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Spaliu 9-ji ir 10-ji
Stos abi spalių mėnesio dienos 

mūsų tautai ženklina tik liūdesį bei 
Skausmą.

Anais pirmaisiais mūsų atkurto 
nepriklausomo gyvenimo metais pie
tų kaimynas, su kuriuo mus riša seni 
istoriniai ryšiai, spalių 9-ją, pasielg
damas nedraugiškai ir klastingai, 
mūsų tautai padarė gilią ir skaudžią 
žaizdą: tą dieną, sulaužydamas ką 
tik pasirašytą Suvalkų sutartį, jis 
užgrobė mūsų sostinę Vilnių su tree-

Vokietijos vaidmuo ateities 
politikoje

Sovietai Vokietijai galį daugiau pasiūlyti, negu amerikiečiai, teigia 
publicistas W. Lippmanas

daliu Lietuvos teritorijos. Mūsų jau
nai valstybei šį pietų kaimyno pa
darytoji skriauda buvo jaučiama vi
są nepriklausomą gyvenimą. Neatro
do, kad tas avantiuriškas piktos va
lios padiktuotas pasielgimas būtų 
suteikęs laimės ir mūši} pietų kaimy
nui. Sis nusikaltimas, žinoma, netai.- 
kintinas visos kaimyninės tautos 
daugumai: tai buvo daugiau jai va
dovaujančio vieno kito asmens im- 
perialistiški potroškiai. Bet vis dėlto 
tie jai vadovavusių asmenų nedrau
giški veiksmai su kaimynėmis tauto
mis didžia dalimi prisidėjo prie tų 
nelaimių, kurias labai skaudžiai vė
liau pajuto ir dabar dar tebejaučia 
kompaktinė mūsų pietų kaimyno tau
tos masė, o kartu su ja tą patį skau
dų likimą išgyvena ir jos kaimynai, 
su kuriais anksčiau nedaryta pastan- į 
gų surasti bendros taikingos kalbos, f 
Tai labai skaudi pamoka ateičiai.

Spalių 10-ji — tai .V i 1 n i a u s su 
dalimi buvusios okupuotos teritorijos 
grįžimo prie savo natūralaus kūno 
data. Si diena užuot suteikus džiaug
smo mūsų tautai, nes juk tada atgau
ta senoji Lietuvos sostinė, — mus 
prislėgė dar didesniu liūdesiu. Fats 
faktas, kad savo sostinę atgavome -K- 
geravališku susitarimu su kaimynu, 
kuris dvidešimt metų ją neteisėtai 
valdė, mūsų negalėjo džiuginti. Per 
daug jautriai atjautėme savo pietinio 
kaimyno tuo metu ištikusias nelai
mes, kad džiaugtumėmės savo seno
sios sostinės atgavimu. O ir didžiojo 
rytų kaimyno pareikalautoji už Vil
niaus grąžinimą kompensacija, kurią 
nelygių jėgų santykyje buvome pri-
versti duoti, reiškė: „Vilnius mūsų, 
o mes rusų“. Išreikalautosios ta pro
ga iš mūsų valstybės bazėms vietos, 
nepraslinkus dar nė pilniems me
tams, pasirodė esančios tuo Trojos 
arkliu, kuris buvo priežastimi pasi
kėsinti ir į mūsų valstybės savaran- 
kurną. Nesvarbu, kad tuometinei 
Lietuvos vyriausybės delegacijai 
Kremliaus valdovai pakartotinai 
tvirtino, jog Sovietų Sąjunga nema
nanti ir nenorinti kištis į Lietuvos 
vidaus reikalus, bet tų pažadų, ma-
tyt, nė negalvota laikytis. Mūsų vy
riausybė ir visa lietuvių tauta labai 
gerai tatai suprato, todėl spalų 10-ji, 
kuria ir datuojamas Vilniaus grįži
mas prie savo tautos, nesukėlė mu
myse džiaugsmo. Tai buvo data, kuri 
ženklino tolimesnių lietuvių tautai 
nelaimių pradžią. Tiek spalių 9-ji, 
tiek spalių 10-ji lietuvių tau
tos •istorijoje liko liūdesio dienomis.

Šiandien, prisimindami šias mūsų 
tautos liūdesio datas, turime tvirtą 
viltį, jog kartą ateis toks metas, ka
da, susirinkus visai išblaškytai mūsų 
tautai į savo senąją bočių žemę, liks 
užuomarštyj visos mums svetimųjų 
padarytas skriaudas primenančios 
nelemtingosios datos.

P. Dovainis

Dally Mail spec, korespondentas iš 
Ženevos praneša, kad JAV Kongreso 
komitetas, užbaigęs studiją apie DP 
problemą Europoje, yra priėjęs išva
dą, jog IRO įstengsianti visus DP 
įkurdinti tik per 10 ar 15 metų, ir 
Todėl rekomenduoja imtis „drąsios 
akcijos“.

Ribotos priemonės neleidžiančios 
tremtinių organizacijai išspręsti šios 
problemos, sako kongreso atstovai 
nurodydami, kad individualus įkur
dinimas galįs atsieiti per 500 doleriu 
asmeniui.

Žinomasis amerikietis publicistas 
W. Lippman nagrinėja dabartinę JAV 
politiką ir busimąją, kuri siejama su 
Vokietijos likimu, kartu jis repli
kuoja p. X, kuris buvo paskelbęs sa
vo politinius samprotavimus. Pasak

L. T. Ansamblis š. m.' liepos 27 d. žygiuoja Weideno gatvėmis Bavarų tautinių rūbų parade

Lippmano, Vokietijos problema esan
ti sprendžiamoji busimųjų įvykių 
problema.

Dabartinėje Vokietijos padėtyje, 
kada jos teritorijos dalis pačių rusų 
atskelta ir dalis atiduota Lenkijai,

Atgaivintas kominiemas
SLAPTA VARŠUVOS KONFERENCIJA. PASIRYŽIMAS^ŽESTI TOTĄ LINĘ KOVĄ PRIEŠ JAV

Maskva, spalių 6 d. (DENA-Reu- 
teris). — Rugsėjo paskutinėmis die
nomis Varšuvoje posėdžiavo vado
vaujantieji komunistų atstovai, jų 
tarpe Jacques Duclos, prancūzų tau
tinio parlamento vicepirmininkas, 
Jugoslavijos ministerio pirmininko 
pavaduotojas ir Ždanovas, Aukščiau
siosios Tarybos narys. Jie sutarė 
įsteigti Belgrade informacinį biurą 
— pirmąją tarptautinę komunistų 
organizaciją po kominterno paleidi
mo 1943 m. Įsteigtajame informaci
niame biure bus atstovaujamos Ju
goslavijos, Bulgarijos, Lenkijos, So
vietų Sąjungos, Prancūzijos, Čeko
slovakijos, Italijos ir Vengrijos ko
munistų partijos. Jo uždavinys yra

Reikalauja radikaliai spręsti DP problema
JAV PRAŠOMOS ĮSILEISTI JŲ DAUGIAU

Siūlomas grupinis apgyvendinimas, 
kaip alternatyva individualiai repa
triacijai. Komitetas planuoja prašyti 
modifikuoti JAV imigracijos nuosta
tus.

Kiek pakeitus mažąsias JAV imi
gracijos įstaigų taisykles, galima būtų 
įsileisti į Ameriką nuo 14 iki 16.000 
displaced persons kasmet.

Bet kokiam tradicinių imigracijos 
kvotų pakeitimui yra reikalinga spe
cialaus Kongreso įstatymo, tačiau ko
mitetas ketina prašyti, kad ir tas taip 
pat būtų padaryta.

Darbartiniu metu per vienerius 

vokiečių mintys visada būsiančios 
nukrypusios į Rytus, t. y., vokiečiai 
būsią nusistatę prieš Rusiją. P. Lipp
manas mano, kad istorinis patyrimas 
ir padėties logika rodanti gilų neap- 
skaičiavimą. Jis sako, jog Amerika 

skatinanti vokiečius ko nors siekti, 
būtent, tutinęs vienybės, be kurios 
amerikiečiai nieko kitę negali duoti, 
išskyrus karą prieš Sovietus. Vokie
tija negali būti sujungta, kaip kad 
vokiečiai tą vienybę supranta, jei ne

pasikeisti įgytu patyrimu ir koordi
nuoti komunistų partijų veikimą. Šio 
biuro atstovus skirs atitinkamų kraš
tų komunistų partijos centriniai ko
mitetai. Informacinis biuras leis kas 
dvi savaitės savo laikraštį.

Praėjusį sekmadienį „Pravda“ 
paskelbė didžiausioje paslaptyje įvy
kusios Varšuvos konferencijos komu
nikatą. Komunikate sakoma, kad 
naujoji komunistų organizacija sie
kianti mobilizuoti visas Europos de
mokratines jėgas prieš imperializmą. 
Pasaulis esąs padalytas į dvi dalis, 
kova tarp imperialistų ir anti-impe- 
rialistų vykstanti didesnio visuotinės 
krizės paaštrėjimo atmosferoje. Mar- 
shallio planas tesąs tik europinė ben- 

metus tegalėjo į JAV įvažiuoti tiktai 
800 pabaltieclų, o jų yra mažiausiai 
100.000 baltų stovyklose. Tiktai 6500 
lenkų gali būti įleista, bet 14.000 tin
kamų lenkų yra užregistruota JAV 
konsulatuose Europoje.

Visam procesui pagreitinti, Kon
greso komitetas prašys JTautas su
šaukti tarptautinę konferenciją, ku
rion suvažiavę vyriausybių atstovai 
turėtų galios pasiskirstyti tarpusavy 
1.250.000 europinių pabėgėlių, belau
kiančių įkurdinimo ir užtikrinimo, 
kad paskutinysis jų būtų pergabentas 
į naują tėvynę iki 1950 metų. 

bus atstatytos prarastosios rytinės 
Vokietijos provincijos. Norint tai 
padaryti, reikia jas atimti iš Lenki
jos ir Rusijos.

Bet Rusija galinti tas sritis Vo
kietijai grąžinti, kada ji nuspręs, jog

Rusijos sąjunga su Vokietija turi gy
vybinės reikšmės. Tatai gali įvykti 
antrą kartą Lenkiją pasidalijant, 
kaip 1939 m. Ribbentropas ir Molo
tovas pasirašė pirmąjį dalybų paktą. 
Sovietai rytų sąskaiton gali pasiūlyti 

drojo, JV vadovaujamos ekspansijos 
plano dalis. Rezoliucijoje smarkiai 
puolami „dešiniųjų socialistų“ vadai 
— Ramadier ir Blum Prancūzijoje, 
Attlee ir Bevinas D. Britanijoje, Dr. 
Schumacher Vokietijoje, Dr. Renner 
Austrijoje ir Saragat Italijoje. Jiems, 
kaip tarnaujantiems amerikiniam 
imperializmui, primetamas atsakin
gumas už „išdavikišką valstybės val
dymą“. Komunistų partijos, priešin
gai, turinčios į savo rankas paimti 
nepriklausomybės ir suverenumo gy
nimą.

Politiniai Washingtono sluoksniai 
Varšuvos komunistinės konferencijos 
atsišaukimą pažymėjo kaip įrodymą, 
jog Maskva pasiryžusi vesti totalinę 
kovą prieš Jungtines Valstybes. „Po
litinį karo paskelbimą“ Amerikai jie 
pažymėjo įsidėmėtinu įrodymu, jog 
komupistai tęsia tarptautinį darbą, 
kaip jam prieš šį karą yra vadovavę 
Sovietai. Sąjungininkų stebėtojai 
Maskvoje informacinio biuro sudary
mą laiko žymiausiu politiniu įvykiu 
komunistų veikloje nuo pat komin
terno likvidavimo 1943 m.

Kaip žinoma, komunistinis inter
nacionalas, trumpiau — kominter- 
nas, buvo įsteigtas 1919 m. kaip tarp
tautinė visų šalių komunistų partijų 
organizacija ir 1943 m. vykdomojo 
komiteto rezoliucija likviduotas. Sa
vo tikslu internacionalas skelbė fron
to pasaulinei revoliucijai sudarymą. 
Jo pagrindinis uždavinys buvo įvy
kių raidą skubinti į pasaulinę revo
liuciją. Internacionalas atmetė bet 

ir vakarų dalį. Jie gali palikti ir 
Austriją Vokietijai, gal but, Elsaso- 
Lotaringiją, gal būt, Daniją, o gal 
Olandiją ir Reino žiotis.

Amerikiečiams nesą reikalo tiks
liai žinoti, ką Sovietų Sąjunga pa
siūlys Vokietijai, gana žinoti, kad 
aukcijono metu Rusija galinti su
teikti didelį prizą, o amerikiečiai * 
jiems — nieko, išskyrus pagalbą 
skurde.

Sovietų Sąjunga, suardžius: Vo
kietijos vienybę, ir vakarinės tautos 
negalinčios jos atstatyti. Jei Vokie
tija taptų vienos kurios pusės są
jungininku diplomatiniame konflikte, 
tai istoriniai įvykiai ir padėties logi
ka rodo, jog, jeigu Vokietija taptų 
pakankamai stipria ir naudinga są
jungininke bet kuriai pusei, — ji 
taptų Rusijos sąjungininke... „Jei 
Hitleris su Stalinu bei Ribbentropas 
su Molotovu galėjo daryti susitari
mų, kodėl negalima prileisti, kad 
Vokietija, vadovaujant komunistams, 
socialistams ar nacionalistams, neda
rys to paties?“ — klausia Lippman.

Jei, sakoma toliau, padarytume 
atskirą taikos sutartį, su vakarine 
Vokietija, kaip yra Hoovęris pasiūlęs, *T 
tai Vokietijos-Rusijos sąjunga būtų 
tikras reikalas. Sudarius atskirą tai
kos sutartį, naujoji centrinė Vokieti
jos vyriausybė pradėtų derėtis dėl 
atskiros taikos sutarties su rytų kai
mynais — Lenkija, Čekoslovakija Ir 
Rusija.

Jis nurodo, kad JAValstybės ne
galinčios Vokietijos sujungti ir todėl 
nieko kito nelieka, kaip radikaliai 
decentralizuoti vakarinę Vokietiją. 
Išskirstyta sritis būtų decentralizuo
ta, bet ne sujunga, ir Vokietijos vals
tybėlės įeitų į didžiąją Europos si
stemą ir Europos ūkį. Anot Lipp- 
mano, turi būti Europos vienybė, bet 
ne Vokietijos, kuri save išlaikytų, 
Europa turi pati išsilaikyti ir „ne 
Vokietija turi sulaikyti Rusiją, bet 
neutralizuota Vokietija tarp Rusijos 
ir Vakarų, ne Trumano doktrina, bet 
Marshailio planas — turi nustatyti 
mūsų politiką Vokietijoje“.

„Mes galime palikti ją europie
čiams apspręsti, kiek daug nori jie 
reparacijų, koncesijų ir prekybinių 
ryšių, kad rusai atitrauktų raudo
nąją armiją. Jei mes būtume pro
tingi ir labiau domėtumės karo su
kūrimu negu daryti gestikuliavimus 
dėl mūsų nepasitenkimo rusais ir ko
munizmu, — mes žymiai priartintu
me svarbių reikalų atsiekimą.“

„Jei, nežiūrint to, Sovietų vyriau
sybė nenorėtų tartis ir jeigu pasitari
mų kaina būtų per aukšta ir pasiro
dytų, kad Rusija neketina iš Europos 
pasitraukti, tai padėtis nebūtų pavo
jingesnė, negu ji yra šiandien. Mūsų 
energija būtų sukoncentruota, bet ne 
išblaškyta visame pasaulyje — ir ti
krasis reikalas būtų žymiai aiškes
nis,“ baigia Lippman. (NYHT) 

kurį kompromisą ar bendradarbiavi
mą su buržuazinėmis partijomis. 
Tuo pačiu jis buvo priešingas ir par
lamentarizmui, kaip normaliam poli
tinio gyvenimo metodui. Ypatingose 
apystovose jis vis dėlto toleravo vie
nybės frontą su socialistų partija, bet 
tai buvo visuomet ne daugiau, kaip 
laikinis arba ‘taktinis bendradarbia
vimas. Generalissimus Stalinas 1943 
m. savo laiške Reuterio vyr. kores
pondentui Maskvoje, Harold King, 
pažymėjo, kad kominterno likvida
vimas esąs „teislng&s ir atitinką* 
laiko dvasią“, nes jis duodąs naudo* 
bendroje kovoje ir prieš bendrą prie
šą — hitlerizmą.
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Pereinamoji Britų zonos stovykla 
važiuojantiems į Kanadą pas gimines 
ir į darbus yra ne kur pajūryje ar 

■ prie uosto, kaip galėtum laukti, bet 
Hannoverio miesto pakraštyje — 
Buehholze.

H šalies pasižiūrėti stovykla atro
do gerai: barakai raudoni, plytiniai, 
rajono keliai asfaltuoti, prie vartų 
uniformuotos lenkų sargybos, dabar 
jau be šautuvų, gražiai* nudažytas 
barjeras su užrašu „Stop“. Pašalie
tis, ateidamas į stovyklą, turi palikti 
sargybų buveinėje savo dokumentą 
ir užsimokėti porą markių, jei apsi
nakvojai • svetimi automobiliai ir 
sunkvežimiai turi sustoti už vartų. 
Stovykloje plevėsuoja Britų vėliava. 
Prie emigracijos biuro vis mayti ke
letas ar keliolika automobilių ir mai
šantis ne maža žmonių.

Bet pavaikščiojęs pačioje stovy
kloje aplink ją matai gerokai sukri
tusias spygliuotų vielų tvoras, matai 
keletą sugriuvusių barakų (nuo bom- 
bordavimų) ir daug gružo. Dabar 
stovyklos gyventojai vyrai privalo 
ardyti tų griuvėsių sienas, nuvalyti 
sveikas plytas, o gružą išvežti. Nors 
vieno barako gyventojams tenka 
dirbti tik vieną savaitę (o tokių gy
venamų barakų yra aštuoni) ir tą sa
vaitę duodamas sunkiai dirbančiojo 
maistas, nors dirbama lėtai, bet šita 
prievolė daugumai yra nemaloni, nes 
dauguma neturi darbo drabužių, o 
savo išeiginės eilutės, kitą kartą pas
kutinės, nenorėtų sutepti ir suplėšyti. 
Bet kas atsisakytų dirbti, tas negau
tų maisto visiškai ir būtų pašalintas 
iš stovyklos. Beje, ir čia vokiškas 
Arbeitsamtas suregistravo.

