdžiai bei 
jų tikslai (YMCA,- YWCA ir kt.); 
sportinio gyvenimo organizavimas.

Praktika: didieji kovos žaidimai 
su taisyklių aiškinimu — krepšinis, 
futbolas, tinklinis, softbolas; mank
šta; lengvoji atletika (su teisėjavimo 
praktika); plaukymas ir skęstančiojo 
gelbėjimas; iškylavimas (laisvalai
kiu).

Iš viso teorijai ir praktikai ski
riama 126 vai. Praktiškai stovykloje 
bus 18 darbo dienų (18X7 vai. = 126 
vai.).

Kursantų atranka
a) Kūno kultūros moky

toj ams:
Sąrašus į šią stovyklą siųstinų 

asmenų sudaro vietos komitetai, su
sitarę su vietos lietuvių švietimo 
įstaigomis ir sporto klubu. Komitetai 
patvirtina, kad jų rekomenduojami

asmenys yra tinkami būti kūno kul
tūros mokytojais. Cenzas — ne ma
žiau kaip 8 kl. gimnazijos. Be to, turi 
būti kursanto raštiškas sutikimas, 
kad baigęs šiuos kursus neatsisakys, 
jeigu bus reikalas, dirbti naujoje pro
fesijoje. Pirmenybė teikiama jau 
šioje profesijoje dirbantiems, bet no
rintiems pagilinti savo žinias. Į šiuos 
kursus priimami ir už stovyklos ribų 
gyveną asmenys.. Jų registraciją pra
veda LTB apylinkių komitetai, kurių 
ribose norįs lankyti šiuos kursus gy
vena.

b) Sporto instruktoriams:
Sąrašus paruošia sporto .klubai, 

susitarę su vietos komitetu, o kur 
klubų nėra — vietiniai komitetai. Į 
sąrašus traukti asmenis, kurie, dabar 
yra ar buvę aktyvūs sportininkai, ro
do gabumų progresuoti ir iš jų tiki
masi, kad gautas žinias sunaudos sa
vo individualinei klasei pakelti, o 
taip pat mokės gautas žinias perduoti 
ir kitiems. Kadangi baigusiems šiuos 
kursus bus pavesta instruktuoti įvai
riose sporto šakose jaunimą, todėl 
reikia atkreipti dėmesį, kad kandi
datai būtų ne tik pavyzdingi sporti
ninkai, bet ir dvasinėmis savo verty
bėmis atitiktų visus reikalavimus, 
būtinus sporto instruktoriui —' pe
dagogui.

Krepšinio žaidynės Bayreuthe
LIETUVOS NENUGALĖTO EUROPOS KREPŠINIO MEISTERIO 10 ME

TŲ SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS
Bayreutho YMCA lietuvių sporto 

klubas, norėdamas paminėti Lietuvos 
krepšinio rinktinės 1937 m. laimė
jimą Rygoje, iškovojant Lietuvai Eu
ropos krepšinio meisterio vardą, ren
gia Bayreuthe plataus masto krep
šinio turnyrą. Turnyras prasidės rug- 
piūčio 29 dieną ir tęsis iki 31 dienos 
imamai (tris dienas). Turnyre daly
vauti yra pakviestos geriausios ame
rikiečių zonos lietuvių, latvių ir USA 
armijos komandos. Beveik visos pa
kviestos komandos jau oficialiai pra
nešė rengėjams apie savo sutikimą 
dalyvauti turnyre. Laukiama atva
žiuojant iki 12 komandų.

Turnyro metu bus atitinkamai 
pagerbti tremtyje esantieji Lietuvos 
krepšinio veteranai, iškovojusieji 
1937 m. Rygoje Europos krepšinio 
meisterio vardą.

Turnyrui rengiamasi visu stropu
mu ir energiją. Į tą darbą įtraukti 
ne tik visi Bayreutho lietuvių sporto 
klubo nariai, bet ir aktingesnieji vie
tos lietuvių stovyklos gyventojai. 
IRO Area Team 1044 vadovybė su di
rektoriumi Mr. Wheeler, kuris yra

Kadangi dalyvių skaičius yra ri
botas, o norinčių lankyti kursus, at
rodo, bus didelis, todėl vietiniai ko
mitetai ir klubai prašomi l sąrašus 
traukti tik tinkamiausius šiam dar
bui asmenis (Sąrašus paruošti eilės 
tvarka taip, kad komitetų ir sporto 
klubų nuožiūra tinkamiausi asmenys 
būtų sąrašo pradžioje, nes Muenche
no sporto apygarda, esant per dide
liam kursantų skaičiui, jų atrankos 
nedarys, bet, vadovaudamasi gautais 
sąrašais, dalį kandidatų nubraukinės 
iš sąrašų apačios). Kūno kultūros 
mokytojų ir sporto instruktorių — 
kandidatų sąrašus paruošti atskirai. 
Sąrašų pastabose nurodyti, kurie 
kandidatai gyvena už stovyklos ribų 
ir kas rūpinsis jų maistu. Visi sąra
šai turi būti vietos komiteto patvir
tinti ir juose pažymėta, kad vietos 
komitetas sutinka rekomenduoja
miems asmenims išduoti maistą. Į 
sąrašus, kurie nebus komitetų pat
virtinti, nebus atsižvelgta. Priimtų į 
stovyklą asmenų pavardės bus pra
nertos atskirais raštais.

Sąrašus pristatyti Muencheno 
sporto apygardai ne vėliau kaip š. m. 
rugsėjo 1 d. šiuo adresu: VI. Simutis, 
(13b) Augsburg-Hochfeld, Litaųisches 
Lager 9/32.