Barakai iš vidaus atrodo nekaip. 
Viduriu eina tamsus, ilgas korido
rius, o abiem šonais — kambariai, 
kuriuose turi gyventi maždaug po 8 
žmones, lovas susistatę 2 aukštais. 
Medinės lovos.ir čiužiniai su šiaudais 
yra, dar duoda 1 ar 2 karines 
antklodes — tai ir visas jūsų pata
las. Kambaryje dar yra stalas, o 
spintų, suolų ir' kėdžių daugelyje 
kambarių visiškai nėra. Grindys, ce
mentinės, bet sienos švariai nudažy
tos. Važiuojantieji miško darbininkai 
ir moterys apgyvendinamos didžiu
lėse patalpose po keliasdešimt ir po 
pora šimtų, guldomi ant neštuvų, o 
jokių kitų baldų visai negauna. Be
veik visos durys visur be rankenų ir 
be užkabinimų, nuolat atsidarinėja 
vėjo spaudžiamos, kuris laisvai vai
kosi ne tik lygomoje apie stovyklą, 
bet ir stovykloje, barakuose, kamba
riuose ir koridoriuose. Jo ir langai 
nesulaiko, nes jie ne tik kad sutręšę 
ir sukrypę, bet ir vietoje stiklų turi 
Siūlų sietus, apteptus permatoma ma
se, kuri nuo saulės, lietaus ir vėjo

Muencheno naujienos
Loterija. — Rugsėjo 20 d. Muen- 

cheno-Freimanno stovyklos lietuviai 
surengė stambaus masto loterijąLiet. 
Raud. Kryžiaus naudai. Vietos darbš
čiųjų moterų pastangomis buvo pa
rūpinta 1.100 vertingų fantų, kurie 
sutraukė gausų loterijoje laimę ban
dančių mėgėjų ir labdaros rėmėjų bū
rį. Todėl nenuostabu, kad trumpiau
siu laiku loterija buvo realizuota.

Pabrėžtina, kad ši loterija davė 
per 17.000 RM gryno pelno. Pinigai 
įmokėti L.R.K. Muencheno skyriaus 
kason. Patirtis rodo, kad ir kilniam 
labdaros tikslui šiuo metu jau gana 
sunku surinkti reikalingas pinigų su
mas. Loterija todėl lieka vienintelė 
priimtina priemonė, įgalinanti padėti 
vargstantiems tautiečiams.

Visą loterijos parengimo ir įvyk
dymo darbą pasigėrėtinai puikiai at
liko: Kepalienė, K. Rudaitytė, Saba
liauskienė, Mačiulienė, Stuogienė. 
M. Banaitienė ir kitos. Techninius 
darbus sklandžiai atliko Vasiliauskas 
ir Jomantas.

Prieš savaitę panašią loteriją su
rengė ir kita Muenchene esanti ma
žiausia Laimo lietuvių stovykla. Ten 
ji taip pat labai sėkmingai praėjo, 
duodama apie 12.000 RM gryno pelno.

Aukos Maž. Lietuvos Tarybai. — 
Muencheno lietuviai Mažosios Lietu
vos Tarybos reikalams paaukojo:
1) Freimano (SS) stovykla 1.627 RM,
2) Laimo stovykla 154 RM, 3) Schleis- 
heimo stovykla 161 RM, 4) Mieste 
priv. gyvenantieji 1.020 RM — iš viso 
2.962 RM.

Vysk. Būčys neatvyko. — Rugsėjo 
28 d. Muenchene lauktas svečias iš 
Romos — Vysk. Būčys neatvyko.

Pakeliui į Kanadą
F. Išeivis*

yra nusilupusi ir suaižėjusi, sietai at- 
plyšę nuo rėmų ir subadyti. Vėjai 
vaikosi ir smarkiai apleistose prau
syklose ir išvietėse, kuriose dažnai 
vakarais nėra šviesos. Vienu žodžiu, 
šitie barakai, kuriuose kitados gyve
no vokiečių priešlėktuvinės artileri
jos daliniai, yra gerokai apleisti, iš
skyrus tik tuos, kuriuose gana erd
viai yra susimetusi stovyklos admi
nistracija, kurią čia sudaro beveik 
tik vieni lenkai. Kad ir nedaug, bet 
barakuose pasimaišo blakių, kurias 
retkarčiais naikina dezinfekcijomis. 
Bet vienos paros ar dar trumpesnė 
dezinfekcija prie tokių langų ir durų 
jų nesunaikina; net ir musės po to
kios dezinfekcijos sau toliau bėginėja 
sienomis ir lubomis.

2. Stovyklos gyvenimas
Stovykloje išeivių paslaugai yra 

visokių dalykų: stovyklos dušuose 
gali dažnai ir gerai išsiprausti karštu 
vandeniu, stovyklos salėje gali ret
karčiais pasižiūrėti archyvinės fll- 
mos ar skrajojančios varietės, nusi
pirkęs gana brangų bilietą; stovyklos 
kantine gali dukart per savaitę per 
visą naktį ant cementinių grindų pa
sišokti, kasdien išsigerti alaus, mo
kėdamas po 2 markes už litrą, pasi
klausyti kapelos muzikos, palošti 
kortomis, šaškėmis ar šachmatais, 
pavalgyti po 2 markes nykščio dy
džio pyragėlių, nusipirkti po 15—20 
markių kilogramą kriaušių, obuolių 
ar pamidorų. Tos pramogos, šokiai 
ir valgiai yra čia labai brangūs. Vai-

Manau, kad iš įvairių straipsnių, 
tilpusių tremtinių spaudoje, susida
rėte bendrą vaizdą apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą ir supratimą, bet 
jei tremtis ilgiau užsitęstų, dėl gy
vybinių Jūsų reikalų reiktų įsidė
mėti keletą praktiškų patarimų apie 
laiškus.
'Gausūs laiškai siunčiami savo gi

minėms ar net nepažįstamiems į 
Ameriką, apskritai imant, turi tik 
teigiamą reikšmę, jei ne visada as
meniniam reikalui, tai tikriausiai — 
visuomeniniam. Tai dėl to, kad yra 
ne maža dalis lietuvių, kurie mažai 
„gramatni“ ar šiaip jokios spaudos 
neskaito, kiti dėl tolimo kelio ar kitų 
priežasčių nesilanko į visuomeniškus 
parengimus, ir prakalbos apie dabar
tinę Lietuvos būklę ir tremtinių gy
venimą iki šios dienos dar jų ausies 
beveik nepasiekė. Be abejo, tiek pa
stariesiems — minėtiems, tiek ir vi
siems lietuviams daug įsąmoninimo 
suteikia gražiai parašyti laiškai.

Freimano SS stovykla buvo pasiruo
šusi sutikti ir parodyti visas gyveni
mo sąlygas. - Tikimasi, kad kaip tik 
reikalingi formalumai bus sutvarky
ti, jis Vokietijoje pasirodys. '•

Kiti svečiai Muenchene. — Muen- 
chenas, būdamas žymus Bavarijos 
centras ir sostinė, visada susilaukia 
žymių svečių ir lankytojų, tik Muen
cheno lietuviai labai kuklūs — nesi- 
reklamuoja spaudoje taip smarkiai, 
kaip kitų stovyklų bendro likimo 
broliai. Tačiau tenka šį kartą pri
minti, kad Muencheną malonėjo ap
lankyti A. Devenienė, „New York 
Times“ red. Tolišius ir JAV kongreso 
nariai. Visi mums buvo brangūs, ma
lonūs įdomūs svečiai. Jie paguodė, 
painformavo ir sustiprino Muenchene 
prisiglaudusius lietuvius. Su kongre
so nariais buvo nuoširdūs ir atviri 
pasikalbėjimai D.P. dabarties ir atei
ties temomis. '

Skautų laužas žuvusiems pagerbti. 
— Freimano stovyklos skąutai rug
sėjo 28 d. surengė prasmingą laužą 
žuvusiems ir kenčiantiems broliams 
bei sesėms pagerbti; drauge prisi
minta ir buvusioji okupacijos metais 
pogrindinė skautų veikla. Šį laužą 
gausiai aplankę tautiečiai, ypač jau
nimas, žymiai sustiprėjo dvasia ir 
ryžtu aukotis Tėvynės laisvei. Vi
suomenė pageidauja iš skautų vadų, 
kad panašių laužų būtų rengiama 
daugiau. Jie ne tik ugdo jaunimą 
mums pageidaujama linkme, bet 
drauge atgaivina ir sustiprina ben
druomenės nuotaikas. Kalbamajam 
luažui įdomiai ir sklandžiai vado
vavo V. Mantautąs.

Mirą Keliai .1947. X. 9.

American Friends atstovai Muenchene
kai čia turi sūpuoklių, vaikų darželį 
ir pradžios mokyklą vokiečių kalba.

Aš tyčia smulkiau atvaizdavau šią 
stovyklą, nes čia važiuojantiems į 
Kanadą prisieina pagyventi ne die
nomis ar savaitėmis, bet ištisais mė
nesiais. Dėl to į čia važiuodamas išei
vis turi atsivežti patalynę, nes čia jos 
kaip ir negauna, turi atsivežti, jeigu 
turi, kėdžių, kibirų, indų lėkščių, 
šluosčių, skudurų ir šepečių, kad tu
rėtų kur atsisėsti, kuo kambarį išsi
plauti, kuo atsinešti maistą, iš ko pa
valgyti visai liesos kukurūzų ar 
kruopų sriubos ir kavos; turi atsi
vežti sutaupytus žirnius, avižų drib
snius, miltų, kitų produktų, puodų ir 
malkų, kad galėtų išsivirti trūksta
mo maisto, kur lauke susikrovęs iš 
plytų židinį ar kambaryje pasistatęs 
atsivežtą pečiuką. Virti elektros ply
telėmis negalima, nes neduoda tam 
srovės, o plyteles atiminėja (išskyrus 
tik tuos, kurie turi mažų kūdikių). 
Nepatartina nieko švaistyti ar likvi
duoti, nes nežinai, ar neteks vėl grįž
ti i savo stovyklą, kai netiksi ar šiaip 
kas atsitiks. Šioje stovykloje jum 
bus su viskuo sunkiau: jūs neturėsite 
reikalingų santykių įsigyti tam, ko 
jums trūksta, jūs negausite dirbančio 
normos, o nedirbančio davinys čia, 
atrodo, liesesnis, kaip kitur. Mat, čia 
stovyklos administracija yra pastovi, 
o gyventojai labai mišrūs ir nuolat 
keičiasi, nėra organizuoti, be savo ko
mitetų ir atstovų, kurie galėtų ginti 
išeivių interesus, prižiūrėti stovyklos 
administraciją ir ištirti, dėl ko ne-

Apie laiškus į Ameriką
Kun. Albinas Martišiūnas, Mūsų Kelio bendradarbis S. Amerikoje

Patirtis parodė, kad vienas ir ki
tas lietuvis, gavęs asmeniškai laišką 
net ne nuo pažįstamo su aprašymu 
savo, tėvynės- Ir tremtinių padėties 
net už keletą ar keliolikos mylių su
randa žmogų, kad tą laišką paskaity
tų... kaip ten iš tikrųjų yra. Yra 
pavyzdžių, kad ne tik senus, bet ir 
jaunus „sujudino“ ir net praktišką 
naudą ne vitAas tremtinių, turėjo Iš 
vykusiai parašytų laiškų, o iki tol 
visi ten argumentai buvo be pasek
mių ar iš \ris jų nepasiekė.

Ne retai susidurdamas su tuo rei
kalu, priėjau šią išvadą: laiškus rei
kia rašyti didelėm raidėm ir papras
čiausiu stilium, senoviškiausiais žo
džiais (nebūtina barbarizmais), trum
pais sakiniais. Niekada ilgai su vi
somis kalbos gudrybėmis nefiloso
fuoti, o tiesiog eiti prie savo ir visų 
tremtinių padėties. Priešingu atveju 
ne iš nepagarbos, bet iš neaiškumo 
juos padeda ir laukia kito parašant 
... Jeigu yra ne artimi giminės, ge
riau ne iš pirmo laiško pateikti savo 
konkrečius prašymus, pirma reikia 
„susipažinti“, „įsiteikti“.

Susitikau pasiturinčią moterį, kuri 
labai didžiuojasi 'savo sesers mokytu 
sūnumi ir jo laiškais iš Vokie.tijos, 
bet iki šiol dar jam nieko nepasiuntė. 
Iš jo rašomų man laiškų žinojau jo 
sunkią būklę ir pasipiktinimą minėte 
giminaite Amerikoje, kad niekę nepa- 
gelbsti, tai sutikęs tą moterį labai 
subariau, bet ji pasiteisino, kad sū
nėnas parašė, jog turi darbą... o 
antrą — nieko neužsiminė, kad ko 
reiktų, o gana galvojau, kad reiktų 
ką nors pasiųsti... Tą aiškiai pri
minimą sau reikalingų daiktų nerei
kia visada imti „vergiškumo“ pra-

Lietuvos Vaisi. Operos solistų koncertas Flensburge
Džiugu pažymėti, kad lietuviai 

menininkai nesėdi rankas sudėję sto
vyklose, o laikas nuo laiko lietuvišku 
menu pradžiugina tautiečių širdis ir 
nuošaliausių užkampių stovyklose. 
Viena iš tokių menininkų trupė mi
nėtina Lietuvos Valstybinės Operos 
solistų grupė, susidedanti iš Alės Kal
vaitytės, Izabelės Motekaitienės, Pe
tro Kovelio ir kompozitoriaus - piani
sto prof. VI. Jakubėno, kurie gyvena 
Blombergo lietuvių stovykloje, britų 
zonoje, prie Detmoldo. Dar Šlezvige- 
Holšteine, Bad Segeberge gyvendami, 
šie solistai dažnai lankydavo aplin
kines ir tolimesnes lietuvių stovyklas 
su meniškais koncertais.

Lietuvių menininkų koncerto visi 
flensburgiečiai lietuviai nekantriai 
laukė, nes savus menininkus seniai 
beteko girdėti. O skambant vokiš
koje salėje lietuviškai garsiųjų ope
rų melodijoms, ne vieno kauniečio,

Muenchenas. — Spalių 1 d. Ame
rican Friends Service Company pen
ki atstovai aplankė Freimano stovy
klą. Jų tikslas, kaip pareiškė tauti
nių grupių pirmininkams, susipažinti 
su tremtinių gyvenimo sąlygomis ir 
kiek galint padėti palengvinti sunkų 
tremtinio gyvenimą Vokietijoje bei 
paremti emigraciją i Ameriką. Drau
giško ir nuoširdaus pasikalbėjimo 
metu jie labai domėjosi stovyklos 
administracine santvarka, kiek šioj 
srity pritaikomi savivaldos principai, 
kiek ir ką tremtiniai dirba, kap mai
tinami ir aprengiami, ar veikia mo
komosios įstaigos ir kt. Atsakinėjant 
į klausimus ir informuojant svečius, 
stovyklos direktorė ir tautinių gru
pių pirmininkai plačiai pavaizdavo 
svečiams visas tremtinių bėdas, ypač 
žalingą dabartinę tremtinių emigra
cijos politiką, kuri jokiais žmoniš
kumo sumetimais negali būti patei
sinta. Atrinkimas pajėgesnių ir jau
nesnių pavienių tremtinių tiesiog ke
lia nerimą visų tautinių grupių ben
druomenėse. Tai veda į iškantintų 
tremtinių šeimų ir bendruomenių 
pragaištingą griovimą ir artina se
niams bei paliegėliams katastrofą.

duoda to ar kito, ką duoda kitose 
stovyklose, dėl ko čia maistas toks 
blogas, už kurį išeivis per savaitę 
čia turi mokėti po 1 markę. Tiesa, 
į šią stovyklą nuolat atvažiuoja vi
sokių ir gana aukštų uniformuotų ir 
neuniformuotų komisijų ir lankytojų, 
kurie pasižiūri maisto sandėlyje DP 
davinio ir, kaip taisyklė, visada su

sme, nes daugiausiai stebimasi, kad 
į tokią padėtį ne dėl savo kaltės pa
tekę nieko neprašo, o antra — čia 
žmonės iš vis dideli realistai... ir tik 
iš konkrečių laiškų pasidaro išvadą, 
kad tikrai ten bloga, jei visokių niek
niekių nėra. /

Taip pat nereikia stebėtis, kad ne
duoda atsakymo, ir paliauti eusiraš’.- 
nėti. Ir tai dažniausiai atsitinka ne 
dėl blogos valios, bet dėl aukščiau 
minėtos žmonių kvalifikacijos para
šyti ir paskaityti. O jų vaikai irgi 
retai gali tėvams pagelbėti, nes ma
žai kuris bent kiek lietuviškai gali 
parašyti.

Prašant ką nors atsiųsti, bent 
pradžioj reikia apsiriboti pačiais gy- 
venimiškiausiais dalykais, neminėti 
luxusu. Kiek buvo „pasipiktinimo“ 
ir net juoko, kai viena panelė ar po
niute užprašė skubiai pasiųsti kokio 
tai aukščiausios kokybės veidui kre
mo ir dažų, bet pasirodė, kad toji 
prekė pokarinėj rinkoj dar čia ne
gaunama. Kadangi buvo tikras atsi
tikimas, tai nelengva ir priekaištus 
atremti.

Taip pat ne dažnas, bet visiškai 
pasibjaurėtinas elgesys tų „rašytojų“, 
kurie dėl vieno kito asmeniško nesu
sipratimo per laiškus savo giminėms 
kaltina savo stovyklų vadovybes ar 
skirstytojus dovanų iš Amerikos. 
Skaičiau vieną laišką, kur prašo pa
raginti Amerikos lietuvius, kad neau
kotų BALF’ui, nes toš gėrybės netei
singai paskirstomos ... (esą prastiems 
visai jų netenka). Nereikia aiškinti, 
kokią skriaudą padaro tremtiniams 
tokie laiškai, patekę į blogų žmonių 
rankas.

Indiana Harbor, 1947. IX. 25.

kuriems dažniau teko gėrėtis lietu
viais menininkais įvairiausiose ope
rose, akyse sužibėjo ašaros. Iš tiesų, 
tik dabar pilnai tepajėgiame suprasti, 
ką mes turėjome Laisvėje, ir ko šian
dien esame netekę! Klausantis „Car
men“, „Trubadūro“, „Madam Butter
fly“, „Eugenijaus Onegino“ ir kitų 
pagarsėjusių operų arijas, nejučio
mis prieš akis iškilo Kaimo operos 
scena, jos dalyviai — lietuvių meni
ninkai, lietuviškoji opera. Tik kada 
akys užkliuvo už vokiškų užrašų sa
lėje, vėl nejauki tikrovė nutraukė tas 
giedrias mintis!

Šalia arijų iš žymiųjų G. Verdi, 
G. Puccini, P. Čaikovskio, A. Thomas 
ir kitų kompozitorių operų, lietuviai 
solistai padainavo ir lietuviškų dai
nų: A. Račiūno (solistė Iz. Motekai- 
tlenė) „Ar atminsi?“, VL Paulausko 
duetą „Nesek sau rožės prie kasų“

Pagaliau svečiai labai domėjosi, 
kur tremtiniai norėtų emigruoti. Ka
da patyrė, kad visų akys nukreiptos 
į laisvąją JAV šąli, jie primygtinai 
teiravosi, dėl kurių priežasčių dau
gumas tremtinių svajoja emigruoti į 
Ameriką. Į tai buvo suteikti pagrįsti 
paaiškinimai. Šią informaciją papil
dydamas, lietuvių grupės pirminin
kas padėkojo svečiams už dėmesį ir 
visas pastangas, kurios daromos 
tremtinių gyvenimui palengvinti. Be 
to, pridūrė, kad apie trečdalis lietu
vių tautos narių gyvena JAV. Todėl 
beveik kiekviena lietuvių šeima ten 
turi giminių, draugų ir pažįstamų, 
pas kuriuos gali rasti pirmąją prie
glaudą ir reikalingą pagalbą. Visa 
tai lietuvius glaudžiai susieja su 
Amerika, kaip su antrąja tėvyne.

Besišnekant ir besiinformuojant 
šiais.ir kitais klausimais, svečiai ap
lankė stovyklos mokomąsias įstaigas, 
bažnyčias, dirbtuves ir gyvenamuo
sius kambarius.

Pasirinkę pakankamos informaci
jos ir įspūdžių, jie apleido mūsų sto
vyklą su nuoširdžiais pažadais remti 
tremtinius visais prieinamais būdais.

riebiais maistininkais iš jo pasijuo
kia, apžiūri virtuvę, apžiūri salę ir 
kantiną, kurių sienos dekoruotos len
kų kareivių kovų scenomis ir Lenki
jos vaizdais, pasikalba su pareigūnais 
ir nieko daugiau. Apie jų atvykimą 
išeiviai sužino iš to, kad barakų vy
resnieji įsako visiems susitvarkyti ir 
apsišvarinti ir kad tą dieną atsitikti
nai ar neatsitiktinai būna makaronų 
sriuba, o vaikams — koks skanesni? 
kompotėlis.

3. Stovyklos gyventojai
Stovyklos gyventojai yra labai 

įvairūs: vieni važiuoja į Kanadą pas 
gimines (close relatives), kurie už
moka už kelią ir savo turtu garan
tuoja jų išlaikymą; kiti — kaip miš
ko darbininkai ir namų ruošos dar- — ■ 
bininkės pagal sutartis. Pastarieji 
čia suvažiuoja didelėmis partijomis, 
greitai patikrinami ir išvežiami. Nors' 
šioji stovykla yra pereinamoji sto
vykla į Kanadą, bet vienas kitas va
žiuoja ir į kitus kraštus. Pastaruoju 
metu čia ketina rengti transportus ir 
į Australiją. Gyventojai yra ir įvai
rių tautybių: darbininkai esti dau
giausia pabaltiečiai ir ukrainiečiai 
arba šių vardu ir lenkai, o vykstan- • 
tieji pas gimines — lenkai, ukrainie
čiai, menonitai, lietuviai ir po ma
žiau kitų tautybių. Įdomiausi yra me
nonitai: jie visi kalba gerai vokiškai 
platt tarme, moka ir rusiškai, bet ne 
visi, daug vakarais gieda, yra labai 
gerai organizuoti, gauna gausių mai
sto siuntų iš Kanados menonitų, ku
rie juos kaip bendraminčius sektan
tus iš Europos atsiima, ne vienas jų, 
kaip matyti, turi vokiškų maisto kor
telių. Sakosi kilę kadaise iš Olandi
jos, kur prieš 400 metų atsirado ir 
pati jų sekta, išvykę ir ilgai, gyvenę 
pietinėje Rusijoje, o šio karo metu 
pasitraukę į Vokietiją. Jie nė patys 
nežiną, kokios tautybės, bet, jei jie 
nesivadintų menonitais, tai many
tum, kad jie yra vokiečiai, juo la
biau, kad jų dauguma nėra DP, o turi 
tik vokiškas kennkartėš. Girdamiesi, 
jie mums, katalikams, sako, kad jei 
ir mes būtume toki solidarūs savo 
tarpe, kaip jie, tai, būdami toki gau
sūs įrišame pasaulyje, vieni kitiems 
taip pasigelbėtume, kad nė vienas 
niekur vargo nevargtume.

(Bus daugiau)

(Iz. Motekaitienė ir P. Kovelis), „že
mė kryžių ir smūtkelių“, komponuo
ta prof. VI. Jakubėno (atliko solistė 
Alė Kalvaitytė), o taip pat visą eilę 
pasaulinių kompozitorių kūrinių. 
Kompozitorius -pianistas prof. VI 
Jakubėnas pianinu-paskambino savo 
kompoziciją „Legendą“, M. K. Čiur
lionio „Dvi preliudijas“, R. Schu- 
manno „Pakilimą“, P. Čaikovskio 
„Troiką" ir bisui — Šopeno „Mazur
ką“. Koncertan atsilankė gausus bū
rys ir kitų DP stovyklų gyventojų: 
latvių, lenkų, ukrainiečių, jugoslavų, 
o taip pat No. 113 DPACCS direk
torius Lawrence Corbett su Ponia ir 
dukrelėmis. Vietos lietuvių kolonija 
dėkinga mūsų menininkams, kad jie 
nepamiršta savo tautiečių ir tokiose 
nepavydėtinai sunkiose sąlygose ryž
tasi atlankyti savo tautiečius Ir jiems 
suteikti nors trumpą valandėle tikro
jo džiaugsmo! (av)
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Graikija - Vakarų postas
Dr. S. Tomas

Graikija Handiėn tapo Balkanų 
pusiasalio pi.tuose Vu ...rinių demo
kratijų priešakiniu postu. Komuniz
mo banga nusirito iki Graikijos šiau
rinių sienų ir čia atsimušė i užtvan
ką, kurią žūt-būt stengiasi pralaužti 
ir užlieti visą kraštą. Kadangi anglo
saksai Viduržemio jūroje turi gyvy
binių interesų, tai jie pasiryžo graikų 
šiaurės pylimą stiprinti ir komuniz
mo bangos toliau neleisti. Nesigilin
dami j politines painiavas ir konsta
tavę anglosaksų gyvybinės reikšmės 
interesus Viduržemio jūroje, mes pla
čiau sustosime ties pačia Graikija.

Iš istorijos žinome, kad graikų 
kultūra klestėjo prieš 3.000 metų 
Šiandien tėra belikę tos kultūros griu
vėsiai, nors Antikos vardas istorikų 
visur minimas. Nuo 1829 m. monar
chija (prieš tai buvo turkų okupuo
ta), nuo 1924 m. iki 1935 m. respu
blika, o nuo 1936 m. paveldima mo
narchija su autoritetine vyriausybe. 
1940 m. Graikija apsisprendė šiame 

• kare eiti su Anglija, nes ji ir anks
čiau su ja palaikė glaudžius santy 
kius ir buvo jos ginama. Tačiau 1941 
m. balandžio mėnesyje, taip garbin
gai prieš tai kovojusi su ją užpuolu
sia Italija, Graikija buvo vokiečių 
karo mašinos parblokšta ir okupuota. 
Vakarų sąjungininkų pergalė atnešė 
Graikijai laisvę.

1937 m. . duomenimis, Graikijos 
plotas, įskaitant ir Jonų ir Egėjaus 
jūrų salynus, siekė 130.000 kv. km su 

' 7.200.000 gyventojų, viename kv. km 
55,4 žmonės. Didžioji gyventojų da
lis gyvena mažuose ir stambesniuose 

■ kaimuse, kita dalis — miestuose, ku
rių dideli yra trys: Athenai 
500.000, P i r ė j u s 288.000 ir Salo
nikai 268.000 gyventojų. Gyvento
jai profesijomis. pasiskirsto taip: že
mės ir miškų ūkis 54%, pramonė 
28%, prekyba ir transportas 12%, 
kitiems verslams lieka 6%. Valsty
bės spalvos: mėlyna — balta su baltu 
kryželiu. Valiuta: 1 Drachme turi 
100 Leptų, aukso paritetas, 1938 m. 
vertė prilygo 1 USA doleriui, vokie
čių okupacijos metais valiuta smuko.

H. Wallace vis 
tebepuldinėja savuosius

Henry Wallace nenustoja varęs 
propagandos prieš savo vyriausybės 
politiką. Jis viename darbininkų su
sirinkime pareiškė, kad JAV kongre
sas esąs reakcionieriškas ir kad JAV 
trečiojo karo nelaimėsiančios, nežiū
rint turimų atominių bombų ir di
delių amerikiečių moralinių princi
pų, nes JAV neturėsiančios stiprių 
sąjungininkų. Jei karas iškiltų, išir
tų reakcionieriškos vyriausybės, ku
rias JAV remia. Taip pat negalima 
esą duoti Vokietijai pirmumo ir ne
galima tikėtis nuolatinio Prancūzi
jos tautos draugiškumo. JAV nega
linčios versti D. Britanijos, esančios 
sunkioje būklėje, atsisakyti savo pa
sirinkto kurso ir išlaikyti jų drau
giškumą. (UP)

ir 100 Drachmų buvo lygu 3,70 RM. 
Dabar valiuta neišryškėjusi.

Krašto ūkis ruomiasi žemės ūkiu, 
nors kraštas kalnotas ir žemės ūkiui 
nepalankus. Auginama kviečiai, ku
kurūzai, miežiai, alyvmedžių kultū
ros, fygos, sodų vaisiai, vynas ir ta
bakas, šiek tiek sutinkama .rugių. Iš 
gyvulių auginama arkliai, mulai, gal
vijai, kiaulės, avys ir ožkos. Iš pra
monės srities pažymėtina kalnų pra
monė: • marmoras, geležies ir švino 
rūda, randama sidabro ir vario. Ži
noma graikiškų kilimų pramonė, taip 
pat tekstilės audiniai ir tabakas'. 
Svarbiausios eksporto prekės yra: 
tabakas, aliejus ir vynas. Importuo
ja kviečius, medį, akmens anglį, ben
ziną, medvilnę, vilną, mašinas. Visas 
eksportas sukosi apie 100 mil. dolerių 
ir importas apie 150 mil. dolerių me
tams. Mokamąjį balansą išlygindavo 
pajamos iš laivininkystės.

Aplamai imant, Graikija yra 
neturtingas kraštas. Prieš 
karą labai svarbią vietą jos ūkyje 
užėmė prekybos laivynas. Karo metu 
jis smarkiai nukentėjo ir sunyko. 
Šiandien prekybos laivyno dydis te
siekia vos 30 % buvusiojo. Antras 
svarbus devizoms gauti šaltinis yra 
tabako eksportas. Bet šiandien jo au
ginimas sumažėjęs ir eksportas smar
kiai nukritęs. Nuo 1912 metų kraštas 
pergyveno keturis karus, kurie ūkiui 
sudarė milžiniškų nuostolių. Neste
bėtina, jei savo egzistencijos metu 
valstybė buvo paskelbusi tris kartus 
iždo bankrotą ir du kartu jai buvo 
uždėta tarptautinė finansų kontrolė, 
šiandien vėl tenka konstatuoti, kad 
kraštas yra patekęs į nenugalimus 
sunkumus, ir jei ne Vakarų demo
kratijų parama, jis tuojau sugniužtų. 
Pažiūrėkime, kaip Graikija iš užsie
nių buvo remiama.

1940—41 m. Graikija gavo iš An
glijos kreditą 140 mil. dolerių, nuo 
kurio Anglija 1946 m. atsisakė. Britų 
kariuomenės išlaikymas Graikijoje 
atsiėjo 190 mil. dolerių, o 1936 mik 
dolerių suteikta pašalpa išlaisvinimo 
metui Pagaliau, Anglija aprengė ir 
apginklavo Graikijos kariuomenę 
120 mil. dolerių, o UNRRA suteikė 
paramos 60 mil. dolerių sumoje (fak
tiškai Anglijos pinigai). Bendra An
glijos Graikijai suteiktos paramos 
suma apskaičiuojama 660 mil. dole
rių. JAValstybės taip pat yra sutei
kusios stambius kreditus, būtent: tie
kimai pagal Skolijimo ir Nuomojimo 
Įstatymą 82 mil, dolerių, JAValsty
bių parama per UNRRA 255 mil. do
lerių, kitų kraštų pagalba tuo pačiu 
keliu 47 mil. dolerių, specialus kre
ditas iš vad. Jūrų Komisijos 45 mil. 
dolerių, Eksporto - Importo Banko 
parama 25 mil. dolerių, kitų šaltinių 
parama 56 mil. dolerių, iš viso 510 
mil. dolerių. Tenka pastebėti kad čia 
duodamus skaičius reikia priimti dė
mesin tik kaip apytikrius. Tokiu bū
du nuo pastarojo karo pradžios iki 
jo pabaigos Graikijai anglosaksai yra 
suteikę paramos už 1.200.000 dolerių. 
Šią sumą pavertus į Lietuvos valiu
tą, gautume 7.000.000.000 litų. Ka-

dangi Lietuva teritorija ir gyvento
jais maždaug tris kartus mažesnė, 
tai Lietuvai tektų 2—2,5 milijardo li
tų. Išdėsčius tą sumą šešeriems me
tams, kasmet būtų gaunama 400 mi
lijonų litų. Tai geriausių metų vals
tybės biudžėto pajamos arba geriau
sių metų visas importas.

Parama' Graikijai nenutraukiama 
ir toliau. Ypatingai sąryšyje su Britų 
kariuomenės buvimu Graikijoje, 
plaukia į tą kr?'tą devizos už išlai
das kariuomenės aprūpinimui, bet 
taip pat tolimesni kreditai. Prie to 
tenka pridėti sutartas reparacijas, 
kurias turėtų sumokėti Italija ir Bul
garija. Jų dalis turėtų būti sumokė
ta dar šiais metais. Visos tos sumos 
sieks kelis šimtus mil. dolerių.

Visi dar gerai atsimename JA 
Valstybėse svarstytus kreditus Tur
kijai ir Graikijai paremti. Šiai pa
starajai tenkanti 150 mil. dolerių 
kredito dalis jau buvo manyta bū
siant ne karinis kreditas, bet daugiau 
ūkiško pobūdžio. Tačiau 80 mil. do
lerių paskirta lėktuvų bazėms staty
ti, strateginėms gatvėms pravesti ir 
kitiems panašiems tikslams. Likusi

Spindler mums praveria akis <
Jean Bardanne

Vertėjo pastabos. Jean Bardanne, garsus prancūzų autorius, daugiau
sia rašė politiniais klausimais užkulisio perspektyvoje. Tą užkulisį suda
ro nuomonės nematomo tinklo vorų, su kuriais greičiausia yra susijęs ir 
pats autorius.

Retas autorius pateikia politinius klausimus taip atvirai,' ne retai ci
niškai, kaip Bardanne. Jo stilius įmantrus, forma dialoginė — lyg ro
mane. Jis nežūna smulkmenose. Visi mažieji įvykiai gražiai surikiuoja
mi, kad sudarius impozantišką vaizdą.

Jo paskutiniame veikale: „Karas 1948 m.?“, išleistame 1046 m., susto
jama ties esminiu klausimu — vokiečiais ir rusais. Pirmajame skirsnyje 
herojumi yra pulkininkas Ludwig Spindler, žinomo vokiečių romanisto 
Karolio Spindler anūkas. Leiskim pačiam autoriui jį pristatyti skaitytojui:

Paskutinis Spindler ainis, vardu 
Ludwig, 1915 m. buvo leitenantu Ry
tų fronte. Vėliau jis pakeltas į kapi
tono laipsnį ir dirbo III b, t. y., šni
pinėjimo skyriuje prieš rusus. Karui 
pasibaigus pereiną į^von der Goltz 
dalinius, buvusius Pabaltijy. Vėliau 
jis buvo tikras, kad rusų maršalą ir 
jo bendradarbius šis žygis nuves į 
kapus, tačiau su jais bendradarbiavo 
keletą mėnesių.

Sovietų generalinio štabo reikalas 
pamažu slinko užuomarštin^ Jis lieka 
savo vietoje. 1940 m. pakeliamas į 
pulkininko laipsni ir toliau gilinasi 
į rusų srities šnipinėjimą.

Vokietijai sugniužus Spindler ver
čiasi prekyba ir daug keliauja. Jis 
buvo užtiktas Belgrade ir Bukarešte. 
Sovietinė zona jį ypač domina. Ne
pamiršta ir Vakarų Europos. Keliau
ja į Duisburgą, betrukus sutiktas Ba
zelyje, tai vėl Italijoje, Prancūzijoje, 
Belgijoje ar Olandijoje.

Aš ir užtikau jį įdomioje aludėje, 
kurios langai praverti į Steen pasta
tus. Spindler įdėmiai sekė judėjimą 
Escaut prieplaukoje.

— Štai ir jūs? Leiskite paklausti, 
pulkininke, ką veikiate Antverpene?

— Kaip ir jūs — mąstau...

suma skirstoma ūkio reikalams: že- I 
mės ūkiui 20 mil. dolerių, svarbiau- | 
šių žaliavų ir būtino reikalingumo 
prekių importui 5į) mil. dolerių. Ta
čiau šios sumos tėra tik laikina išei
tis. Pilnam ūkio atstatymui reika
lingos žymiai stambesnės sumos. Dar 
speciali UNRRA-os komisija tyrinėjo 
Graikijos ūkį ir priėjo išvadą, kad 
jai reikia 1,1 milijardų dolerių. Maž
daug pusė tos sumos eitų ūkio atsta
tymo tikslams ir mašinoms, kita pusė 
ilgalaikėms investicijoms ir tokiems 
tikslams, kurie laiduotų krašto gy
ventojams galimumą pamažu kelti 
pragyvenimo standartą. Kreditai tu
rėtų būti teikiami tiesiai prekių tie
kimu ir valiuta, kuri devizų formoje 
tarnautų ilgesnį laiką krašto atstaty
mo reikalams.

Matome, kad Graikijai leistieji 
kreditai yra labai stambūs. Be to, 
tai užsienio kreditai. Valstybė dar 
turi vidaus skolų. Sudėję visus tuos 
kreditus krūvon, gausime tokią su
mą, už kurią valstybė nepajėgs net 
procentų mokėti. Tik paskaičiuoki
me. Imkime visaj Graikijos skolas’ 
apie pusantro milijardo dolerių iš 
3% metinių gausime 45 mil. dolerių

Ir vienu ’mostu -jis rodo man lai
vą, iš kurio iškraunamos dėžės, trak
toriai ir nepaprasto dydžio kanuolių 
dalys. •

— Gražūs pabūklai?
Jis į mane žvilgterėjęs atsako, lyg 

norėdamas kurią mislę, išspręsti: — 
„Nepaprastai puikūs. Jų pagalba ne
trukus pradės atlikti gerą darbą“.

— Ar jums neatrodo, kad šiuo 
metu esama kitų skubesnių reikalų, 
kaip tas darbas?

— Aišku, kad nėra. Juo ilgiau 
bus laukiama, tuo sunkiau jį bus ga
lima atlikti.

— Tuo klausimu mes niekuomet 
sutarti negalėsime.

— Įvykiai rieda, ir mes turime 
budėti.

— Galima dalykas... Bet, paga
liau, ką veikiate čia?

— Laukdamas geresnių laikų, o 
tiksliau tarus — virvės, aš verčiuosiu 
prekyba: miško, popieriaus, chemi
kalų. Juk dirbama Vokietijoje?

Kampuotą veidą paliečia menkai 
įmatomas drebulys. Įtempti veido 
bruožai atlyžta. Jis tyliai juokiasi 
nepraverdamas burnos, o žalsvai pil
kos akys pradeda spindėti džiaug
smu ...