Muencheno Sporto Apygarda 

turnyro globėjas,' priešakyje sutiko 
visokeriopai paremti tiek turnyrlį, 
tiek ir atvykusius sportininkus. Vie
tos lietuvių bendruomenės pirminin
kas p. K. Martinkus ir bedruomenės 
komitetas entuziastingai rūpinasi, 
kad nenugalėto Europos krepšinio 
meisterio — Lietuvos — dešimtme
čio sukaktuvės būtų kuo geriausiai 
paminėtos. Į šį svarbų Lietuvos re
prezentacinį reikalą visa Bayreutho 
lietuvių bendruomenė kreipia ypa
tingą dėmesį. Savo paramą pažadėjo 
ir Mainfrankų lietuvių tremtinių 
bendruomenės apygardos komitetas 
Schweinfurte.

Turnyras prasidės rugpiūčio 29 
dieną 9 vai. Iškilmingas atidarymas 
įvyks tą pačią dieną 14 vai. Turnyro 
uždarymas ir" dovanų įteikimas — 
rugpiūčio 31 dieną, baigus rungtynes. 
Amerikiečių karių sporto salė Bay
reuthe, kurioje įvyks rungtynės, su
talpina per 1.000 žiūrovų. Turnyro 
rengėjai prašo, kad atvykstančios 
ekskursijos juos iš anksto apie tai 
painformotų, nes tai yra reikalinga, 
rezervuojant įėjimo bilietus ir tvar-

Kasselio sporto žinios
KASSELIO „LITUANICA“ — 

, WUERZBURGO „VYTIS“ 
41:37 (20:17)

Rugp. 16 d. Wuerzburge įvyko L 
klasės krepš. pirmenybių rungtynės, 
kuriose „Lituanica“ nugalėjo vietos 
„Vytis“ 41:37 (20:17). Tai buvo sun
kiai iškovota „Lituanicos“ pergalė, 
nes kasseliečiai atvyko su 3 atsargi
niais žaidėjais. Trečio ketvirčio pa
baigoje „Vytis“ vedė 33:26, bet antroj 
min. prieš rungtynių galą „Lituani
ca“ išlygino 37:37 ir vėliau gražiais 
Valaičio bei E. Zižaičio me'timais už
sitikrino laimėjimą.

Taškus pasiekė „Lituanicai“: Ral- 
kevičius — 15, Mičiulis — 7, Lands
bergis I — 6, K. Miškinis — 5, E. Li
žaitis — 5, Valaitis — 3, „Vyčiui“: 
Idzelevičius — 13, Jačiunskis — 11, 
Černiauskas — 6, M. Aukštuolis — 5, 
Paškevičius — 2 ir A. Vasaris — 0.

KASSELIO „LITUANICA“ — 
TUEBINGENO ASK „VYTIS“ 

25:27 (10:13)
Rugp. 19 d. L klasės krepš. pirm, 

rungtynės „Lituanica“ — ASK „Vy
tis“ baigėsi sunkiu pastarųjų laimė
jimu 27:25 (13:10). I-mą ketvirtį „Vy
tis“, išvystęs didelę spartą, baigia 8:3 
savo naudai, tačiau Il-me — „Litua
nica“ išlygina 8:8, bet vis dėlto stu
dentai kėlinį laimi 13:10. III-me ket
virtyje „Lituanica“ susiima ir veda 
19:17. Lieka žaisti 3 min., o pasekmė 
dar vis „Lituanicos“ naudai 23:21. 
Tuebingeniečiai bando laimę iš tolo: 
Alinskas nuo pusės aikštės meta. 
Yra! Tas pats Alinskas antru toli
mu metimu persveria 25:23. Ralke- 
vičius įsodina išlyginamąjį krepšį 
25:25. Tačiau paskutinėse sekundėse 
Alinskas ženklina 27:25, tuo atneš
damas tuebingeniečiams gana laimin
gą pergalę.

„Vyčiui“ taškus pelnė: Alinskas — 
13, Saladžius — 5, Ošlapas. II — 4. 
Čerkeliūnas — 3, Ošlapas 1 — 2; 
„Lituanica“ — Varkala — 9, Ralke- 
vičius — 6, Aižinas — 6, K. Miškinis 
— 4, Mičiulis — 0 ir E. Ližaitis — 0. 
Rungtynes gana,neapdairiai pravedė 
Šutas ir V. Puzinauskas.

— Rugpiūčio 17 d. Kasselyje įvy
kusiose krepšinio rungtynėse vietos 
lietuviai gimnazistai įveikė Betten- 
hauseno latvių gimnazijos krepšinio 
komandą 44:26 (14:12). Taškus pelnė: 
Kovalskis — 22, Landsbergis II — 7, 
Raudys — 5, Jakaitis — 5, Jukne
vičius — 5.

— Rugpiučio 15 d. „Lituanicos“ 
futbolo vienuolikė viešėjo Grossen- 
ritėje, kur žaidė prieš vietos vok.

kant apnakvindinimą. Visais turnyro 
reikalais prašoma kreiptis šiuo adre
su: YMCA lietuvių sporto klubas, D. 
P. camp Mack, 13 a Bayreuth. At
vykstančias komandas bei ekskursi
jas Bayreutho geležinkelio stotyje 
pasitiks uniformuoti lietuvių skau
tai. Ant. K. 

sporto klubą, kuris yra šių metų 
Kasselio apygardos klasės meisteris. 
Rungtynės baigėsi pelnytu „Lituani
cos“ laimėjimu 7:5 (2:4). „Lituanicos“ 
futbolininkai šį kartą parodė tikrai 
gražų žaidimą ir, jei ne nesėkmingas 
vartininko gaudymas, vokiečiai būtų 
pralaimėję didesniu įvarčių skirtu
mu. Įvarčius mušė: Sabaliauskas — 
2, Norvilaitis I — 2, K. Miškinis — 2 
ir Adomavičius — 1.