įmokėtinų palūkanų, kurių didžiausia 
I dalis turėtų būti mokama užsienių 
devizomis. O kur pačios skolos amor
tizacija?! Taigi, valstybė yra tiek 
prasiskolinusi, kad ji ne tik skolų, 
bet ir procentų negalės mokėti. O 
vis tik gauna naujų kreditų. Mat, 
čia reikalas yra kitokio pobūdžio. Į 
šiuos kreditus reikia žiūrėti kaip į 
pašalpą arba kaip į išlaidas ben
driems interesams tenkinti. Vieną 
dieną sutartimi jie bus nubraukti, 
kaip kad karo metu JAValstybių tie
kimai Anglijai daugelio milijardų 
dolerių sumoje buvo nubraukti. An
tra vertus, graikų tauta nėra kalta, 
jei svetimos jėgos mindė jos žemę, 
naikino jos turtus ir žmones. Dar ir 
šiandien Graikija tebėra dviejų ideo
logijų grumtynių lauku. Minėtos su
mos ir plaukė į tą kraštą Vakarų 
idėjoms išsaugoti. Ir tat daroma ne 
iš meilės graikų tautai, bet vadovau
jantis grynai savais interesais. Nora 
Graikija yra toli nuo Anglijos, dar 
toliau nuo JAValstybių, bet šio kraš
to žlugimas reikštų mirtiną pavojų 
pasaulio saugumui. Visos tautos pa
gal savo pajėgumą privalo prisidėti 
prie kovos su piktu.

Aš įsigeidžiau patirti jo mintis. Iš 
šio žmogaus, kuris palaiko ryšius su 
vadovaujančiais vokiečiais ir kariais, 
galima ištraukti mintį, galinčią būti 
mums naudinga. Ir aš pakviečiau jį 
vakarienės.

— Einam vakarieniauti. Ten ga
lėsime atvirai išsikalbėti. Mes nesa
me priešai, nes prancūzai yra iš žai
smo išmesti. Gaila, bet, deja, taip 
yra.

— Ką norite pasakyti apie pran
cūzus, nedalyvaujančius žaidime?

— Aš norėjau nurodyti, kad vo
kiečiai nebeužpuldinės, nes būsite tik 
šalutiniu veiksniu. Galimas dalykas, 
kad jus būsite kovos lauku, bet ir 
ten būsite neveikliais. Jūsiškiai ne
benori muštis.

— Ar Prancūzija buvo pasyvi, kai 
Europa buvo išlaisvinimą? Ar jūs 
nedalyvavote kare?

Jo veidas ištiso, nosis lyg smai
lesnė pasidarė. O jis tęsė: — Kai aš 
buvau 1940 m. Prancūzijoje, tauta 
narsiai kovojo. Mano pagarba pėsti
ninkams, kai kurioms kolonialinėms 
divizijoms. Bet totaliniam kare did
vyriškumo neužtenką pašalinti tru
kumui medžiagų, metodų, vadovau
jančių, o ypač tautos entuziazmo.“

— Kam tais klausimais ginčytis? 
Juk gerai visa žinote, kaip ir aš, kad 
mes buvome daugelio atveju žiaurūs. 
Man gėda, kaip ir šiuo metu, prisi
pažinti, jog mūsų saugumas toms bai
sybėms vadovavo.

Saugumas? Bet jis į šį klausimą 
neatsakė. Mes slinkome vakaro prie
blandoje miesto gatvėmis, kuriose di
desnis judėjimas kaip 1938 m. Ka-

(Nukelta į 7 pusi.)

Ged. Galvanauskas

BRITŲ SPAUDA
Jos organizacija ir vaidmuo

(Pabaiga)
Žinių šaltinis. '

Brituose taip pat esama dvlejū rū
šių spaudos darbuotojų:medžiagos tie
kėjų ir jos techniškų paruošėjų spau
dai. Techniško personalo 9 asmens 
atitinka vienam žurnalistui. Kiekvie
na redakcija medžiagą gauna iš savo 
personalo ar spaudos agentūrų, ku
rios patarnauja ne vien žiniomis, 
iliustracijomis, bet ir straipsniais. Pa
starieji Europoje nelabai mėgiami.

Britų telegramų agentūros yra 
plačiai žinomos. Jų paminėtinos še
šios. Press Association, provincijos 
laikraščių įkurdinta i870 metais, per
teikia žiniais iš metropolijos, bet nei 
žodžio nepainformuoja apie užsienį. 
Garsioji Reuter agentūra, įkurdinta 
Paul Julius Reuter 1847 metais, Koel- 
ne. Po keturių metų ji perkeldinta į 
Londoną, o 1865 metai pertvarkyta į 
bendrovę. Pirmojo pasaulinio karo 
metu, saugumo sumetimais, pertvar
kytą į privatinį trestą. Po dešimtme
čio agentūrą perima kai kurie lai
kraščiai, sudarydami atskirą ben

drovę. Antrojo pasaulinio karo metu, 
1941 m. pusę akcijų nuperka minėta 
Press Association. Brituose labai po
puliari agentūra — Exchange Tele
graph, kuri perteikia žinias iš metro
polijos ir viso pasaulio. Central News 
agentūra, įkurdinta 1880 metais, nuo 
1908 iki 1937 buvusi amerikiečių ži
nioje, vėl įsikurdina Britanijoje. 
Amerikiečių žinomos agentūros Uni
ted Press turi padalinius D. Britani
joje su prierašu-British. Be šių es
minių agentūrų esama eilės mažes
niųjų, kurios atlieka siauresnius, bet 
spaudai labai naudingus patarnavi
mus.

Visos agentūros pareina nuo In
formacijos žinybos,kuri vadovaujava- 
dinamai žinių politikai. Laikraščiai ir 
agentūros tarpusavyjerungias, lygark- 
lių lenktynėse, kad gautoji žinia kuo 
greičiausia pasiektų skaitytoją. Svar
biausi laikraščiai deda pastangas kuo 
mažiausia naudotis telegramų agen
tūrų žiniomis. Tačiau ir didžiausia 
redakcija negali be jų Išsiversti. Vi
dutiniai dienraščiai gautas žinias sa

viškai perredaguoja, kad skaitytojas 
rastų bent žinios naują apipavidali
nimą.

Parlamentariniam gyvenimui bri
tai teikia nepaprasto svorio. Kaikurie 
dienraščiai, pvz., „The Times“ turi net 
atskirą redakciją sekti Žemųjų Rūmų 
darbams. Kiti dienraščiai naudojasi 
keturių rūšių žurnalistais: galijos, 
duodančiai bendrą apžvalgą, „sketch 
writer“, patiekiančiais įspūdžius, už
kulisio, palaikančius ryšius su vyriau
sybės nariais ir. atstovais, pagaliau 
komentatorius, patiekiančius laikraš
čio nuomonę ir darbų vertinimus. 
Kiekvienas minėtų laikraštininkų 
yra reikalingas, kad sudarius pilnuti
nį įspūdį apie tautos atstovų darbus.

Į teismo korespondentus taip pat 
kreipiamas dėmesys. Dažniausia jais 
būna advokatai. „Times“ kitų profe
sijų, kaip advokatų, visai nenaudoja 
bylų eigai aprašyti.

Anglosaksų spauda plačiai naudo
jasi užsieno korespondentais. Iš im
perijos tolimų kampų žinias praneša 
telegramomis. Europos kontinento 
korespondentai nustatytą valandą 
painformuoja telefonu. Reikia pami
nėti terminus, kurie dedami laikraš
čiuose. Korespondento, kuris dirba 
vien tik kuriam lankraščiui, žinia at
žymima: „Mūsais korespondento pra
nešimas“. Kai kurie laikraščiai naudo
jasi korespondentais, patarnaujan

čiais keliems laikraščiams. Jų prane
šimuose rašoma: „Korespondento 
pranešimai“. Ypatingais atvejais 
siunčiami redakcijos nariai, kurių 
pranešimai papildomi prierašu: „Mū
sų ypatingas korespondentas“.

Žurnalisto ir iš šalies bedradarbio 
teisės yra aptartos statute. Prakti
koje skirtumą sudaro mokamas atly
ginimas, nes laikraščio bendradarbio 
ar redakcijos sekretorius Londone 
gauna nemažiau 9 gvinėjų savaitei ir 
karo metu įvestą paipildomąjį atly
ginimą 7 s. 6 d. Šie laikraščio ben
dradarbiai turi teisę dibti tik viena
me laikraštyje. Tačiau esama nemažo 
skaičiaus žurnalistų, kurie bendra
darbiauja eilėje laikraščių. Prie jų 
reikia priskirti daugelį svetur esan
čių korespondentų, dirbančių atskiru 
susitarimu.

Vedamieji ir kronika.
Naujienos ir kronika — esminė lai

kraščio dalis. Įvairios problemos mėg
stamos iškelti laiškų formą „The Ti
mes“ bene pirmasis pradėjo prakti- 
kuotilaiškus. Pastaruoju metu veik visi 
anglo saksiški laikraščiai praktikuo
ja skaitytojų laiškus. Pirmiausia pa
minėtinas „Daily Express“ ir „Conti
nental Mail“, kiuris po šio karo įdėjo 
nevieną palankų laišką, iškeldamas 
lietuvių tremtinių ir Lietuvos Nepri
klausomybės klausimą. Laikraščiuose 
dedami vedamieji, vadinami .turn 

over“ - prasidedą laikraščio ..vidu
ryje ir besibaigią skelbimų dalyje ar 
paskutiniame puslapyje. Nekrologai 
angliškuose laikraščiuose yra mė
giami.

Angliškų laikraščių stilius labai 
paprastas, tačiau asmeniškas. Nere
tai juose dedama jumoristiniai apra
šymai. Aktualijos dažniausia ilius
truojamos. Laikraščius iliustruoti ir 
juos pilnai dokumentuoti daug pa
gelbsti pavyzdingai tvarkomi laikraš
čių’archyvai ir agentūros.

Vedamieji britų pagrindinėje pe
litinėje spaudoje sudaro lyg kokį ne
lemtą priedą. Jiems skiriama nedaug 
vietos. Tačiau pagrindinėje spau- 
dojė jie rašomi su ypatingu dė
mesiu. Daugumo dienraščių veda
mieji yra nepasirašomi, nes jais 
įšreiškiama ne autoriaus, bet lai
kraščio vedamoji politika. Toji po
litika nevisuomet atvaizduoja pačią 
esmę, o tik prisitaikymą prie skaity
tojų daugumos, kad tiražą išlaikius. 
Nereikia pamiršti, .kad „Daily Ex
press“ nuo 1938 iki 1939 liepos mėn 
atstovavo nuomonei: „Neįvyks joks 
pasaulinis karas, kuriame dalyvautų 
D. Britaniją“ Kartais* dienraščiai ne
pataiko, pvz., „Daily Mail“ pradėjęs 
propaguoti britiškąjį fašizmą Ir tuo 
būdu praradęs tūkstančius skaityto
jų. „News Chronicle“ dažnai skelbia 
britų viešajai nuomonei tirti tastUute
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Politinis skandalas Urugvajuje
Urugvajuje labai sujudo komu- 

nis.ų agentai prieš Lietuvos pašiun- 
tini Dr. K. Graužinį prieš buvusį 
Urugvajaus užsienių reikalų mini
ster! Rodriguez-Larretą, ragindami 
savo šalininkus nenusiminti ir ne
bijoti. Kas gi ten atsitiko?

Pereitų metų pabaigoje ir. šių 
metų pradžioje, tam tikros ambasa
dos iniciatyva, Argentinoje, Urugva
juje ir Brazilijoje buvo renkami .pa
rašai tarp lietuvių komunistų petici
joje tų minėtų valstybių prezidentam. 
Toje peticijoje buvo reiškiamas pri
tarimas sovietinei Lietuvai, buvo pra
šoma panaikinti nepriklausomosios 
Lietuvos pasiuntinybes ir konsulatus 
įr užmegzti ryšius su sovietineLietuva.

Urugvajuje tokius parašus specia
lūs agentai rinko kelis mėnesius. Iš 
viso surinko apie' 1.500 parašų ir va
sario mėn. tą peticiją įteikė buv. 
Urugvajaus prezidentui Dr. Amėraga.

Peticija Urugvajuje savo tikslo 
nepasiekė. Ten Lietuvos pasiunti
nybė atkėlė savo buveinę iš Argen- 

. tinos. Dar daugiau — dabar paaiš
kėjo ir kas po ta peticija yra pasi
rašę. O ta viešuma parašų rinkėjam 
ir peticijos organizatoriam pasirodė 
ne visai maloni. Pasirodė peticiją pa
sirašiusių štai kokių tikrų lietuvių: 
Mier Szapiro, Zclde Szapiro, Ema 

'■ Unterlergen, Eugenio ir Anatole Do- 
roskevick, Blanca Etcheverry, L. 
Raft, Gregorio Matischeff, Siane ir 
David Aserovich, Maria Ester Dorg- 
gio, Salomon Eilberg, P. Yoffe, Areon 
Bindmar, Otto Stoll, Fionia, Anasta
sia ir Miguel Kupresenko, Nikolai 
Gavrilov, Sara Sapiro, Gregorio Ici- 
kas, Chaim Jaffe, Pulguin Yurelaj, 
Alejandro Jomabak, Simon Storobo- 
gatov ir t. t.

Antra, po peticija yra vaikų pa
rašų, taigi mažamečių.

Trečia, kreipėsi jau visa eilė žmo-

Neramumai Indijoje
Manch. Guardian Weekly rugsėjo 

18 d. numery praneša apie, atslūgimą 
neramumų bangos, kuri buvo užlie
jusi Delhi. Padėties pagerėjimas pri
skiriamas svarbiausia Gandhi atsi
lankymui ir iš dalies kariuomenės 
panaudojimui, nes policija nebepajė
gė susidoroti.

Sąmyšis tęsėsi pakankamai ilgai, 
kad sudarytų pavojingą maisto trū
kumą. Mat, Delhi tam tikrą laiką 
buvo visai izoliuotas. Buvo sustoję 
net traukiniai, o bankai, krautuvės ir 
mokyklos buvo uždarytos. Padėtis 
Pandžabe taip pat ėmė gerėti.

Nehru spaudos konferencijoje 
pranešė, kad j Indiją iš Pakistano 
atbėgo 1.250.000 pabėgėlių. Tiek pat 
iš Indijos pabėgo į Pakistaną. 500.000 
pabėgėlių yra pakeliuj, tiek pat dar 
ruošiasi bėgti.

Nehru protestavo prieš sukilėlių 
skaičiaus perdėjimą užsienio spaudo
je ir ypačiai prieš kaltės suvertimą 
sikhams. Jis pakartotinai susitiko su 
Pakistano ministeriu pirmininku, 
siekdamas aptarti priemones pabėgė
liams kontroliuoti. Jis pranešė, kad 
Indijos vyriausybė sieksianti Benga
lijos ir Pandžabo sienų pakeitimo.
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nių | pasiuntinybę ir pareiškė, kad 
jų parašai atsidūrė peticijoje dėl to, 
kad buvę suklaidinti. Jiem agentai 
aiškino, kad peticija prašo ... duoną 
atpiginti. Kitiem — prašoma Urugva
juje paskirti konsulą, nes tokio Urug
vajuje nebuvo. Kiti kreipėsi ir pa
reiškė, kad jie visiškai nepasirašė 
ir kad jų parašai suklastoti.

„ Atidarykime duris paskutiniam pabėgėlių milijonui"
Kas darytina su nenorinčiais repatrijuoti tremtiniais ir pabė

gėliais? Tas klausimas rūpi visiems, kurie norėtų tuos žmones 
grąžinti gyvenimam. Tarp daugelio balsų pasigirsta ir buv. UN- 
RRA’os vyr. dir. H. H. LEHMAN žodis. Lehman „Le Monde“ š. 
m. rugsėjo 21-22 d. nr. pažy mėta antrašte tarp kita, rašo:

UNRRA’i nustojus veikti, IRO sa
vo tremtinių (Dp) ir pabėgėlių glo
bos darbą pradėjo 16-kai valstybių 
pasirašius IRO steigimo dokumentą 
ir pasižadėjus sudėti reikalingus 75% 
numatytojo 151 mil. dol. biudžeto. 
Tik penkios valstybės iš 16-kos rati
fikavo sutarti. IRO steigti ir galėjo 
patikrinti vos 20% užplanuotų gauti 
lėšų.

IRO, turėdama labai maža lėšų ir 
neaiškias galimybes joms papildyti, 
vis dėl to ryžtasi ęadėti karo bei karo 
padarinių aukoms — tremtiniams ir 
pabėgėliams, reikalingiems paramos 
bei globos.

Pirmasis globos etapas baigtas, 
repatriavus 11 milijonų pabėgėlių. 
Šiuo metu įžengta į naują fazę — rū
pinimasis nenorinčiais grįžti tėvynėn, 
kurie Europos šalyse gyvena koncen
tracijos stovyklų gyvenimą. Jų tarpe 
yra 500.000 katalikų, 200.000 žydų, 
likusis — protestantai ir kt. Jie dau
giausia yra Lenkijos, Latvijos, Lie-
tuvos, Estijos gyventojai, toliau eina 
Suomijos, Jugoslavijos, Graikijos, 
Rusijos ir kt. Didesnė tremtinių pu
sė yra moteris ir vaikai. Per 150.000 
vaikų neturi 17 metų, 70.000 vaikų 
yra ligi 6 metų amžiaus.1 Jie visi su
daro vieną milijoną. Tasai milijonas 
į savo tėvynę žiūri tartum į kokias 
kapines, kur palaidota visa, kas jiems 
buvo labai brangu: šeimos gyveni
mas, viltys, siekimai. Jie svajoja 
pradėti naują gyvenimą šalyje, kur 
rastų laisvę, būtų galimybė dirbti, 
judėti...

Bulgarijos opozicijos vado Nikola 
Petkovo teismo žmogžudystė, rašo 
Daily Malį sukėlė civilizuotą pasaulį 
Iš daugelio apgailėtinų aspektų šis 
yra, tur būt, blogiausias, dabartinių 
Bulgarijos valdovų ciniškas begėdiš
kumas, nes tai įvyksta greičiau, negu 
spėjo nudžiūti rašalas ant talkos su
tarčių ratifikavimo dokumento. Šios 
sutarties antrasis straipsnis leidžia 
naudotis visiems bulgarams „žmo
gaus teisėmis ir pagrindinėmis lai
svėmis, įskaitant žodžio, spaudos, re
ligijos, susirinkimų bei viešosios Opi
nijos reiškimo laisves“.

Bulgarija visada buvo nelaiminga 
dėl savo valdovų. Abiejų pasaulinių 
karų metu jie pasirinko blogąją pusę 
— blogą ne dėl nujautimo ir karo

Buvo, be abejo, ir tikrų patriotų, 
kurie pasirašė. Bet kodėl jie pasirašė, 
galima suprasti tik prisiminus lietu
vių padėtį Urugvajuje. Ten daugu
mas lietuvių yra darbininkai ir jie, 
nori nenori, turi priklausyti prie sin
dikatų, kuriem vadovauja daugiau
sia komunistai. Tokiu būdu daug kas 
buvo sindikatų priversti, kad nenu-

Tų žmonių lįkimu tuojau pat pa- 
sirūpintina, nes kitaip pasmerksime 
juos būti karitatyvinių organizacijų 
našta ar paversime juos amžinomis 
valkatomis.