— Per vienas vok. tarpklubines 
bokso rungtynes, kurios įvyko rugp. 
16 d., „Lituanicos“ boksininkas Dai
lidė susitiko su Kasselio vok. bokso 
rinktinės sunkiasvoriu Baloh. Kova 
teisėjų buvo užskaityta lygiomis, tap
čiau matėsi žymi Dailidės persvara. 
* Ed. Sulaitis

Krepšinis Londono 
olimpiadoje

Okupacijų ir karų periodas už
kirto kelią mūsų krepšininkams tin
kamai pasireikšti tarptautiniame; 
sporto gyvenime. Tremtyje atsidūrę 
mūsų krepšinio elito atstovai, tiesa, 
gali reikštis Vokietijoje, bet tai toli 
gražu nėra tai, kas galėtų mus pra
džiuginti. Rėmai vis dar siauri iį 
pastangos kada nors prasikirsti langą' 
į didesnio masto pasireiškimus, kol' 
kas vainikuotos tik vienu šypsniu — 
sekminine išvyka į Monacrf, kur keli 
lietuviai žaidikiai, kad ir nevisiškai 
savo- vardu, galėjo pademonstruoti 
lietuviškoje_krepšinio stiprybę. Tu
rima vilčių, kad ši išvyka nebus pa-Į 
skutinė, bet kol kas konkrečiai sun
ku ką pasakyti.

Neseniai gavome žinių, kad Lon
dono olimpiadoje krepšinis vis dėlto 
bus. Taip skelbia olimpiados organi
zacinės komitetas. Kiek mums žino
ma, iš pradžių anglai j krepšinio var
žybas buvo pažiūrėję skeptiškai, pa
galiau, krepšinis pačioj Anglijoj dar 
nėra populiarus, bet vėliau pasukta 
kita kryptimi ir dabar galime nu
džiugti — krepšinis bus! Krepšinio 
varžybos numatoma vykdyti liepos 
31 — rugpiūčio 6 d. d. Londone, dar 
neaišku kurioj aikštėj.

Jei ši žinia bus mielai sutiktai vi
sų tų kraštų, kurie yra gavę oficialius 
kvietimus į Londono olimpiadą (o to
kių kraštų yra iš viso 53). tai mūsų 
tremtinių nusiteikimas, deja, nėra 
vispusiškas. Dabartinė padėtis nero
do, kad lietuviai savo vardu galėtų 
olimpiadoje dalyvauti. Sutinkant su 
kieta tikrove, ar nevertėtu pasido
mėti, kad lietuviai krepšininkai, jei 
tik įmanoma,_ Londone vis. dėlto ga
lėtų žaisti. Būdų tam yra. reikia juos 
patyrinėti, o jei būtų galima, ar ne
vertėtų ryžtis? Pagaliau ir Euronos 
pirmenybėse, Prahoje, Sovietų Są
jungos komandoje matėm keturis 
lietuvius. Daug simpatingiau būtų, 
jei Londone lietuviai dalyvautų už 
kurį tikrai demokratini kraštą. Laiko 
dar yra. tereikia apsidairyti ir nra- 
dėti veikti. K. Čk.

Mes ieškome savųjų
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ieško šių asmenų:

XXXVIII
KASPERAVIČIUS Juozas, 10 metų, 

1945 m. buvo Rytprūs.;
KATINAT Josef, 65 metų, buvo Vo

kietijoj.
KATOWSKY - DAUGILAITE Anna, 

47 metų, kil. iš Putokšiių;
KATOWSKY Augustė, 28 metų, buvo 

Pomeranijoj;
KATOWSKY Johan, 1945 m. buvo 

Lenchen’e;
KATOWSKY Kristei, 16 metų, 1945 

m. buvo Pomeranijoj;
KATOWSKY Lieschen, 20 metų, 1945 

m. buvo Pomeranijoj;
• KATOWSKY Lucy, 22 metų, 1945 m. 

buvo Pomeranijoj;
KAVALIAUSKAITE Jadvyga, 46 

metų;
KAVALIAUSKAITE Zofija, 48 metų, 

iš Kauno;
KAVALIAUSKAS Zenonas, 20 metų, 

1944 m. buvo Pomeranijoj;
KAVALIAUSKIENE Felicija, 39 

metų;
KEREJEVAITE Lydija, 26 metų;
KEREJEVAITE Mėta, 24 metų;
KEREJEVAS Valdemaras, 23 metų;
KOPSTALIENE Ona, 35 metų, 1945 

m. buvo US zonoj;
LIAUDINSKAS Justinas, 8 metų, 

buvo Swinemuende, Vokietijoj;
LICHTE:
LICHTENSTEIN Aba, 23 metų, buvo

Munich’o stov.;
LIUTKUS-KATOWSKY Lieschen, 

26 metų;
MATULEVIČIENE Juzė - NOVIKAI- 

TE, 26 metų, kilusi iš Liudvinavo, 
Marijampolės apskr.;

MATTUTES Michel, 40 metų, buvo 
limenau, Thueringen.

2790. Troickaja Olga, gydytoja iš 
Kauno ([13a] Vohenstrauss, Weiss- 
ruthenisches DP-Lager) — Kąspero- 
vic Evos.

2791. Ivanauskas Matas,' kilęs iš 
Aleksoto ir nuo 1927 m. gyvenąs Bra
zilijoje — giminių ir pažįstamų. Rą
žyti oro paštu Šiuo adresu: Matas

Ivanauskas, Sao-Paulo, rua Cananca 
208, Brasil.

2792. Gūdžius T. ir Valuckas He
len — (1418, N. 18 th, Ave, Melrose 
Park Ill., U.S.A.) — prašo atsiliepti 
Ltn. Praną, Martyną ir Jeronimą 
Ambražiūnus Praną, Eleną ir Polę 
Antanaičius ir Gūdžių nuo Ariogalos.

Žinantieji apie juos prašomi pra
nešti —• Liakui VI. (13a) Moorenbrunn 
uber Feucht b. Nuernberg, DP Li- 
tauisches Lager Langwasser.

2793. Mr. Baikauskas Juozas ir 
žmona Magdalena (Valiukytė) — (617 
St. Elair Ave Sheboygan, Wis., USA)
— giminių Valiukų, Žemaičių, Dudo- 
nių, Gabievičių ir Sulčių, kilusių iš 
Sulvakijos.

2794. Brazilijos lietuvis Ausenka 
Antanas (braziliškai Antonio Ovi- 
cenka, dabar vadinasi D. Estanislau)
— savo giminių, pažįstamų ir drau
gų, su. kuriais dar nepr. Lietuvoje 
susirašinėjo. Asmens, norintieji su
žinoti jo adresą, krėipiasi pas A. B., 
Litaųisches Kommittee, (13b) Muehl- 
dorf a. Inn, Obb., Eįchfeld.

2795. Gežis Viktoras, 26 metų, ir 
Bučinskai Adomas ir Jonas dėl per
davimo jiems svarbių žinių prašomi 
atšiliepti arba žinantieji jųjų adresus 
pranešti: A. Gercas, (13a) Scheinfeld 
i. Bay., Litaųisches Lager.

2796. Verbickas Benediktas (Seli
genstadt b. Wuerzburg, DP Camp 
91-261) — Verbickų Broniaus, 28 m., 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
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kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
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• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui su pašto ir ekspedicijos išlaidomis 6,- RM. Pre
numerata įmokama už du mėnesius iš ankito. Iš stovyklose gyv. pavienių prenumerata 
nepriimama. • Einamoji sąskaitą: Konto Nr. 8U3 „Mūsų Kelias“, Bayerische Hypothe- 
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ir Boleslovo, 30 mt. amžiaus iš Aukš
taitijos.

2797. Puidokas Pranas (Biberach/ 
Riss, Gasthaus z. Biber) — giminių 
ir pažįstamų.

2798. Matulionienė Ona (1536 Star 
Ave Cleveland 3, Ohio, U.S.A.) kilusi 
iš Karklinių km., Alytaus valsč. ir 
apskr., tėvų vardai: Kazys ir. Jeva, 
ieško savo brolių ir seserų: Kurpa- 
vičių Jurgio ir Simp ir Kurpavčiūčių 
Rožės bei Marijonos. Kiek žino, Si
mas turi sūnų Juozą ir dukterį Na
taliją.

2799. Kalėda Juozas ([14b] Bi- 
berach/Riss, Paradiesstr. 8). prašo at
siliepti Jankauskaitę Eriką ir Valiu
ką Henriką.

2800. Bubelis Justinas (Augsburg- 
Haunstetten) — Leščinsko Mykolo, 
ūkininko iš Aukštaitijos.

2801. Andriušis Algirdas (8809 
Burnette, Detroit 4, Mich., USA) — 
Mašitaitės Onos (dabar jau ištekėju
si) ir Mazaytės, abi iš Jūrės gelež. 
stoties, Marijampolės apskr. Pagei
daujančios smulkesnių žinių apie 
Andriųšį tesikreipia į. Br. Burbą ([21] 
Geseke i. Westf., Kapellenweg 15).

2802. Ubavičius Albertas ([13b] 
Memmingen, Auf dem Nudelberg 7) 
— Purinio Voldemaro.

2803. Ieškomas maj. Racka Anta
nas. Turintieji apie jį žinių maloniai 
prašomi pranešti šiuo adresu: S. Ma- 
sens, Lauingen, Brūderstr. 10.

2804. Latvį Kostą, Gailių Z. ir 
Petkų Stasį, sūnų Petro, iš Tauragės 
apskr. prašau atsiliepti šiuo adresu: 

Didjurgis Bronius, YMCA Agr. Hos
tel Trybergt, Rotherham, Yorkshire, 
England. Yra jiems žinių.

Pranešimas
Išėjo iš spaudos geros rūšies tau

tiniai atvirlaiškiai ir atvirukai. Už
sakymai priimami tik per komitetus, 
kooperatyvus ir spaudos platintojus. 
Vietovėse, kur šios staigos yra sun
kiai pasiekiamos, išimties keliu, pri
imami pavieniai užsakymai. Pavyz
džiai (2 kompl. — 20 št.) siunčiami, 
prisiuntus RM. 7.-.

Be to, baigiami spausdinti tauti
niai laiškams blokai ir vokai, o taip 
pat įvairus bloknotai.

Fma „A u f b a u“ 
Mūnchen27

(2) Fr.-Herschel-Str. 16
y

A. A. Antanui KRYGERIUI 
mirus, jo žmoną Juliją KRY- 
GERIENĘ ir dukreles: Aldoną 
ir Marytę liūdesio valandoje 
užjaučiame —

L.T.B. Gunzenhauseno
Apylinkė

Brangiai dukrelei ir sesutei 
Solomėjai mirus, J. M. GELE- 
ŽlUMAMS ir jų mylimai šei
mai sunkiose skausmo valan
dose reiškiame gilią užuojautą 
ir kartu liūdime.

Ambergo Senatorijos 
Lietuviai

Mylimai žmonai Agotėlei 
mirus, Albinui DAMIDAVI- 
ČIUI reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Ambergo Senatorijos 
Lietuviai

Colleges Birutę ir Gražiną 
ČAPLIKAITES, liūdinčias bran
giam tėveliui mirus, nuoširdžia! 
užjaučia

Zoninė Studentų Atstovybė 
Frankfurte

Musų mielą klasės draugą 
RIMĄ GELEŽIŪNĄ, 

mirus jo sesutei, nuoširdžiai 
užjaučiame.
Buv. Ansbacho progimnazijos 

šeštoji klasė

Kuopos nariui
A. a. Viktorui GAMZIUKUI 

mirus, gilaus liūdesio valando
je šeimai, broliui Petrui ir ar
timiesiems reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

Inžinerijos Kuopos Vadas 
ir vyrai

11
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MUSU KELIAS 
LIETUVIŲ SAVAITRA8TIB

Svetimomis kalbomis laikraščiai JAV
AMERIKOS LIETUVIŲ SFAUDOS PUSLAPIUOSE

JAV yra vienintelis kraštas, kur 
yra tiek daug svetimomis kalbomis 
leidžiamų laikraščių ir kitų spaudos 
leidinių. Atsimenant, kad JAV susi
kūrė didelės imigracijos pasėkoje, tas 
visiškai suprantama. Amerika nesiė
mė specialių priemonių imigrantams 
nutautinti, nes ir taip greitai ten nu- 
vykusieji pasidaro tikrais amerikie
čiais. Ta, kiek paslaptinga amerikinė 
mašina, palyginti, greit visus sumala 
ir pilnai įjungia į naują gyvenimą.