IRO turėtų skatinti repatriavimą, 
laikydamosi principo, kad „niekas 
negali būti repatriuotas prievarta“ ir, 
iš antros pusės, turi ieškoti pastogės 
tremtiniams kad ir tolimose šalyse. 
Žinoma, IRO fondai nėra pakanka
mi pravesti tinkamai tremtiniam bei 
pabėgėliam grąžinti į normalų gyve
nimą, — tat būtų vienintelis teisin
gas būdas esamai problemai išspręsti 
— dėl to suprantama, kodėl tas klau
simas nėra lengvas išspręsti. Kraš
tas, priėmęs tremtinius bei pabėgė
lius, turėtų iš to naudos tiek sociali

Iš piršto laužti svaičiojimai 
apie tremtinius

X. 1 d. per Maskvos radiją buvo 
skaitomas kažkokio tariamai buvusio 
latvių DP Andriejaus Upenieko pra
nešimas, atspaustas „Trud", kuriame 
Vakarų Vokietija tiesiog feljetoniškai 
pavaizduojama kaip tikras „karo nu
sikaltėlių ir fašistų rojus“. Tie nle- 
kadėjal gyveną kaip kurortuose, pa
rinktai valgydinami, jiems esanti spe
ciali medicinos priežiūra, amerikiečių 
pareigūnai jiems maloniai besišypsą 
ir paslaugiai tenkiną visus jų geismus. 
Tuo tarpu į dorus DP, trokštančius 
grįžti tėvynėn, niekas nekreipiąs dė

Ar Petkovas padarė nusikaltimą?
pralaimėjimo, bet todėl, kad jie stojo 
greta laisvės ir teisingumo priešų pu
sėje. Ir istorija galės įrodyti, kad jos 
dabartiniai valdovai atstovauja Bul
garijos karūnos nelaimę, nes, jeigu 
pasaulio opiniją prieš ją paliekant 
jai tik tuos draugus, klaidingus pa
tarėjus, kurie inspiravo biaurų veik
smą.

Bet daugiau ir daugiau atsidengia 
negarbingų aspektų. Prieš 14 metų 
žmogus stovėjo kaltinamojo vietoje 
už reichstago padegimą, ir jo pusėje 
buvo pasaulio akys už nacių prie
vartą. Tas vyras buvo Georgi Dimi
trov — dabar Bulgarijos ministeris 
pirmininkas. Kelių savaičių būvyje 
pasaulio akys taip pat buvo nukreip
tos į vyrą, stovintį kaltinamojo vie
toje — vyras be baimės, drąsus; vy- 

stotų darbo. Pasirašę jie paskiau su 
ašarom paaiškino savo padėtį.

Peticijos organizatoriai manė, kad 
visas šitas jų triukas nepaaiškės. 
Kada jis iškilo viešumon, kada pasi
rašiusiųjų pavardės paaiškėjo, kada 
pradėjo žmonės savo pavardes atšau
kinėti — ir kilo skandalas.

Iš čia ir suprantamas tas komu-' 
nistų ir už jų stovinčios ambasados 
susijaudinimas ir plūdimasis net per 
radijo pusvalandžius. (ELTA).

niu tiek ekonominiu požiūriu, jei jų 
Įkurdinimas būtų atliktas deramu 
būdu.

Ir mes, amerikiečiai, turime rei
kalauti* Kongreso išleisti atitinkamą 
įstatymą, kad nelaimingieji, be rasės, 
religijos, kilmės krašto skirtumų, 
galėtų grįžti į gyvenimą. Tikiuos, 
kad kiti kraštai, pasekę mūsų pavyz
džiu, lygiu būdu prisidės pabėgėlių 
daliai palengvinti.

Išmušė vienuolikta valanda, žy
minti, kad paskutinis milijonas žmo
nių tebėra Vokietijos, Austrijos ir 
Italijos stovyklose.

Jie visi yra žmonės tragiškiausioj 
padėtyje ir sudaro pirmos eilės pa
saulinę -problemą. Daug kartų lan
kiau stovyklas ir pats mačiau tuos 
nelaiminguosius — puikias moteris ir 
puikius vyrus, kurie trokšta grįžti 
gyvenimam ir užimti jiems pridera
mą vietą. (ELTA) 

mesio, o kai jau atkreipia, tai pradeda 
kankinti.

Jis pats kartu su kitais 17 tokių 
pat DP pakliuvęs į nagus vienansjau- 
nam amerikiečių leitenantui, kuris su 
savo draugais juos pastatęs prie sie
nos ir taip gąsdinęs nušausiąs, kad 15 
iš jų baimės pagauti pargriuvę, o 
amerikiečiai susiriesdami iš jų juo
kėsi. Amerikiečių kareivių rytinė 
mankšta susidedanti iš,to, kad jie 
skaldą DP antausius. Pats autorius 
tėvynėn grįžęs su išmaltais dantimis.
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ras stipraus charakterio; vyras, kuris 
daug kentėjo kovoje prieš priespau
dą; vyras, kuris įrodė savo didžiausią 
patriotiškumą. Bet išteisinimo jis 
nesulaukė, nežiūrint pasaulio akių 
nukreiptų į jį nes svarbiausia atsa
komybė krenta tam vyrui, kuris pa
siuntė jį j gėdingą mirtį Ir tai buvo 
tas pats, kurį viešoji opinija išgel
bėjo prieš 14 metų nuo tokio pat li
kimo. Žmogaus menkystė iš tikrųjų 
negalėjo kristi dar žemiau.

Ir koks gi buvo Petkovo „nusikal
timas"? O gi tas, kad jis išdrįso lai
kytis demokratijos principų ir tuo 
būdu pažeidė komunistų partijos 
priešiškumą. 1946 m. per rinkimus, 
kurie buvo taip gėdingai atlikti ko
munistų, jog net likusis pasaulis at
sisakė juos pripažinti, Petkovo agra-

Britai vis laikosi vidurio
Britų laikraščiai komentuodami 

McNeil kalbą JTO Visumoje, aiški
na, kad D. Britanija užėmusi tarpinę 
poziciją tarp JV ir Sov. S-gos. Liber 
ralų „News Chronicle“ pažymi, kad 
daugumas mažųjų valstybių rikiuo
sis pagal D. Britanijos požiūrį — 
vengti galutinio lūžio su Sov. S-ga. 
Konservatorių „Daily Mail“ kiek ki
tokios nuomonės: JTO,'.kokia ji da
bar yra, esanti niekam tikusi, ir to
dėl Marshallis teisingai pastatęs 
klausimą taisyti JTO, netgi rizikuo
jant, kad ją betaisant ji galutinai 
iširs. „D. M. yra įsitikinęs' kad ir 
JTO iširus karo nebūtų, nes^JV jo 
nenori, o jos vienintelės galinčios j| 
pradėti ir vesti. Eventualus sovietų 
išstojimas iš JTO tebūtų demonstra
cija, ir jeigu demokratijų nervai ir 
tą pokštą išlaikys, tada sovietai pri
remti prie sienos gali pasijuskti esą 
priversti priimti demokratines tarp
tautinio bendradarbiavimo sąlygas.

-E-.

rų partija gavo beveik ’/s balsų ir 
šiuo pagrindu buvo reikalauta ko- 
munistų-agrarų koalicijos. Jo reika
lavimas būti nepriklausomu uždėjo 
antspaudą likimui ir jis buvo areš
tuotas neva už tai, kad jis rengęs 
karini perversmą, nors jis kovojo anks
čiau pogrindyje, o vėliau tikrai pasi
rašė Maskvos ginklų paliaubų sutar
tį pastatydamas Bulgariją sąjungi
ninkų pusėje. Jo teismo byloje buvo 
trys komunistai teisėjai ir kartu su 
juo buvę „kaltinami“ trys armijos 
karininkai, kurių dviejų jis visai ne
pažino. Tačiau karininkai gavę tiktai 
kalėjimo, jiems prisipažinus „kaltais".

(Šia proga reikia pažymėti, kad, 
be komunistų teisėjų, buvo du ko
munistai kaltintojai, o jo gynėjas, 
anot BBC, bylos pradžioje buvo su
imtas.)

Nužudymai, kaip politinis įrankis, 
vaidina didelę rolę Bulgarijos politi
koje. 1908 m. buvo nužudytas Pet- 
kovo tėvas, 1923 m. — jo brolis. Bul
garijoje niekad nebuvo laisvės. Vie
toje vienų valdovų, atsirado kiti. Bul
garams vistiek, ar juos valdo Ferdi
nandas, Borisas ar Dimitrovas ir vi
sai nesvarbu, ar jie vadinasi kara
liumi ar premjeru. Tironas palieka 
tironu, nesvarbu kokią etiketę užkli
juotume ant jo.

Bet dabartiniams Bulgarijos val
dovams neturėtų būti leista praeiti 
pro šalj su žmogžudyste. Vienokiu 
ar kitokiu būdu civilizuotas pasaulis, 
kuris yra šiapus geležinės uždangos, 
turi sukelti praktišku būdu pasiblau? 
rėjimą. Vien tik išreiškimų ar gąs
dinimų neužtenka...

Britanija ir Amerika pirmiausia 
turi aptarti praktiškas priemones, 
kad apsaugotų visus tuos kitus, kuria 
triumfališkai traukiami teisman sla
vų kraštuose, pvz.: Dr. Furlan Jugo
slavijoje, 17 Lenkijos ūkininkų par
tijos narių, kurių bylą pradės Kro
kuvoje. Vėliau reikėtų tam tikros 
formos akciją prieš Bulgariją išvys
tyti, kuri reikštų kiek daugiau negu 
tik protesto notų siuntimas. Reikėtų 
kai ką Bulgarijos žmonėms papasa
koti apie jų valdovų prigimti ir jų 
kriminalinės politikos išdavas.

(Daily Mail)

į pateiktus klausimus ar užmetimus. 
Toji dvikovė vyksta nuolat, o laimė
jimas pareina nuo žurnalistų sugebė
jimų ir informacijos. Toji informaci- 
ja.gaunama iš korespondentų esančių 
svetur. Jų stebėjimas dažnai daro net 
didesnės įtakos net už diplomatų, nes 
jų pranešimai dedami J ministerijos 
stalčius, o pirmųjų perteikiami spau
dai. Jei W. Churchill pasidarė mil
žinišku vokiečių priešu, nemažai pri
sidėjo „Times“ korespondentas Nor
man Ebbut.

Radijo ir spaudos santykiai kurį 
metą kėlė susimąstymų. Patirtis įro
dė, kad jie vienas kitą papildo. Ra
dijo nuolatiniai klausytojai verčiami 
sekti spaudą, kuri ne vien sistematiš- 
kai medžiagą perteikia, bet dar deda 
savus komentarus. Britų' radijo ko
mentarai tik paviršutiniškai klausi
mą aptaria. Nuodugnesnius vertini
mus daro spauda.

Britų pozicijos ar opozicijos spau
da rūpinasi,.ne partijos ar interesų 
reikalais, bet valstybės ir imperijos 
problemomis. Joje dalyvauja nema
žas skaičius vyrų, turinčių milžinišką 
patyrimą įvairiausiose srityse. Ji 
išugdė daugelį valstybės vyrų ir tą 
patį W. Churchill, kuris išvairavo 
sunkiausiame D. Britanijos laikotar
pyje.

Spaudoje suderint! laisvę kurti, 
pareigą — susilaikyti ardymo ir vl-(

duomenis ir pagal juos deda pastan
gas savo turinį pritaikyti skaitytojų 
įnoriams. Savo metu kai kurie spau
dos koncernai išvystė didžiulį spau
dos antpuolį prieš Baldwin, tačiau jis 
atsilaikė. Britų spauda atlieka milži
nišką vaidmenį, bet jai įsisiūbavus 
politinėje kovoje, neretai skaitytojai 
taria paskutinį žodį.

Taikos metu spauda naudojasi 
visiška laisve. Už išsišokimus atsako 
teisme. Karo metu išleistos taisy
klės, o už jų aplenkimą įvestos dide
lės baudos. Jos privertė pačius 
laikraščius save cenzūruoti ir abejo
tinais atvejais atsiklausti spaudos 
biuro.

Spauda ir vyriausybė.
Santykiai su vyriausybe praeityje ir 

kai kurie laikraščiai priėmė vyriau
sybės paramą. Nuo praėjusio šimt
mečio pradžiojie naudojasi visuo
tine laisve. Tiesa, ji savo metu buvo 
varžyta Official Secret Acts, o 1934 
metais išleistas Incitment to Disaffec
tion Act, kuris numato baudas ne už 
padarytą nusižengimą, bet užsimoji
mą padaryti jį

Santykiams- palaikyti tarp spau
dos ir vyriausybės yra kai kurie pa
reigūnai. Jų uždavinys išaiškinti vy
riausybės vadovaujamos politikos 
pradmenis. Foreign Office - užsienio 
reikalų ministerijos spaudos skyrius, 
pasikvietęs spaudos atstovus atsako 

suomet daboti bendruosius tikslus, 
pamirkus kasdienines smulkmenas — 
didelis menas.

Mūsoji spauda to meno neretai 
trūksta. Britai gali būti mums moky
tojais viešąjį reikalą spaudoje auko
čiau iškelti už narpliojimą ir rausi
mos! svetimoje, asmeninėje sąžinėje. 
Prancūzai turėtų pavylioti grakščia 
spaudos forma. Abi tautos drauge su
gebėjimu išauklėti ir atrinkti laikraš
tininkus. Juk iš tiesų vargas, kai ne
mokytas mokyti pradeda. Pastaroji 
žurnalistų konferencija, kurioje daug 
moralizuota net gausiems autoriams i 
tai netikint, (rodė reikalą iš tiesų susi
rūpinti laikraštininko pilnutiniu ug
dymu, o spaudos nuolatiniu tobulini
mu. Toji problema čia suminima ne 
tiek dabarčiai atarti, bet susirūpinti 
mūsų spaudos rytojumi.

TAU
i

Sis vakaras be vėjo 
Sunkus kaip nemigo naktis. 
Kai liepų kvapas ore skrieja... 
Sis vakaras tvankus be vėjo... 
Meilės lodžius kažkas kuždėjo, 
Jų klausės alpdama širdis. 
Šia vakaras tvankus be vėjo. 
Sunkus kaip nemigo naktis!

n.
Jau širdžiai nieko nebestinga, 
Kentėt ir džiaugtis ji pavargus... 
Kai visos laimės viltis dingo, 
Jau širdžiai nieko nebstinga, 
Nubluko nuo raudų skausmingų 
Gyvenimo kilimas margas....
Jau širdžiai nieko nebestinga, 
Kentėt ir džiaugtis ji pavargus.

m.
Kampe šešėliai susibūrę, 
Jų žaidime man neramu. 
Kas sieloj pragarą sukūrė? 
Kampe šešėliai susibūrė... 
Kas viltimi naują užbūrė 
Kaitra liepsnojančiu jausmu? 
Kampe šešėliai susibūrė, 
Jų žaidime man neramu ...

IV.
Ak, šlrdj pervėrė kaip žaibas 
Tavasai žvilgsnis neramus, 
Gyvenimo dangaus vėl blaivos. 
Ak, širdį pervėrė kaip žaibas, 
Būręs jau tiesia laimės laivas, — 
Pasieksime džiaugsmu krantus! 
Ak, širdį pervėrė kaip žaibas 
Tavasai žvilgsnis neramus.

V.
Kiekvieną žiedą ar lapeli 
Aš glamonėju akimis.
Vėl skirta man Likimo dalį 
Kiekvieną žiedą ar lapeli

Širdis džiaugsme priglausti gali, ’ 
Kol tavimi dar tiki vis.
Kiekvieną žiedą ar lapeli 
Aš glamonėju akimis.

VI.
Pasauli visą apkabinti
Norėčiau meilės glusny aš, 
Visas džiaugsmų gėles nuskinti, 
Pasidalint kiekvieną mintį 
Pasauli visą apkabinti, 
Tavy sudėt viltis visas!
Pasauli visą apkabinti 
Norėčiau meilės glusny aš!

VII
Man švieti tarsi ryto saulė 
Žalių akių tamsia gelme, 
Aš užmirštu skausmus, apgaulę. 
Man švieti tarsi ryto saulė, . 
Sakai, gražu, gražu pasauly, 
Sauki gyveniman mane!
Man švieti tarsi ryto saulė 
Žalių akių tamsia gelme.

VIII.
O spindinti skliautuos aušrinė! 
Užmigt iš laimės negaliu.
Naujų jausmų pilna krūtinė, 
O spindinti skliautuos aušrinė^ 
Žvaigždynų akys sidabrinės 
Svaigina ilgesiu gailiu, 
O spindinti skliautuos aušrinį 
Užmigt iš laimės negaliu!

Alė Sidabrai*
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
Iškyla istorijon

J. Cicėnai

Dar pora sveikinimų Musų Keliui
Kaip jau Mūsų Kely buvo rašyta, JAValstybėse, Detroite, prieš kurį

laiką Įsisteigė Lietuvių Buvusių Tremtinių Draugija, kurios tikslas yra

PER AtkAS IR PASIŠVENTIMĄ
Nuo 1940. VI. 15 d. iki šių metų 

pradžios mūsų Tėvynė, gindama savo 
laisvę ir žmoniškumo principus, yra 
•uatnašavusi tokias aukas:

1840. VI. 15 — 1941. VI. 22. Į 
TSRS gilumą deportuota apie 40.000 
lietuvių ir nužudyta kalėjimuose 
5.000 žmonių.

1941 m. birželi žuvo apie 4.000 lie
tuvių partizanų.

Vokiečių okupacijos metu naciai 
nužudė apife 300.000 žmonių. Be to, 
hitlerinės okupacijos metais Į Vokie
tiją priverčiamiems darbams išvežta 
108.000 Lietuvos piliečių. I nacių 
kontracijos stovyklas, ligšiolinėmis 
žiniomis, pateko ir žuvo apie 5.000 
lietuvių.

Antrosios rusų okupacijos metu 
iki 1946 m. galo iš Lietuvos depor
tuota apie 80.000 lietuvių. Tuo pat 
metu kovose prieš okupantus žuvo 
apie 30.000 lietuvių. Dabar kas mė
nuo iš Lietuvos išvežama apie 3.000 
žmonių.

Bendrai, Lietuvos nuostolis gy
ventojais siekia net 23,3%.

Tai didelis mūsų kraujo indėlis Į 
žmonijos kovą prieš totalini smurtą 
ir priespaudą. Kraujas jau nebetel
pa taurėje ir veržiasi per briaunas. 
Kraujas žydi ant kiekvieno Tėvynės 
akmenėlio ir žemės grumstuko. 
Tremtinių krauju ir kančia nužymėta 
keliai Į Rytus ir Į Vakarus. Ir dar 
nematyti kančios pabaigos.

šiandie tautai žudyti priešas turi 
ko tobuliausių įrankių ir visokeriopų 
priemonių. Mes rimti ir susikaupę 
sakome:

— Garbė žūstantiems už Tėvynę 
ir garbę Tėvynei, kad yra kas už ją 
žūna!