Beveik 200 metų JAV, po anglų 
kalbos leidinių, pirmą vietą turėjo 
vokiečių kalba. Bet karo aplinkybė
se, kad ir nededant specialių varžtų, 
vokiečių kalba turėjo pirmą vietą 
užleisti ispanų kalbai. Iš viso pasku
tiniuoju pietų JAV eina 1010 leidinių 
svetimomis kalbomis. Lietuvių kalba 
stovi dvyliktoje vietoje. Gi mūsų 
kaimynų latvių ir estų kalba stovi 
32 ir 33 vietoje. Iš eilės pagal leidi
nių gausumą taip skirstosi: ispanų
— 130, vokiečių — 114, italų — 102, 
lenkų — 79, žydų — 56, vengrų — 54, 
čekų — 52, prancūzų — 43, švedų — 
42, norvegų — 33, slovakų — 31, lie
tuvių — 28, graikų — 26, portugalų
— 23, suomių — 20, armėnų, danų ir 
rusų —^po 17, ukrainiečių — 15. To
liau eina vis mažesni skaičiai. Lat
viai ir estai leidžia po du leidinius.

BALF SIUNTOS TREMTINIAMS
BALF centras per birželio ir lie

pos mėnesius lietuviams tremtiniams 
Europoje pasiuntė eilę siuntinių. Štai 
birželio 2 d. pasiųsta 20 statinių val
gomos alyvos, 1.600 dolerių vertės. 
Birželio 15 d. pasiųsta 25.830 svarų 
šaldyto kondensuoto pieno, 6.000 do
lerių vertės. Liepos 12 d. pasiųsta 
45.000 svarų šaldyto kondensuoto pie
no, 10.000 dolerių vertės. Liepos 17 d. 
pasiųsta 20.811 svarų siunta, kurioje 
buvo jvairių vyriškų, moteriškų ir 
vaikams rūbų, batų, o taip pat ir 
maisto. Tos siuntos vertė 31.216 do
lerių. Liepos 18 d. pasiųsta 100 svarų 
penicilino, 260 svarų sacharino, 16.500 
svarų riešutų sviesto. Tos siuntos 
vertė 7.074 doleriai. Liepos 25 d. 
tremtiniams pasiųsta 60.000 svarų 
kvietinių miltų, kurie vertinami 3.810 
dolerių.

LENKAI NORI SURINKTI 
12 MIL. DOLERIŲ

Visos tautybes savo tremtiniams 
gelbėti JAV daro rinkliavas. Vieni 
iš judriausių yra žydai, kurie ne tik 
užsimoja, bet ir milžiniškas sumas 
surenka. Jie, turėdami labai pasi-
turinčių tautiečių, kaip atsimename, 
praėjusiais metais surinko 100 mil. 
sumą. Dabar laikraščiai praneša, kad 
ir Amerikos lenkai užsimojo savo

Žurnalistu metinio suvažiavimo proga
(Pradžia 1 pusi.) 

atgaivintą kolegišką nuotaiką reikėtų 
dar labiau puoselėti, gilinti solidaru
mą ir neleisti kerotis mūsų šeimoje 
piktojo genijaus sėklai. Šis pusiau
svyros atstatymas ir solidarumo bei 
susipratimo linkme mūsų tremliniš- 
kojo žurnalistų gyvenimo pakreipi
mas bene bus didžiausias, tuo pačiu ir 
reikšmingiausias, dabartinės Žurna
listų Sąjungos vadovybės aktyvas.

Solidarumo ir kolegiškume ženkle 
įvykstąs šis Lietuvių Žurnalistų Są
jungos narių visuotinis suvažiavimas 
stato mums daug naujų arba dar 
neįvykdytų uždavinių, kurių realiza
vimas pirmoje eilėje reikalauja išsi
rinkti pajėgią bei veiksmingą, galin
čią lengvai kiekvienu momentu tar
pusavy susirišti vadovybę. Tik tokia 
vadovybė galės įvykdyti suvažiavimo 
nutarimus, spręsti skubius tremties 
gyvenimo sąlygų kasdien statomus 
naujus reikalavimus.

Iš daugelio šiame suvažiavime rei
kalingų apsvarstyti klausimų gal 
kaip patys svarbiausieji, į kurių 
apimtį įeitų ir visi kiti, siūlytus! šie:

1. Aiškus ir nedviprasmiškas 
žurnalistų susiklausimo, vienin
gumo bei kolegiško solidarumo 
akcentavimas;

2. Galimybių ribose Informa
cinio Centro tremtinių spaudai | 

-v.

tautiečiams, esantiems tremtyje, su
rinkti 12 milijonų dolerių. Rinkliava 
jau pradėta.

ATVYKO 18 LIETUVIŲ
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

JAV praneša, kad rugpiūčio 3 d. iš 
Vokietijos atvyko 18 lietuvių, kurių 
tarpe trys yra Amerikos piliečiai. 
Septyni atvyko be kvotos, o 8 pasi
naudojo lietuvių kvota. Atvykusiųjų 
tarpe yra: Stasys ir Jadvyga Bajori- 
nai su dukterim Aldona ir sūnum 
Liudu, kun. Stasys Būdavas, Dr. Ka
zys Pautienius su žmona, sūnumis 
Algimantu, Mindaugu ir dukterim 
Birute, Aleksandras ir Juzė Račkaus
kai, Viktoras Savičius, Edmundas 
Trečiokas ir vienuolės — Skolastika 
Stanevičiūtė, Aleksandra Gustaitytė, 
Joana Ciučkytė ir Salomėja Zdana
vičiūtė.

AMERIKOJE KVIEČIŲ DERLIUS 
LABAI GERAS

Amerikos statistikos įstaigos pra
neša, kad šiais metais kviečių der
lius rekordinis. Zemkenčių kviečių 
numatyta gauti 1.071.254.000 bušelių. 
Tikimasi, kad su vasariniais kvie
čiais, kurių taip pat užsėti nemaži 
plotai, bus iš viso kviečių gauta 
1.409.000.000 bušelių. Praėjusiais me
tais žieminių kviečių buvo gauta ma
žiau, būtent — 873 893.000 bušelių.

Paskutinį antrų metų puslapį baigus
Šiandien Mūsų Kelias yra 

toks, kokį j| matome. Jis pirmasis 
tremtyje einančių laikraščių už- 
skleidžia paskutinį savo antrųjų 
metų puslapį. Jeigu tų dvejų metų 
būvyje jis tobulėjo ir kito savo iš
vaizda, apimtimi ir turiniu, tai vis 
dėlto pastovus pasiliko, kaip skai
tytojai patys įsitikino, savo tikslų 
siekimu. Juos vaizdžiausiai prieš 
dvejis metus pirmajame numeryje 
išreiškė savo sveikinimo žodyje 
tuometinis Lietuvių Sąjungos Pir
mininkas, dabar a. a. Dr. J. Krikš
čiūnas: „Aš tikiu ir laukiu, kad šis 
pirmasis Pietų Vokietijoje pasiro- 
dąs laikraštis padės mums kovoti 
už Nepriklausomos Lietuvos atkū

Turkijos vyriausybė pirko iš JV 
10 didelių prekinių laivų už 7.203.000 
doi. -E-

Zurnalistų S-gos vadovybės glo
boje steigimo reikalas;

3. Prapagandinių leidinių įvai
riomis kalbomis paruošimo ir iš
leidimo galimybių apsvarstymas, 
ir pagaliau

4. Žurnalistų metraščio trem
tyje išleidimo klausimas.
Kadangi iš kai kiurių reiškinių ma

tyti, jog tremtiniai, o kartu su jais ir 
žurnalistai, gali būti per tam tikrą 
laiką išsklaidyti į įvairius pasaulio 
kraštus, tai teigiamas čia paminėtų 
klausimų šiame suvažiavime išspren
dimas gali turėti labai didelės svar
bos. Ypač antrasis klausimas mūsų 
išsisklaidymo atveju gali turėti gyvy 
binės reikšmės. Gerai susiorganiza
vęs Informacinis Centras privalėtų 
palikti Europoje ir tada, kai visa 
tremtinių masė bus jau kitur išsekė- 
lusi. Tai būtų tas pagrindinis žinių 
šaltinis, iš kurio gautų mūsų tautie
čiai tikslių informacijų apie Europos 
politinio veido rutuliojimosi eigą.

Šis suvažiavimas įvyksta kaip tik 
tais metais, kuriais Žurnalistų Są
jungai sukanka 25-ri metai nuo jos 
Jsisteigimo. Suvažiavimo darbingu
mas bei veiksmingumas bus vienas 
gerbusių šios sukakties paminėjimo 
f« Ktorių, iš kurio išplauks ir vėlyves- 
nieji reikalingi šio svarbaus įvykio 
atžymėjimo veiksmai.

Tad geriausios sėkmės! •
D. Fonika*

Bet bendrai paėmus, šiais metais nu
matyta gauti žymiai mažiau grūdų 
derliaus, nes kitų kultūrų buvo už
sėta žymiai mažesni plotai. Laikraš
čiai pranašauja, kad šiais metais 
Amerika galės į užsienius išvežti 400 
milijonų bušelių kviečių, kai tup tar
pu praėjusiais metais ji galėjo išvež
ti tik 75 milijonus bušelių.

NORI SUDARYTI MILŽINIŠKĄ 
FONDĄ POTVYNIŲ KONTROLEI

Prezidentas Trumanas pateikė 
kongresui rekomendaciją, kad būtų 
sudarytas 4 bilijonų dolerių fondas, 
kuris būtų naudojamas visų upių re
guliavimui ir apsaugai nuo potvynių. 
Kongresas pasiūlymą priėmė, tik dar 
galutinai nepasisakė dėl sumos. Kaip 
jau Mūsų Kelyje buvo pranešta, šiais 
metais išsiliejusios Missouri ir Mis
sissippi ir pridariusios milijoninių 
nuostolių, verčia vėl didesnį dėmesį 
atkreipti J upių reguliavimą ir ap
saugą nuo tokių reiškinių.

PUSE AMERIKOS GYVENTOJŲ 
APDRAUDĘ SAVO GYVYBĘ

• Laikraščiai praneša, kad gyvybės 
apdraudimas JAV pasiekė rekordi
nius skaičius. Gyvybės apdraudimo 
suma pasiekė 180 bilijonų dolerių. 
Gyvybę yra apsidraudę 73 milijonai 
JAV gyventojų.

B. Beržas

rimą, pagelbės mūsų vargstantiems 
tautiečiams susirasti savuosius, 
kels tautiečių vieningo darbo, susi
klausymo mintis ir aiškins kilnias 
demokratinės santvarkos idėjas.“

Dveji metai yra jau pastebimas 
laikotarpis, ir normaliu metu; tuo 
ilgesnis jis ištįsta laukimo stadijoje. 
O mūsų tremtiniškoji būtis — ar ji 
nėra vienas ištisas laukimas, ne
žiūrint kiek ji nusitęs? Tokiose tad 
sąlygose sulaukta dvimetė laikraš
čio sukaktis įgyja ypatingos reikš
mės, kuri, jeigu ne čia pat antra 
tolygi data — jo šimtojo numerio 
pasirodymas, būtų verta ir pra
sminga platėliau atžymėti. Šią su
kaktį dabar tepaliečiame tik pro-

DANIJOS PROTESTAS RUSIJAI 
DEL NUODINGŲ DUJŲ SIUNTIMO

Danijos vyriausybė iš naujo pa
siuntė protestą Sovietų vyriausybei ir 
Sovietų įtaigoms Berlynę, nes buvo 
surasta, jog dideli kiekiai dėžių su 
nuodingomis dujomis yra siunčiami 
rusų ir jos išplaunamos į krantą. Jau 
atrastos 26 dėžės. Esą žvejų paliestų 
dujų. Pirmasis protestas Sovietams 
buvo pasiųstas tada, kai rugp. 14 d. 
pradėjo masinį siutimą dėžių. Jas 
siunčia vokiečių laivai, vadovaujant 
rusams. (AP).