Bet niekas mumyse ir su žiburiu 
neras to pesimizmo, kuris pakerta 
bet kurĮ sugebėjimą Įpareigotą dar
bą dirbti ryžtai, griežtai ir iki tarp
tautiniam teisingumui ir laisvei lai
mint

— Vargo diena sunkesnė ir už 
sunkiausią akmenį, tai tiesa, ir 
tremtinys lenkia galvą prieš brolius

ir misdavo jų lavonais. Miesto gat
vėse buvo pilna lavonų. Vienas vie
nuolis nuo 1708 m. liepos mėn. iki 
1709 m. Velykų Vilniuje pririnko iš 
gatvių ir palaidojo 22.862 lavonus. 
Maras siautė kartu su raupais, dezin- 
terija, influenca ir kt. ligomis. Pas 
Šapoką skaitome: w

Apskritai Lietuvoje nuo visų tų 
baisenybių išnyko ne mažiau, kaip ’/» 
gyventojų, o kai kuriose srityse, pvz., 
Žemaičiuose — apie %. Kaimuose, 
kur anksčiau būdavo apie 100 gyven
tojų, teliko vietomis vos 2—3, kai kur 
nieko neliko, ir sodybos vietoje žėlė 
miškas. Pvz., 1712 m. pranešime apie 
Alytaus karaliaus ekonomijos dvarus 
štai kas pasakyta: „Ekonomija, nu
kentėjusi nuo maro, svetimos kariuo
menės ir saviškių, palikusi visiškai 
be gyventojų. Ekonomijos, dirvos, 
kur anksčiau būdavo sėjami kviečiai, 
apaugo ne tik piktžolėms, bet ir krū
mais. Kur anksčiau buvo platūs kai
mai, dabar — tik „liocus ūbi Troia 
fuit“.

Tauta nežuvo ir nesuguro, lyg pie
nės pūkas suktame vėjuje. Gyvieji, 
lyg beržo kamienas rėton susimetęs, 
išlaikė sargybą ir sugydė žaizdas. 
Smulkutis Įterpimėlis: statistikos 
biuras Vašingtone praneša, kad in
dėnų skaičius Amerikoje kasmet pa
auga 1% ir šiandie jų jau yra 225.000. 
Vadinasi, mohikanai grįžta ir J. F. 
Cooperio apysakos „memento“ nebe
tenka reikšmės. Be to, lietuviai — 
ne indėnai, jie visų pirma susiskaldę 
į beveik 200 kilčių, o mes... tauta, 
nors ir daugeli kartų J kapo duobę 
stumta, tačiau pakylanti iš pelenų ir 
savo valia ir ištverme pergyvenanti 
visus savo baltuosius, ruduosius ir 
raudonuosius duobkasius.

Aišku, tautai svarbu kiekvienas 
kraujo lašas, tausotina kiekviena gy
vybė. Jei užklumpa negando metas, 
privilegijoms ir išsisukinėjimams nei

sąžinė, nei protas vietos neberanda. 
Tautiečio mirtis yra didžiai Įpareigo
jantis dalykas. Šitai privalu žinoti 
tremtyje ir iš viso už Tėvynės ribų 
atsidūrusiems lietuviams.- Be kitų, 
gyviesiems atitenka ir savęs moraliai 
ir fiziniai išsaugojimo pareiga. Čia 
turi būti šūkis: Neprisidėkime prie 
tautos nuostolių padidinimo.“

Mūsų dienų politinis emigrantas 
visų pirma turis saugotis vadinamo
jo kobros komplekso. Apie tai teko 
užtikti nuomonė kitataučių spaudoje. 
Ne pro šalį su šituo pavojumi susi
pažinti ir mums:

Bet kuri kova, sakysim, ginklo, 
visuomeninė, politinė, netgi sporto 
varžybos — yra daugiarūšis veik
smas, visapusiškai atsiliepiąs Į žmo- 
gųv Pralaimima ne vien medžiagiš
kai (netenkama tėviškės, visuomeni
nės pozicijos ir. 1.1.). Pralaimėjimas 
podraug yra ir psichinė katastrofa. 
Medžiagiškai kartais atsigaunama žy
miai lengviau negu nuo psichinės 
katastrofos. Gydytojai žino reiškinį, 
kurį Freud pavadino „die Flucht in 
die Krankheit" (bandoma pabėgti 
nuo gyvenimo, užsidaroma Įsivaiz
duojamame pasaulyje, slepiamasi li
gos viešpatijoje), žino ir jo giminaiti, 
kurio šit kokios ypatybės: turleni- 
masis ligoje, lyg žąsys baloje, Įprati
mas eiti mažiausio pasipriešinimo ke
liu, be rizikos ir be atsakomybės. 
Paukštis, netgi gyvulys, patekęs į kob
ros hipnozės lauką,.nebetenka savi
saugos instinkto, praranda vaizduotę, 
nebesiinteresuoja gyvenimo loterija. 
Tai pasyvus lūkuriavimas sunaikini
mo. Atsisakoma nuo savo teisių Į 
gyvenimą.

štai keli kobros komplekso pasi
reiškimai:

Nr. 1: Apsvaigstama nuo šių die
nų politinio gyvenimo mechanizmo 
didybės ir painumo. Komplekso iš
tiktasis bando sąvokoti: pro Lietuvą

kuo galima padėti savo tautiečiams, tebevargstantiems po tremtinio naš
tai Iš gautų laikraščio numerių, išėjusių rugsėjo mėn. pradžioje, Drau
gija patyrusi, jog Mūsų Kelias švenčia savo dvejų metų sukakti, at
siuntė mums šio turinio sveikinimą:

Su stebėtinu lietuvišku atkaklumu ir neišsenkama energija žygia
vusiam dvejis akmenuotus tremties metus ir pasiekusiam aukštos spaus
dinto žodžio kultūros. Mūsų Keliui linkime likti istoriniu tremties 
paminklu.

Detroito Lietuvių Buv. Tremtinių Draugija

Mūsų Kelias plačiai ir kultūringai paliesdamas aktualijas iš tremti
nių gyvenimo ir apžvelgdamas pasaulio Įvykius, yra išvaręs platų barą 
mūsų kultūriniam bei visuomeniniam gyvenime.

Gilus rimtas ir pozityvus keliamų klausimų nagrinėjimas Mūsų Kelią 
(rikiuoja Į pirmąsias tauriausias spaudos eiles.

Todėl mūsų širdingiausi linkėjimai šimtojo Nr. sukakties proga, had 
jis toliau mus lankytų, kaip širdingai laukiamas svečias.

Jon. Daugėla,
i*;?,’ Už LRKryžlaus vyr. valdybos pirmininką.

kelias Į Indiją ar J Artimuosius Ry
tus neina, mano „aš“, manė ben
druomenė, mūsų kova už laisvę ir 
pepriklausomybę pasaulio reikalų 
painiavoje nieko nereiškia, tai dulkė, 
niekas. Vadinasi, tenka, prisigūžti 
kur nors kamputyje, nieko nebeveik
ti, epochinių vyksmų sūkuryje užimti 
ne partnerio, statisto, bet žiūrovo po
ziciją.

Nr. 2: Ir čia pasireiškia neveiki
mo šlovinimas, per didelis atsargu
mas ir savo privačių reikaliukų puo
selėjimas. Šias komplekso rūšies pa
gautasis prilygsta tam, kuris, bijoda
mas Įtraukti Į plaučius bacilų, visai 
bando sulaikyti kvėpavimą. Rezul
tatas tas pats, kaip ir atveju Nr. 1, 
tik dar pražūtingesnis, mat, nuo in- 
feksijos gali numirti, o nuo uždusimo 
turi numirti.

Šie jie sąvokoja: Tėvynė yra smur
tu Įtraukta Į svetimos, mums prie
šingos, santvarkos ratą ir valdoma 
apmokamų marionečių ir agentų. „Ar 
aš turiu — klausia šiurpiai — visa

Lietuvių tremtinių spauda

tai pakartoti, bet tik priešinga kryp
timi? Ar aš savo moralini savaran
kiškumą turiu prarasti kažkurios ki
tos priklausomybės sąskaiton?“ Jau 
pats toks klausimo statymas yra neu
tralumo priešo naudai paskelbimą!. 
Tai kovos už Tėvynės interesus iš
davimas.

Nr. 3: Iš pirmo žvilgsnio lyg ir 
skiriąs! nuo pirmųjų dviejų. Pasi
žymi staigumu, įtempta iniciatyva. 
Bet iš arčiau pažvelgus, tai irgi, ko
bros veikiamas, sapnas praviromis 
akimis. Šie ligonys prisistato pozity
vistiniu šūkiu: turtėkime! Jie savu 
veikimą ir save išriša šitokiu galvo
jimu: juo būsiu turtingesnis, juo la
biau savarankiškas, juo visiems bua 
geriau ir savarankiškiau. Tai tiesa, 
bet tik iš dalies. Svarbu visur ir vi
sada išlaikyti pusiausvyrą. Čia gi 
palinkimas Į medžiaginės būklės už- 
sitikrinimą jiems yra vienatinis tiks
las. Kas esmėje tėra priemonė (eko
nominis nepriklausomumas), aniems 
tikslas, visa ko baigmė. Visuomeni
niai, politiniai ir moraliniai saitai ta
da visiškai atsipaladuoja ir palieka 
... praeityje. Į JAV nukilusiuose 
tautiečiuose stebime reta kada emi
gracijos istorijoje pasitaikantį reiš-

iš anapus. Tai diktuoja sąžinė. Ta
čiau istorija, nei kiek nemažindama 
šiandieninio Tėvynės 'Sopulio ir pa
stangų, kaip gerosios širdies motina, 
paguodžia, kad lietuvis, perbridęs ne 
vieną valką, nepaskęs ir raudonojo 
totalizmo tvane. Be kita ko, žvilgter
kime į XVIII. amžiaus pradžią:

Nuo 1696 m. iki 1717 m., vadinasi, 
21 metus Lietuvoje siautė vidaus ka
ras, švedų antplūdis ir maras. Po Tė
vynę švaistėsi saksų, švedų, rusų ir 
vietos ponų samdytos kariuomenės, 
Įvairios konfederacijos ir tikrų plė
šikų būriai. Dvarai ir kaimai buvo 
apiplėšti, sodybos sudegintos, vyrai 
paimti Į kariuomenę ar išvežti Į Ru
sijos gilumą. Viena bėda ne bėda. 
1706—1708 metai buvo nederlingi. 
1708—1709 m. žiema gili ir šalta. 
Miškuos, besislapstę gyventojai pra
dėjo mirti nuo šalčio ir bado. Prie 
viso to 1708 m. prisidėjo maras. Mies
tuose, pvz., Vilniuje duona pabran
go keliasdešimt kartų, žmonės valgė 
šunis, kates, žiurkes ir kt. Pagaliau 
atsirado ir žmogėdrų. Palei Vilnių 
buvo sugauti 8 plėšikai, kurie, nu
žudę ir suvalgę savo žmonas ir vai
kus, užpuldami žudydavo praeivius

11. Skautų Aidai. Pradėtas leisti 
1946 m. sausio 15 d. Detmolde. Re
daktorius A. Krausas. Išleista 13 nu
merių.

12. šviesa. Lietuvių Jaunimo Lai
kraštis. Nr. 1, 1946 m. rugpiūčio 31 
d. 16 psl. Nr. 2, lapkričio mėn. 16 psl. 
Redaguoja Redakcinė Kolegija (Mū
sų Kelio priedas studentams).

13. Tėvynėn! Neperijodinis Kul
tūros, Meno ir Literatūros Žurnalas, 
Salzburgas (Glasenbach). Vyr. redak
torius — prof. Vincas Krėvė - Micke
vičius. Žurnalą leidžia Salzburgo 
jaunųjų rašytojų kolektyvas.. Nr.-l, 
1946 m. vasario mėn. 24 psl., Nr. 2, 
1946 m. kovo - balandžio mėn. 35 psl., 
Nr. 3, 1946 m. gegužės - birželio mėn. 
32 psl.

14. Tėvynės šešėlyje.. Mėnesinis 
Kultūros Žurnalas. Redaguoja R. 
Spalis. Leidžiamas Detmolde. Nr. 1. 
1946 m., 32 psl., Nr. 2, 1946 ra., 32 
psl., Nr. 3, 1946 m., 32 psl.

15. Tremtinių Mokykla. Mėnesi
nis pedagogikos Žurnalas. Leidžia 
leidykla „Atžalynas“, Weilheim-Teck.

Vėl nauja knyga vaikams
Neseniai pasirodė mūsų knygų 

rinkoje vaikams skirta knyga — Ste
po Zobarsko „Brolių jieškotoja“. Ją 
iliustravo P. Osmolskfs. Išleido „Pa- 
tria“. Tuebingene. Pardavinėjama po 
5,- RM.

Jei mes, gyvendami tremtyje, ne
turime pakankamai lietuviškų knygų 
ir laikraščių, tai mūsų vaikai jų be 
galo pasigenda. Todėl „Brolių jieš
kotoja“ bus jiems maloni staigmena.

Knygos turinys — paprastas, be
veik visiems žinomas. Tai liaudies 
pasaka apie mergaitę, kuri ėjo savo 
devynių brolių ieškoti. Jai kelionėje 
padeda kiškis, bet laumės pastoja ke-

Onutei, primuša patarėją kiškį, 
nusivilioja ją į jūrą maudytis, atima 
jos gražius drabužėlius ir aprengia 
skarmalais. Suranda brolius, bet lau
mė vaidina seserį, o Onutė gano ar
klius. Vyresnysis brolis pamato ant 
Onutės piršto žiedą, kurį buvo moti
nai palikęs ir klasta paaiškėja. Lau
mė nubausta. Onutės broliai apdo

vanoti už puikiai atliktą krašto gy
nimo tarnybą ir visi vyksta namo 
pas motiną. Kiškis palydovas pasvei
kęs atsiunčia kregždę, kuri kviečia 
visus Į kiškio vestuves.

Knygos kalba stilizuota, padaryta 
vaikams nesunkiai suprantama. Min
tys reiškiamos paprasčiausiais žo
džiais ir trumpais, nesudėtingais sa
kiniais. Vartojama daug mažybinių 
žodžių. Rašybos ir skyrybos stam
besnių klaidų nėra, išskyrus -kelis at
vejus ir kelias korektūros klaidas. 
Tik nesuprantama, kodėl knygoje ra
šoma jieškoti, jieškotoja. Laikyda- 
mesi jablonskinės rašybos, iki šiol 
tuos žodžius rašydavome be j.

Knygai duotas P. Osmolskio sko
ningai dailus viršelis ir 12 iliustraci
jų. Vaikų akyse knyga su piešiniais 
yra labiau vertinama ir mėgstama. 
Linkėtina, kad „Patria“ ir toliau ne
pamirštų mūsų mažųjų pradžiuginti 
gražiai išleistomis knygomis.

Mkt. M. Stonys

A. Merkelis / Pradžia 100-me Nr.

Redaktorius A. Kairys. 1946 m. Nr. 1 
liepos mėn., 94 psl., Nr. 2 rugpiūčio 
mėn., 96 psl., Nr. 3-4 rugsėjo - spa
lio, 128 psl., Nr. 5-6, lapkričio, 140 
psl.

16. Tremtinių Žinios. Lietuvių 
Tremtinių Laikraštis. Redaguoja Re
dakcinė Kolegija. Leidžia LTB Spau
dos Leidykla „Aistla“, Wlesbadene. 
Nuo Nr. 9-10 atsakinguoju redak
torium pasirašo H. Blazas. Pradėtos 
leisti 1946 m. rugsėjo 25 d. ir ligi 
lapkričio 9 d. išleista 14 numerių 
(septyni dvigubi).

17. Žibintas. Neperiodinis litera
tūros leidinys. Nuo Nr. 6 .Neperio
dinis jaunimo žurnalas“. Leidėjas: 
Literatūrininkų kolektyvas (Nr. 1); 
nuo Nr. 2 Cellės Prekybos Mokykla; 
nuo Nr. 5 Aukštesn. Prekybos Mo
kykla (Soest, Westf.);, nuo Nr. 6 „Ži
binto“ Aukštesn. Prekybos Mokykla, 
Greven, Kr. Mūnster. Redaktorius 
Jonas Kuzmickis. Pradėtas leisti 1946 
m. sausio 20 d. Cellėje ir tais metais 
išleista 8 numeriai, 8-24 psl.

18. Žiburiai. Lietuvių dienraštis. 
Ta pati redakcija kįlp ir „Žiburių“ 
savaitraščio. Pradėti leisti 1946 m. 
birželio 18 d. Augsburg - Hochfeld. 
Tai antrasis lietuvių tremtinių dien
raštis, spausdinąs daugiausia tele
gramų agentūrų žinias ir tremtinių 
informaciją bei kroniką.

Iš 1946 metais pradėtų leisti aš
tuoniolikos laikraščių teišsilaikė tik 
„Mintis“, „Lietuvių Žodis“, „Saulu
tė“ ir „Skautų Aidas“, kiti gi buvo 
nepatvarūs ir jų amžius trumpas. Du 
iš jų „Pėdsakai“ ir „Žibintas“, per
žengę 1947 metų slenkstį, tepajėgė 
vos po vieną Nr. išleisti.

Geriausios sąlygos ' lietuviškai 
spaudai tarpti — amerikiečių zonoje. 
Daug blogesnės — anglų zonoje, o 
prancūzų zonoje ligi šiol dar nepasi
rodė nė vienas spaustuvėje spausdi
namas laikraštis. 1945 m. iš aštuonių 
lietuviškų laikraščių anglų zonoje te
buvo leidžiami tik du: „Lietuvis“ ir 
„Laisvės Varpas“. „Lietuvis“ karinės 
valdžios buvo uždarytas dar 1945 me
tais, o „Laisvės Varpas“ nutilo 1946 
m. balandžio mėn. išleidęs 7 (10) nu
merių.

Tad anglų zonos lietuvių tremti
nių bendruomenės buvo jaučiamas

gyvas reikalas turėti sava spauda ir 
1946 m. joje mėginta leisti net 8 lai
kraščiai bei žurnalai: „A Z“, .Lietu
vių Žodis“, „Mūsų Žinios“, „Mūsų 
Žodis“, „Saulutė“, „Skautų Aidas“, 
„Tėvynės Šešėlyje“ ir „Žibintas".

Iš 1946 m. pradėtų leisti laikraš
čių daugiausia buvo žurnalų ar bent 
norinčių jais būti: „Mintis“, .Nemu
no Banga“, „Pėdsakai“, „Tėvynėn", 
„Tėvynės Šešėlyje“, „Tremtinių Mo
kykla", „Žibintas“. Bet gi daugumas 
šių leidinių labai silpni ir jų nei lai
kraščiais nei žurnalais tikra to žo
džio prasme mes negalėtume pava
dinti. Tik „Tremtinių Mokykla“ bu
vo rimtas pedagoginis žurnalas ir 
tenka apgailestauti, kad jis savo am
žių taip greit baigė. Iš „Minties“ ir 
„Pėdsakų“ buvo galima tikėtis su
laukti kultūros žurnalų. Jie ta kryp
timi buvo pasišovę eiti, ir pirmieji jų 
žingsniai (ypač „Minties“) davė 
mums nemažai vilčių. Kiti gi aukš
čiau minėti leidiniai negalėtų pre
tenduoti į žurnalus (nors tokiais jie 
save ir vadina), nes jie tik atsitikti
nių straipsnių rinkiniai.

Tiek daug žurnalų bandyta leisti, 
be kitko, ir dėlto, kad mums kultū
rinio žurnalo labai reikėjo. Tą mūsų 
kultūrinio gyvenimo spragą bent iš 
dalies užkišo „Aidai“, 1946 m. pra
džioje persiorganizavę Į „Lietuvių 
kultūrinį žurnalą“, sumaniai reda
guojama Kazio Bradūno. Ligi 1946 
m. spalių mėn. lietuvių kultūrinio 
žurnalo „Aidų“ išleista 12 (24) nume
riai. 1947 m. „Aidai“ dar labiau su
stiprėjo.

Pažymėtina dar ir tai, kad 1946 m. 
pradėta leisti ir specialieji laikraš
čiai: mokytojams „Tremtinių Moky
kla“, skautams „Skautų Aldas“, vai
kams „Saulutė“. Negalint gauti li
cencijų specialiems laikraščiams, jie 
bandyta leisti kaip priedai prie jau 
esamų licencijuotų laikraščių. Taip 
„Naujasis Gyvenimas“ 1946 m. gruo
džio 17 d. išleido priedą „Ateitis“, 
moksleivių ateitininkų laikraštis, Nr. 
1, 24 psl. „Apžvalga“ leido „Sporto 
Apžvalgos“ priedą, „Žiburiai“ leido 
priedus: moksleiviams „I Ateitį“ ir 
„Skaitymus“ (pradėtus 1945 m.), mo
terims „Moterų Žodį“. Dar daugiau 
specialių laikraščių leista rotatorium.

(Pabaiga 7 pusi.)

kinį, būtent — dauguma atvejų dėl 
duonos kąsnelio išvykusieji ryžtai ir 
efektyviai iškelia politinės emigraci
jos vėliavą. Tai natūralu, tai aukš
čiausio pilietinių ir tautinių pareigų 
supratimo laipsnis. Aiman, tarp tau
tiečių, kurie karo metu ar po karo 
yra atsidūrę už Tėvynės ribų, mato
me (laimė, tai reti atsitikimai) prie
šingą procesą. Tai aliarmo vertai 
■faktas. Persimetimas iš politinės į 
uždarbio emigraciją, išpažinimas tur
tėjimo religijos, bet ne kūrybos ir 
kovos religijos — šitai tikrojo tikilo 
išdavimas, Tėvynės, kritusiųjų ir pro
to išsižadėjimas.

Visos šios trys kobros komplekso 
apraiškos yra tolygiai kenksmingos 
Tėvynės reikalams. Tai — vadinki
me tikriniu vardu ir gydykime tikrai
siais vaistais — visuomeninės pata- 
logijos reiškiniai.

Ekonomistas J. M. Keynes yra 
įspėjęs, kad „ne išeikvoti interesai, 
bet pražudytos idėjos anksčiau ar 
vėliau sudaro pavojų“.

Ypač mūsų dienų tremtiniai turi 
būti žmonės iš plieno, ne dėl trupinio 
aukso ar gardesnio valgio šaukšto, 
pastabūs, gyvai atsiliepią į tėvynės 
ir tremtinių bendruomenės reikalus 
ir nepaprastai blaivūs vertinant fak
tus ir problemas. Savo metu „Nau
joji Romuva“ tarp intelektualų pas
kleidė anketą „Lietuvių tautos užda
viniai". Ignas Šeinius atrašė (galioja 
ir šiandie):

„Lietuvių tautą ir jos ateitį galim 
išgelbėti. Kad tai galėtumėm pada
ryti, turėtumėm atgaivinti visas se
nas lietuvio ypatybes: ribų nežinan
čią drąsą, pamėgimą savo žemės ir 
krašto, darbingumą, organizuotumą 
ir vieningumą. Turime suprasti, kad 
kiekvienas lietuvis — tai gyvas tau
tinis kapitalas, kuris turi būti kon
centruotas ir gauti paskirtį planingai 
organizuotame tautiniame, valstybė 
niame darbe. Ir skyrium paimtas 
lietuvis tik tada bus ko vertas, kai 
jis bus tampriai surištas su tautiniu 
organizmu.

Jei mes mokėsim iš šių dienų mil
žiniškų pavojų išsigelbėti, dar kartą 
įrodysim, kad esame kūrybingi dva
sios galiūnai, kad mumyse tebegy
vena Durbės, Širvintų vyrai nugalė
tojai ir Gedimino, Algirdo ir Vytauto 
politikai."

5
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P~’nai pastebime, kad svetimų 
to.,...j tautų valstybės vyrai, moksli
ninkai, philantropai suvažiavimuose 
suėję i kontaktą su mūsų atstovais ir 
iš jų smulkiau sužinoję apie Lietuvos 
skaudų likimą, pareiškia daug nuo
širdaus užjautimo. Vėliau, plačiau 
susipažinę su tautos garbinga praei- 

' timi ir individualia kultūra, didžiųjų 
reprezentantai užtaria ir paremia 
mūsų teisėtus siekimus. Taip jau 
yra, žmogus kovoja dėl to, ką jis my
li; myli tai, ką jis gerbia, ir gerbia, 
ką bent pažįsta.

Ten, kur pasiuntinys nebeužsuka, 
kur konsulas jau išvykęs, ten knygos 
eina ambasadoriaus pareigas. Knyga 
ten yra tarpininkė tarp mūsų lietu
vių tautos ir kitų civilizuotojo pa
saulio tautų. Mokslinė knyga būna 
šaltinis, iš kurio žinojimo semiasi di
plomatai, prie žaliojo stalo vesdami 
naujas valstybių šienas.

New York’o Kolumbijos Universi
tetas 1945 m. išleido „The Columbia 
Encyclopedia“ 16 laidą. Kaip kiek
viena rimta enciklopedija, ir ši turi 
skyrių apie Lietuvą. Šaltiniais' pa
duodamos knygos anglų kalba: 1. E. 
J. Harrison’o 1922 m. išleista „Lithua
nia, Past and Present“, 2. „Lithua
nia“ (1928) ir 3. O. Rutter’io „The 
New Baltic States and their Future" 
(1925). : .

Prie išsamiausių enciklopedijų, be 
abejo, tenka priskirti anglų leidžia
ma, kasmet reviduojama „Encyclope
dia Britanica“. 14 laidos šešiuose di
delio formato puslapiuose skaitome 
apie Lietuvą, (domu, iš kurių šalti
nių redaktoriai ima žinias apie mūsų 
tėvynę. Ne mažiau kaip 30 veikalų 
suminėta skyriaus pabaigoje. Jie ra
šyti anglų, prancūzų ir vokiečių kal
bomis. Sudarant šį žinių lobyną bu
vo konsultuoti tik tie lietuvių auto
riai, kurie šiomis kalbomis rašė: A. 
Jusaitis „The History of the Lithua
nian Nation and its Present Aspira
tions“ (1919), S. Šalkauskas „Sūr les 
confins de deux niondes“ (1919) ir 
kiti.

Pastudijuokime, ką rašo „Ency
clopedia Italians“, išleista 1934 m. 21 
tome skii*ta daug vietos su gausiomis 
iliustracijomis, pradedant 288 ,pusla- 
piu Lietuvai. Plačiau negu kitose to
kio masto enciklopedijose aprašomas 
liaudies menas. Susidomėję sekame 
ilgą literatūros sąrašą. Vėl pasigen
dame veikalų mūsų rašomojoje kal
boje.

Šveicarai spausdina naują didelę 
enciklopediją, kurios tekstą apie Lie
tuvą paruošė mums žinomas prof. J. 
Eretas. Jis paduoda gana gausų są
rašą literatūros lietuviškaisiais klau
simais. Deja, beveik be išimties tik 
vakarų kalbomis. Iš mūsų rašytojų 
ypač iškeliamas prancūziškai rašęs 
Milašius.

„Der Grosse Brockhaus“ 15 laidos 
11 tome spausdina suglaustą,* bet 

į kruopščiai paruoštą apžvalgą apie 
gintaro šalį. Seka gausi bibliografija, 
kurioje randame tik tuos kelis lietu
vių autorius, kurie rašė Vakarų Eu
ropos kalbomis: Vydūną, Gaigalaitį, 
Ašmį, Graužinį, Natkevičių.

Tas ptas reiškinys atsispindi ir 
prancūzų, ispanų, švedų ir kitų enci
klopedijose.

į Ne blogas valios ar priešiškos ten- 
; dencijos vedami, jų redaktoriai re- 
' komenduoja lietuviškaisias klausi
mais veikalus, kurių autoriai ne lie
tuviai ir kurie dažnai anachronismai.

. Pvz., „The New International Ency- 
clopedia‘1 nurodo H. F. Nesselmann’o 
1858 m. Karaliaučiuje išleistą „Woer-

MUZIKOS, DAINŲ IR LITERATŪ
ROS VAKARAS

Š. m. spalių 14 d. Dillingene įvyks 
Salės Nasvytytės ir Vytauto Valiuko 
dainų ir literatūros vakaras, kuris 
šią vasarą su dideliu pasisiekimu 
praėjo Muenchene, Kemptene ir 
Memmingene.

Vietoje ankščiau šioje programoje 
dalyvavusios Danutės Nasvytytės, 
kuri šiuo metu yra pakviesta į Mur- 
nau gimnastikos kursus, sutiko daly
vauti Saulius ir Vasyliūnas.

SMUIKININKO IZIDORIAUS 
VASILIŪNO KONCERTAI

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
savo naują programą — E. Wolf- 
Ferrarl, M. Reger ir J. Gruodžio so
natos — pakartojo Schwaeb. Gmuen- 
ds, Kirchheime, Bad-Woerishofene, 
Xrlangene ir Memmingene. Mem- 
mingene, be to, jis davė atskirą kon
certą gimnazijai.

i

Knyga - ambasadorius
MOŠŲ LITERATŪRA SVETIMOMIS KALBOMIS / Jonas Juškattis

terbuch der litauischen Sprache“ su
sipažinimui su mūsų gyvąja kalba. 
Deja, veikalų toje, kaip ir daugelio 
kitų šakų, parašytų mūsų mokslinin
kų, iki šiai dienai nepasirodė. Dvily
piais jausmais konstatuojame, kad 
naujausias mokslinis žodynas „Woer- 
terbuch der litauischen Schriftspra- 
che“ buvo pradėtas leisti vien užsie
niečių mokslininkų Niedermann’o, 
Senn’o ir Brender’io 1932 m. Heidel
berge.

Mes galime didžiuotis savo sena, 
skambia kalba. Bet be keturių mili
jonų lietuvių, mūsų bičiulių ir san
skrito žinovų, ne daug kas ją moka 
ir gali vartoti. Todėl ir patys giliau
si traktatai apie Lietuvos praeitį ir 
dabartį, jei tik vien lietuvių kalba 
išleisti, ir subtiliausi lyrika, jei neiš
verčiama į civilizuotame pasaulyje 
plačiai vartojamas kąlbas, lieka pas
lėpti nuo kitų tautų akių, kaip dei
mančiukai-, apnešti purvu. Sutinka
me ir gerai apsiskaičiusius vakarie
čius, kurie lietuvių draugystėje ci
tuoja prancūziškai kūrusį Milašių, 
švediškai rašantį Šeinių ar kas jau 
blogai, vietomis -labai tendencingai 
pasakojančių vokiečių Sudermann’o 
ir Wiechert’o „Litauische Geschich- 
ten“. Didieji mūsų klasikai jiems ne
prieinami, nes jie kūrė lietuviškai ir 
jų kūriniai dar neišversti.

„Der Grosse Brockhaus“ nurodo 
šaltiniu apie Lietuvos istoriją G. Sto- 
rost’o knygelę „Litauische Geschlch- 
te“ (1925), bet nė žodžiu neužsimena 
apie naują kapitalinę Šapokos „Lie
tuvos Istoriją“, nes ji pasirodė tik 
lietuvių kalba. Tad nesistebėkime, 

Spygliuotos tvoros greta geležinės uždangos
„Nev York Herald Tribūne“ iš JV 

žvalgybos šaltinių praneša, kad so
vietų karinė valdžia svarbiausiuose 
savo zonos pasienio punktuose stato 
spygliuotų vielų užtvaras., Intensy
viausiai tat daroma Thuringijoj, kur 
darbo biurai tam darbui mobilizavo 
didelį skaičių vokiečių gyventojų. 
Manoma, kad sovietai nori apsunkinti 
pabėgimą į vakarines Vokietijos 
zonas.

Rheino-Westphalijos socialinių rei
kalų ministeris Amelunxonas pareiš
kė, kad vien į tą provinciją jau yra 
atbėgę apie milijonas žmonių iš Rytų. 
Pabėgėlių srovė ir dabar dar nesanti 
nutrukusi, kas mėnuo atbėga apie 
15.000 žmonių. - E -

KITAIP IR BŪTI NEGALI
Turkų „Tasvir“ rašo, kad vad. 

vengrų „koalicinė“ vyriausybė tesanti 
priedanga komunistų vyravimui pri
dengti, nes visos raktinės ministeri
jos — policijos, armijos, transporto.. 
— atiteko komunistams. Po pradinės 
nesėkmės, sovietai pagaliau Vengriją 
išprievartavę. Bulgarijoj sovietizacija 
pažengusi dar toliau; laisvė, moralė, 
demokratija ten jau esančios likvi
duotos. Bet kartu su tuo esąs paste
bimas bulgarų Jautos atbudimas ir 
prablaivėjimas. - E - . *

IRANAS NUSIGRĮŽTA NUO REI
KALAUTŲ KONCESIJŲ

Irano vyriausybės propagandos 
direktorius Ibrohim Noori per radiją 
pasakė kalbą, kuri, anot Assopress, 
laikoma pranešimu, kad Iranas nera
tifikuos naftos koncesijos susitarimo 
su sovietais. Noori pareiškė, jog Irano 
premjeras nėra pasirašęs su sovietais 
susitarimo, bet tik pasikeitęs su jų 
vyriausybe laiškais, kuriuose kalbama 
apie galimumą sudaryti jungtinę ben
drovę naftai eksploatuoti. Dabar Ira
nas gyvenąs baimėj ir panikoj, nes, 
pirma, jis nenorįs įžeisti JV, kurių 
dėka esanti garantuota Irano nepri
klausomybė, antra, Iranas dabar 
tarptautinę padėtį matąs labai gerai, 
ir jam esą labai sunku bendradar
biauti su viena labai galinga valsty
be“. Assopress pastebi, jog toji „viena 
labai galinga valstybė“, be abejo, yra 
Sovietų Sąjunga. -E-

UŽSIMEZGB DIPLOMATINIAI 
SANTYKIAI

JV vyriausybė nutarė užmegzti su 
Bulgarija diplomatinius santykius ir 
paskyrė įgaliotą minister} Sofijoje. JV 
valstybės departamento kalbėtojas 
pažymėjo, kad tai nereiškia bulgarų 
politinės linkmės pripažinimo, bet JV 
domėjimąsi Bulgarijos politine evo
liucija.

Viena Europoj besilankančių JV 
kongreso atstovų grupė norėjo pada
ryti vizitą JV ambasadoriui Maskvoj 
ir išgirsti jo nuomonę apie Europos 
padėtį. Ambasadorius net dusyk

jei daug kam Lietuvos sostinė Kowno 
ar Kauen, didžiausia upė Njemen ar 
Memel vardu žinomi.

Ir šiandien dar lietuviškai nemo
kančiam mūsų liaudies dainų tekstai 
prieinami tik iš A Schleicher,’io „Li
tauische Maerchen, Sprichworte, 
Raetsel jund Lieder“, spausdinto'Wei- 
mare 1857 m. ir kelių kitų senos da
tos užsieniečių leidinių.

Užsienio mokslininkams galime 
būti dėkingi, kad jie savo daugiausia 
objektyviais darbais papildė nors iš 
dalies tą skaudžiai jaučiamą mūsų 
literatūros svetimomis kalbomis tru
kumą ir tuo prisidėjo prie Lietuvos 
vardo garsinimo. Svetimųjų veikalų 
apie Lietuvą plačiausia prasme, para
šytų vakarų kalbomis, skaičius kelio
lika kartų viršija, mūsų autorių vei
kalus tomis kalbomis. Ar galėjo anie, 
kurių gyslose teka svetimaš kraujas, 
prasiskverbti pro šališkumo kevalą, 
išlukštenti lietuvišką esmę ' ir nu
šviesti temą taip giliai, kaip lietuvis 
galėtų?

Koks yra kiekio ir kokybės atžvil
giu mūsų literatūros svetimomis kal
bomis įnašas tremtyje? Latviai gali 
didžiuotis prof. Balodžio, dr. Bilma- 
nio ir kitų moksliniais veikalais. Mes 
galime užsiminti daugiau apie tai, ko 
nenuveikėme, negu atvirkščiai. Die
nos šviesą išvydo pagal užsakymą 
ant greitųjų sustatytas angliškai-lie- 
tuviškas-vokiškas žodynas. Vienur 
kitur užklydo anonimiška brošiūra 
„In the Name of the Lithuanian Poe- 
ple“. Jos autentiškumas nedidelis, 
deimantu liks’ St. Zobarsko novelių 

kreipėsi į sovietų užsienių reikalų 
ministeriją, prašydamas išduoti kon
greso atstovams įvažiavimo vizas, bet 
Molotovas prašymą atmetė nurody
damas, kad kongreso atstovai po Eu
ropą važinėja reikalais, kurie Sov. S- 
gos neliečia, todėl jiems Maskvoj nesą 
ko veikti. - E -

TURKAI ĮŽIŪRI BLĖSTANČIĄ 
BOLŠEVIZMO ŽVAIGŽDĘ

Turkų laikraštis „Tanin“ įsidėjo 
straipsnį J,paskutinės bolševizmo pas
tangos“, kuriame įrodinėja, kad „bol
ševizmo žvaigždė blėsta“ ir kad pasta
rieji sovietų vyrų išsišokimai esąs pa
vojingos sovietų vidaus krizės ženk
las. Savo viduj ir satelitiniuose kraš
tuose, rašo „Tanin“, sovietai brutaliai 
likviduoja bet kokią opoziciją, bet išo
rėj visa jų stiprybė tesirelškianti nes

Įvairios žinios
• Princesė Juliana ir Princas Bern- 
hardas yra pakvietę W. Churchlllį 
krikštatėviu jų dukrelei Mary, ku
ri yra jau 7 mėnesių amžiaus. Pana
šūs kvietimai pasiųsti Švedijos ka
rūnos princui ir Luxemburgo didžia
jam kunlgaikčiui, nes jis esąs Julia
nos motinos, karalienės Wilhelminos, 
švogeris. Ceremonijos įvyksiančios 
spalių 9 d. Utrechto Katedroje. (AP)
• Prezidento Trumano mokslo ty
rimų įstaigos raporte nurodoma, kad 
išleidžiama milžiniškos sumos tobu
linant raketas ir raketinius lėktuvus, 
atėmimus ginklus, nuodus Ir bakte
rijos karo reikalams ir gausybę elek
trinių įtaisymų.

Tarp įžymiausių elektrinių išradi
mų esąs revoliucinis radaras (revo- 
lutionory fire control system), kuris 
vieną dieną gali būti puikiu įrankiu 
gynyboje prieš raketinius atominius 
ar nuodingus ginklus karo metu.