Trumano pastangos DP emigracijai
ESAMOSE KVOTŲ RIBOSE PAGREITINTI TREMTINIŲ ĮVAŽIAVIMĄ I JAV

Ir vėl tremtinius pasiekė maloni 
žinia, kad prezidentas Trumanas rū
pinasi tremtinių gabenimu į JAV 
esamų kvotų ribqse. NYHT rašo, 
kaip HTB praneša,, jog prezidentas 
Trumanas yra paskelbęs, kad naujos 
pastangos dedamos Europos tremti
nių ■ problemai spręsti, įtraukiant 
svarbų paskyrimą administracijoje ir 
vyriausybės nusistatymą pagreitinti 
imigraciją veikiančių kvotų ribose.

Prie Valstybės pasekretoriaus 
Charles E. Salzman’o okupacinėms 
sritims paskirtas specialus asistentas 
imigracijos ir natūralizacijos komi
saras p. Ugo Carusi, kuris rūpinsis 
DP problema. Paskyrimą paskel
biant, prezidento sekretorius Charles 
G. Ross pasakė:

„Naujosios p. Carusi pozicijos 
svarbiausias uždavinys bus susidaryti 
išsamią medžiagą apie tremtinių 
problemą, įskaitant DP apgyvendini
mą ir 1945 metų gruodžio 22 d. pre

Kintančios sąlygos sustiprina viltis
(Pradžia 1 pust) 

ir Sunkiomis sąlygomis leido išlai
kyti, palyginti, gerą lietuvių vardą. 
Pareikšta pasitenkinimo tremtinių 
kultūrine veikla, kovojančia su trem
ties stagnacija ir demoralizacijos įta
ka; o taip pat pritarta švietimo kryp
čiai specializacijos ir svetimųjų kal
bų mokymo linkme, naudinga ne tik 
tremtiniam asmeniškai, bet ir atsi- 
kursimai tėvynei.

Tebeliekantieji Vokietijoje kvie
čiami ta pačia kryptimi nesumažinti 
pastangų, ieškoti visų galimų būdų 
sugyventi su kitom tautybėm. O iš 
kitos pusės atitinkami veiksniai įsi
pareigojo ginti tremtinius nuo nenu
pelnytos moralinės skriaudos, kylan
čios iš nedraugingos ir piktos sveti
mųjų progagandos, ginti’ be teisingo 
išskirtuosius iš tremtinių bendruome
nės, kelti tremtinių maitinimo ir pa
talpų gerinimo reikalą.

Užjūrio lietuvių, ypatingai BALF’o 
materialinė parama tremtiniams ra
do visuotinio pripažinimo ir dėkin
gumo, sykiu ir vilties, kad jų pastan
gos nesusilpnės, nes paramos reika
lingi gausėja. Tokis pat dėkingumas 
priklauso Amerikos Lietuvių Tary
bai ir kitom organizacijom, gynusiom, 
ir beginančioms Lietuvos ir tremtinių 
reikalus. .

IV.
Konferencija konstatavo, kad 

tremtinių bendruomenė jau žymia 
dalim yra atlikusi savo politinę mi
siją — atkreipti pasaulio likimą 
sprendžiančių veiksnių dėmesį į tai, 
kad DP problema negali būti paten
kinamai ir pastoviai išspręsta kitaip, 
kaip tik sudarant sąlygas tiems šimr 
tams, tūkstančių grįžti į jų laisvus 
nepriklausomus kraštus, pašalinus iš 
jų svetimą okupaciją: visi kiti spren

bėgomis, bet vis dėlto čia negalime 
netarji savo gilios padėkos žodžio 
visiems tiems, kurie vienu ar kitu 
būdu mums padėjo, kad spausdin
tas Mūsų Kelio žodis, tarsi Tėvy
nės meilės įžiebtas žibintas, likimo 
bandomiems tautiečiams nepaliau
jamai šviestų tremties ūkanose ir 
rodytų kelią į akiračio toliuose vis 
tebespinksinčią gimtųjų namų ži
dinio liepsnelę. Betgi didžiausia 
mūsų padėka — tai Gerb. Bendra
darbiams, Prenumeratoriams, Pla
tintojams ir visiems artimiesiems 
talkininkams. Jų padedami galė
jome tęsėti dvejis metus, su jų pa
galbos viltimi žengiame čia pat ir 
į trečiuosius. Redakcija

Amerikoje ieškoma patalpų Baltų Universitetui
Eastport, Me., rugpiūčio 5 d. (AP). 

Maino gubernatorius Horace Hildreth 
pranešė, kad BALF norįs įsigyti 
Quoddy kaime patalpų Baltų univer
sitetui, dabar esančiam Hamburge, 
Vokietijoje, įkurdinti.

Gub. Hildreth pareiškė, kad kun. 
Dr. J. Končius iš Brooklyno, NY, esąs 
jį painformavęs apie planą čia atga
benti 2000 lietuvių, latvių ir estų stu
dentų, kad jie užbaigtų savo univer

zidento Trumano administracines di
rektyvas“.

PARODYTI PAVYZDI
Ši direktyva įpareigoja prez. Tru

mano planą padaryti „pavyzdžiu li
kusiam pasauliui“, pagreitinant DP 
įvažiavimą esamų kvotų ribose ir 
mobilizuojant paskirų vyriausybės 
skyrių priemones.

Valstybės sekretorius turėjo įsteig
ti pakankamą konsuliarinių įstaigų 
skaičių, kad galėtų išduoti reikalin
gas vizas; karo ministeriui buvo pa
vesta aprūpinti reikalingomis infor
macijomis apie prašytojus; karo 
transporto administracija turėjo su
teikti transporto priemonių ir gener. 
teisingumo bei gen. sveikatos įgalio
tiniai turėjo prisidėti savo specialiu 
patarnavimu.

Pagal prezidento direktyvų tikslą, 
dabar pavestą p. Carosi, buvo leista 
veikiančia imigracijos kvota atvykti 
39,000 tinkamų tremtinių be skirtu
mo tikybos, pažiūrų ir tautybės skir

dimai tegali būti laikinio pobūdžla 
Dabartinės sąlygose tremtinių pasi- 
likmą Vokietijoje daro vis labiau ne
beįmanomą, ir dėl jų laikinis įkurdi
nimas kituose aukštos kultūros kraš
tuose — JV, Kanadoj, Britanijoj, tam 
tikrom sąlygom Prancūzijoj ir Bel
gijoj randamas aktualus, bet vykdy
tinas planingai, be panikos ir neap
dairumo. Tam reikalui visos lietu
vių išeivių org-jos, ypatingai Ameri
koje, prašomos remti visomis išgalė
mis pastangas, kad būtų atvertos du
rys gausesnei tremtinių imigracijai, 
o taip pat paimti materialinėn ir 
moralinėn globon besirengiančius 
emigracijai ar jau nuvykusius. Iš ki
tos pusės atitinkami veiksniai įsipa
reigojo ieškoti tremtinių įkurdinimui 
paramos per vyriausybes ir per tam 
reikalui susidariusias prof, ar kon
fesines organizacijas.

Jau išsikėlusieji tremtiniai skati
nami laikyti savo pareiga tiesiogiai ir 
netiesiogiai remti Lietuvos laisvini
mą ir naujose buveinėse būti pasi
ruošus grįžti į tėvynę, kai tik bus tam 
sąlygos — kai tėvynė bus laisva.

V.
O svarbiam tremtinių būties ir 

taip pat rezistencijos laikotarpiui do
kumentuoti konferencija pritarė min
čiai steigti tos rūšies archyvą. Jo su
rinkta tremtinių gyvenimo ir rezi
stencijos medžiaga turės patarnauti 
ir kovai už tremtinių teises ir tėvy
nės laisvę.

Lietuviai išeiviai išsiblaškę po vi
są pasaulį, skatinami organizuotis, 
centralizuotis, jungtis į viso pasaulio 
lietuvių bendruomenę, kuri energin
gai ir vieningai talkintų Lietuvos 
laisvinimo veiklai vadovaujantiems 
veiksniams ginti Lietuvos ir tautie
čių reikalus, tautiečių tremtyje, tėvy
nėje ir prievarta deportuotus į Rytų 
gilumas.

• VI.
Akcijai reikalingų lėšų reikalu 

Konferencija pritarė iniciatyvai sa
vanoriškai apsidėti ne tik tremti
niams Vokietijoje, bet ir išeiviams ki
tuose kraštuose, apskritai viso pasau
lio lietuviams pastovia tautinio soli
darumo ir laisvės rinkliava. Ligšiol 
politinei akcijai reikalingos lėšos bu
vo laisvos atsitiktinės aukos. Kon
ferencija pareiškė už jas nuoširdžios 
padėkos visiems aukotojams, ypatin
gai Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuviams, kurie per ALT'o surengtą 
rinkliavą sudėjo tam reikalui di
džiausias sumas, o taip pat tremti
niams, kurie iš savo skurdžių išteklių 
gausiai parėmė Tautos Fondą.

VII.
Numatę artimiausios ateities dar

bų planą Lietuvos išlaisvinimo akci
jai, vadovaujantieji veiksniai iš pa
grindų išsiaiškino tarpusavio bendra
darbiavimo galimybes ir sutarė, lai
kantis I-sios konferencijos sprendi
mų, bendradarbiavimą dar labiau 
suglaudinti ir patobulinti. (ELTA).

siteto kursą, įsikurdami 1936 m. pa
statytuose tos vietovės namuose.

Dr. Končius, pasak gubernato
riaus, esąs įteikęs prašymą War As
sets administracijai, kuri pasiūliusi 
tą kaimą kaip atliekamą parduoti.

Gubernatoriui, be to, buvę pa- • 
reikšta, kad šie DP kaip studentai 
galėtų atvykti į JAValstybės tik lai
kinais leidimais ir jie neturėtų lauk- * 
ti, kol įsigalios DP įsileidimo įstaty
mas,

tumo iš rytinės ir centrinės Europos 
bei Balkanų, tačiau nuo karo pabai
gos pagal tas pačias direktyvas teat
vyko tik 18.000.

Nors veikiantieji imigracijos įsta
tymai neleidžia daugiau įsileisti kas 
mėnesį kaip 10 “/o, arba 3900, prezi
dentas pasakė, kad jis nuolat nuro
dęs įsileisti 400.000 DP per ketverto 
metus.

Kongreso komitetai skaičiuoja, 
kad Europoje esą apie 850.000-900.000 
tokių asmenų, 80-tosios kongreso se
sijos metu yra girdėta pasiūlymų, bet 
nebuvę imtasi jokios akcijos.

Paskyrus p. Carosi, turėjo pasi
traukti federalinio saugumo admini
stratorius p. B. Miller.

Pabėgėlių ir tremtinių problemos 
sprendimui pagreitinti bus atsakin
gas p. Carusi. Jam teks susipažinti 
su naujai suformuota IRO. Nauja* 
pareigas einant, tikimasi, jis dažnai 
lankysis Europoje ir Pietinėje Am*, 
rikoja.
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