Per metus karo ir civilio tyrimo 
stotyse išleidžiama 623.930.000 dole
rių.
• Oficialūs Graikijos šaltiniai pat
virtino, kad amerikiečiai siekią su
daryti jungtinį Graikijos - Turkijos
generalinį štabą — amerikiečių pri
žiūrimą koordinuojantį komitetą. 
(Reuter)
• Kalbėdamas Doubs departamen
te, de Gaulle tarptautinę padėtį nu
sakė esant niūrią ir įspėjo, kad Pran
cūzija gali susilaukti naujos trage
dijos. Jis priminė, kad „geri pran
cūzai“ ir turės pasipriešinti galimai 
invazijai, „vistiek, kas mus beužpul- 
tų ir kas bebūtų tie, kurie užpuoli
kams padėtų". -E-
• Artimu laiku JV siunčia Italijai 
gėrybių už 55 mil. dol. Tai bus pa
skutinė JV siunta į Italiją, nes ji iš- 
sems Italijos disponuojamus dolerių 
fondu*.

vertimo rinkinys „Das Lied der Sen- 
sen“. Kelios mūsų akademikų diser
tacijos lietuviškomis temomis, tai ir 
beveik viskas. Periodikoje gerai už
sirekomendavome dvisavaitiniame
„Im Ausland“. šiaip mūsų straipsnių 
užsieniečių periodikoje, be keliu JAV. 
beveik nepasirodė.

Lietuviškai knygai suėjo 400 me
tų. Sąryšyje su tuo vietoje užsiminti 
ir apie mūsų knygų svetimomis kal
bomis reikalingumą. Mūsų pačių gy
vybinis interesas to reikalauja, dabar 
daugiau negu tais metais, kai mūsų 
suverenitetu ir pajėgumu nepriklau
somam gyvenimui vesti niekas nea
bejojo. Eikime patys prie pasaulio 
opinijos formuotojų, rankose su kū
riniais, kurie šimtams milijonų priei
nami. Pačios aštriausios galvos yra 
gana geros, kad pašvęstų laiką ir jė-. 
gas tam kilniam uždaviniui. Mūsų 
institucijos galėtų aktyviai skatinti ir 
paremti tuos užsimojimus. Pasigen
dame statistinio biuletenio, kaip jis 
būdavo L. R. Užsienių Reikalų Mi
nisterijos lietuvių, prancūzų ir anglų 
kalbomis leidžiamas. Ar ne būtų vie
toje jo pakaitalas su didesniu tiražu. 
Stori traktatai yra didelės reikšmės, 
bet ir plonomis brošiūromis daug at
siekiama.

Ką likimas nubloškia į svetimos 
tolimos šalies uostą laikinos pastogės 
ieškoti, kur gyventojai daugiau kuo 
rūpinasi negu kasdiene duona, tas 
būna apspintamas ir ne vien tik re
porterių įdėmiai apklausiamas apie 
tą šalį, kurią geliančia širdimi bu
vome priversti palikti. Su kartėliu 
pamatome, kad ir toje vietoje trūksta 
mūsų ambasadorių — knygų. Čia 
nors brošiūros formoje garsas apie 
Lietuvą pasiektų dirvonus, iš kurių 
jau gal netolimoje ateityje dagotume 
latai reikalingą šimteriopą derlių.

koningais ir net politiškai neišmin
tingais išsišokimais a la Višinskio 
New Yorke. Praktiškai gi, pvz., net 
tokiam Iranui jie nebegali nieko pa
daryti: Ghavam es Sultaneh kone at
virai tyčioj ąšis iš. sovietų spaudimo, 
užsienių žurnalistams pašaipiai pa
reikšdamas, kad naftos koncesijos 
sutartis būsianti ratifikuotą „per šv. 
Niekadą. - E -

17°/. UŽ DE GAULLE
Prancūzijos viešosios opinijos In

stitutas praneša, kad būsimų rinki
mų metu gen. d Gaulle tautinis ju
dėjimas gausiąs 17% balsų. Pagal 
jo surinktus „rinkiminius“ tyrinėji
mus gauta tokie duomenys: už komu
nistus — 22 %, už de Gaulle — 17 %, 
už respublikonus — 10 %, kitiems — 
18% ir neatsakė — 23%. (Reuter)

• Turkų atstovas JTO Visumoj, 
Hassan Saka, iš New Yorko per ra
diją pranešė turkams, kad Višinskio 
bandymas apkaltinti Turkiją karo 
kurstymu visiškai nepasisekęs ir kad 
nė vienas rimtas žmogus New Yorke 
Višinskio postringavimams netikįs. 
Sovietų delegatas Turkiją taip puo
lęs iš nusivylimo, kad Turkija atsi
sakė geruoju duotis suplėšoma į sku
telius. -E-
• „Embros“, graikų armijos gene
ralinio štabo leidžiamas laikraštis, ra
šo, jog pastebėtas „partizanų“ telki
mas Jugoslavijoje prie Graįkijos sie
nos. Laikraštis rašo, jog tos pajėgos 
esančios skirtos Graikijai pulti, kad 
būtų sukurta „laisvoji Graikija“ ir 
kad JTO visuma būtų pastatyta prieš 
faktą. AP iš Atėnų praneša, kad 
graikų karinės pajėgos pasiųstos į 
pasienio sritį. -E-
• Derlius Nagasakio srity šįmet li
gi 300% didesnis kaip normaliai. Ty
rinėtojai pažymi, kad nuo 1945 m. 
rugpiūčio mėn. atominės bombos 
sprogimo žemėj dar tebesą radioak- 
tingų elementų. -E-

JAV atstovė prieš Sovietus
' Reuteris iš Bostono praneša, kad 

Kongreso narė ir rūmų atstovų už
sienių reikalų komiteto narė p. E. N. 
Rogers, respub., siūlo valstybės de
partamentui išsiųsti iš JAV visus 
Sovietų agentus, suvaržyti Sovietų 
pareigūnų judėjimą Amerikoje ir su
stabdyti „karo medžiagų“ eksportą į 
Rusiją.

— 1941 metais JAV susisiekimo 
nelaimėse užmušta 40.000 žmonių. 
Praėjusiais metais tokiose nelaimėse

JV Kongreso atstovai 
pagerbė Petkovo kapa
JV kongreso atstovų grupė iš Bul

garijos atvyko į Turkiją ir buvo 
priimti Turkijos premjero. Apie savo 
įspūdžius Bulgarijoj ir aplamai Bal
kanuose jie atsisakė ką nors pareikšti, 
nurodydami, kad nepatogu, o antra, 
susirinktos medžagos jie dar nespėję 
apdoroti. Tarp kongreso atstovų yra 
atstovas Mundtas ir se ratorius Ale
xander Smith.

Ankaros radijas pranešė, kad JV 
kongreso atstovai būdami Sofijoj, 
kuklioj, neformalioj ceremonijoj pa
dėjo vainiką ant pasmerktojo ir nu
žudytojo agrarų lyderio Petkovo 
kapo. - E -

„SPAUDOS LAISVES“ PRISI- 
REIKIA PASITEISINIMUI

JV ambasadorius Maskvoje gen. 
Bedell-Smith pareiškė protestą so
vietų vyriausybei, prieš sovietų spau
doj pasirodžiusį prezidento Trumano 
palyginimą su Hitleriu. Protesto no
toj pažymima, kad tai lygu kiekvieno 
amerikiečio įžeidimui. Molotovas JV 
ambasadoriui atsakė, jog sovietų vy
riausybė už tą palyginimą negalinti 
imtis atsakomybės, nes sovietuose 
laikraščiai rašą ką nori.

New Yorke spaudos konferencijoje 
vienas žurnalistas paklausė Višinskį, 
ar ir prezid. Trumanas kartais ne karo 
kurstytojas. Višinskis atsakė to ne
pareiškęs ir tuoj konferenciją už
darė. - E -

• Ryšium su Egipte pradėjusia 
siausti choleros epidemija numatoma 
per 10 dienų paskiepyti visus 17 mil. 
Egipto gyventojų. -E-
• Italų parlamentų krikščionių de
mokratų,. atstovai Bettiol ir Peccrari 
atkreipė dėmesį į tai, kad iš Gorici- 
jos pagrobta ir nugabenta į Jugosla-
viją 1.400 italų, o iš Triesto 4.000. 
Jie pusiau rimtai, pusiau sarkastiš
kai kreipėsi į Togliatti, kad jis pa
veiktų savo idėjos brolius Jugoslavi
jos komunistus paleisti pagrobtuo
sius. Togliatti nepasakė nė žodžio. 
-E-
• Carrere miestelio kalėjime Pietų 
Vakarų Prancūzijoje sukilo 70 kali- 
nių-kolaborantų, sargybinius uždarė 
į kameras, patys pasiėmė per susirė
mimą vieno žuvusio savo draugo la
voną, bažnyčioj privertė kleboną at
laikyti gedulingas pamaldas, po,to 
pagerbė nežinomojo kareivio kapą ir 
sėdę į laukiančias mašinas išvažiavo 
į Ispaniją. -E-
• Tarptautinė valstiečių sąjunga“ 
kuria sudaro Vidurio Europos ir Bal
kanų kraštų demokratinių valstiečių
partijų lyderiai, pabėgę į JV, įteikė 
JTO generaliniam sekretoriui paštą
apie padėtį tuose kraštuose. Tarp
tautinė valstiečių sąjungą liepos 4 d. 
įkūrė buvęs vengrų premjeras Na
gy ir kroatų krikščionių ūkininkų 
lyderis Mačekas.
• AFN žiniomis Čekoslovakijos vy
riausybė pranešusi, kad vokiečių sar
gybiniai pažeidę Čekoslovakijos sie
ną, peržengdami ją iš JV zonos. Vo
kiečiai aiškinęsi, kad jie buvo sku
biai mesti į Čekoslovakijos pasienį 
sutikti antisovietinių ukrainiečių 
partizanų, kurių 6.000 traukią per 
Čekoslovakiją į JV zoną. Iš to neri
mo jie gal ir atsidūrę Čekoslovakijos 
pusėje. -E-
• Pranešama, kad per paskutinius 
6 mėnesius — kaip tik nuo garsio
sios prezid. Trumano kalbos kovo 12 
d. — JV ir sovietų prekybos santy
kiai žymiai susiaurėjo. Palyginti su 
praeitų metų atitinkamu periodu, JV 
eksportas į Sov. S-gą sumažėjo 60%, 
iš Sov. S-gos Į JV — 43%. -E-
• BBC pranešė, kad tarp Londono 
ir, Maskvos vykstąs diplomatiniu ke
liu nuomonių pasikeitimas, kurio 
tikslas — sukurti sąlygas britų-so- 
vietų prekybos deryboms iš naujo 
pradėti. Sovietų derlius šįmet esąs 
nepaprastai geras, ir jie galį ekspor
tuoti daug javų. -E- 

buvo užmušta 6.500 žmonių mažiau. 
Ir šiais metais visokiausiomis prie
monėmis raginama, kad susisiekimo 
nelaimių statistika mažėtų.

— JAV Katalikų Direktorija pra
neša, kad JAV katalikų skaičius, 
įskaitant Aliaską ir Havajų salas, 
šiuo metu yra 25.268.173. Lyginant 
su praėjusiais metais, katalikų skai
čius padidėjęs 866.049. Taip pat pa
didėjo ir katalikų kunigų skaičius. 
Dabar yra 40.470 kunigų
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Spindler
(Pradžia 3 pusi.)

riški sunkvežimiai siuva. Tramvajai 
perpildyti. Suradome kampą — ra
mų restorane, kuriame galime ne
kliudomi pasikalbėti. Netoli mūsų 
stalo vakarieniauja amerikiečiai ka
rininkai. Spindler praeidamas juos 
pasveikina angliškai. Vienas jų at
sako vokiškai. Visuomet gera žinoti, 
su kuo bendraujama...

Jis pradeda pamažu, su prūsišku 
akcentu; tačiau be priekaišto, pran
cūzų kalba dėstyti savo nuomonę 
apie sovietus.

Nors civiliame rūbe, matyti, pa
siruošęs kiekvienu metu stoti kovon, 
buvo atviru ir man — prancūzui, to
dėl aš stengiaus jo ilgo monologo ne
pertraukti: ___

— Pasaulinė santarvė siekia su
stabdyti naują antplūdį. Santarvės 
vadai pakenčia netvarką, sąmyšį, 
laukinį siautėjimą ir kitos pusės ne
paprastą, pragarišką spaudimą, verž
lų beribų ir išminties. Riba sovietų 
valdovams yra svetimas reikalas, 
kaip sovietinei Rusijai, tai teritorinei 
berybei, geografinė siena, nors daug 
kur ji nepreclziška.

— Bolševikai, kuriuos tariamai 
gerai. pažįstate, kurie jus išprievar-- 
tauja, nežiūrint jūsų prigimtinio at
sparumo, instinktyviai tikite lyg į 
draugus, tiesiate jiems ranką, nors 
jie yra žmonijos purvu, dar daugiau 
,Jcot“.

— Mes vieninteliai juos gerai pa
žįstame ir galime pasakyti, ko jie 
verti. Pirmiausia mūsų politikai — 
alchemikai juos išugdė į jėgą, kuri 
užnuodijo Rusiją. Pagaliau stebėda
mi jos augimą nuolat kūrėm gerai 
apgalvotą atsparą.

— Politinis biuras ir vokiečių ge
neralinio ' štabo sekimas kruopščiai 
ruošė planą subolševikinti Rusijai. 
Leninas, Zinovjevas, Kamenevas, 
Trockis, Kozlovskis buvo tik mūsų 
generalinio štabo samdiniais. Už pi
nigus jie vykdė pavestus uždavinius.

— Bet' šie „preciziškai vykdomi 
uždaviniai“ leido įgyvendinti jų poli
tinius idealus? — pertraukiau jį.

— Idealus! Leiskit man iš jų pa
sijuokti. Idealai! Tos revoliucinės 
stipenos, geto žiurkės, galvojo tik 
apie save, pasinaudojimą ir kišenių 
pripildymą!

— Bet ar pas jūsuosius ne to pa
ties būta 1933 metais? — vėl jį pa
klausiau.

— Žinoma, bet esama ir skirtu
mo. Jie valgė gerus kepsnius, bet jų 
nepavydėjo tautai ir pagaliau paklu
so generalinio štabo. Grįžkime ge
riau į 1917 m. bolševikų revoliuciją. 
Tai buvo šlykštus reikalas, nuotykių 
ieškotojų darbas. . Tikslas pateisino 
priemones. Mūsų vadovai padarė 
vieną klaidą, per vėlai pradėjo orga
nizuoti revoliuciją. Bet ta kaltė krin
ta ant Wilhelmo II pečių ir jo pata
rėjų. Jei bolševikų revoliucija būtų 
prasidėjusi metais anksčiau, 1917 m. 
Vokietija būtų karą laimėjusi, visuo
se frontuose. Bolševizmas, jam skir
tą uždavinį atlikus, būtų buvęs su
naikintas. Bet jis pradėtas per vėlai, 
o mes todėl pralaimėjome karą. Bol
ševikai ir toliau atliko mūsų vaid
menį — kurti nesutarimus ir nera
mumus Europoje, mūsų priešų tarpe.

— Raudonoji Rusija daug pagel
bėjo Vokietijai. Mūsų ginklai buvo 
ten gaminami. Mes taipgi buvome 
jiems naudingi, pastatydami ne vie
ną įmonę.

— Stalinui valdžią paėmus pa
mažu atsikratoma žydų. Bolševizmas 
tampa rusišku. Stalinas tariasi esąs 
Petro I .palikuoniu. Jis naudoja 
marksistinę doktriną vidaus reika
lams, tautoms pavergti, kad tarnau
tų kapitalistinėms ir nacionalisti
nėms ambicijoms, siekiančioms lai
mėjimo. Tačiau ta pati Vokietija bu
vo ir liks vienintėliu kliuviniu veržlai 
Rusijos, jai esant balta ar raudona. 
Sujungtą ir vieninga Vokietija vi
suomet kelia baimę Rusijai.

— Stalinas nuodugniai išstudija
vęs mūsų planus, 1939 m. pasirašė 
sutarti Maskvoje. Jis pamiršo, kad 
jo agentai puolė ir laimėjo Tautų Są
jungoje. Jokio noro jis neturėjo pa
gelbėti Prancūzijai ar D. Britanijai, 
kaip 1938 m. nenorėjo paremti Čeko
slovakijos. Prisiminus pastarąjį at
vejį, Berlyne laikyta visai tikru, jog 
sovietai nepagelbės ir Lenkijai. Mes 
žinojome, jog Stalinas nenorėjo karo, 
nes ir didžiausias pastangas dėdamas 
buvo tikras negalėsiąs kovos lauke 
mums atsispirti. Susidūrimas Lietu
voje tą jo nuomonę patvirtino. (Ti
kras ar tariamas pulk. Spindler pro 
šalį šovė, paminėdamas Lietuvos pa-

vyzdį, nes dėl mūsų neapdairumo ir 
tuo metu dedamų bergždžių vilčių 
būti nepriklausomais, paaukota 4.000 
partizanų gyvybė. Vertėjas.) Jis no
rėjo savo prestižą pakelti, kai J. von 
Ribbentropas pasiūlė žemių, jis ža
dėjo mums padėti. Tuo metu demo
kratinio pasaulio nayvūs politikai ti
kėjo bolševikus stosiant kovoti mūsų 
pusėje.

— Stalinas buvo korektiškas mū
sų talkininkas ir net naudingesnis už 
Mussolinį. Jis daug padėjo maitini
mo srityje. Joks Vokietijos reikalą-, 
vimas nebuvo jo atmestas. ‘Minėta 
sutartis daugelį rhūsų priešų paraly- 
žavo. • .

— Ar Hitleris jam atsidėkodamas 
puolė sovietus? — paklausiau.'

— Reikia pasakyti, kad tuo metu 
— 1941 tn.’ vokiečių valdovų tarpe 
būta nereto nuotaikų sąmyšio. Ge
neralinis štabas buvo suskilęs. Se
nosios mokyklos atstovai nenorėjo 
girdėti apie karą prieš sovietus. Nau
jos kartos karininkija buvo susiskal
džiusi į dvi stovyklas. Viena buvo 
nuomonės: sovietai turi dalyvauti su 
mumis ar prieš mus. Gausiausieji, 
o jų nuomonę palaikė ir A. Hitleris, 
siekė sunaikinti sovietus. Ten būsią 
galima rasti, jie nurodinėjo, daugelį 
žaliavų, kurių- nėra Europoje. Jei 
mes sovietų nepulsime, jie įrodinėjo, 
karui besibaigiant, kai nuo žaizdų 
būsime nusilpę, pradės jie pasaulį 
skaldyti. Reikia pažymėti, kad tuo 
metu, kai mūsiškiai vedė derybas su

mums praveria akis
jimb. Tame pareiškime patikrintos 
simpatijos Vokietijai. —

Tuomet Spindler paliftgavo galvą, 
paskendo mintyse, bet vizijos atsi
kratęs tęsė:

— Tuo metu aš buvau Berlyne ir 
turėjau puikią progą stebėti genera
linio štabo ir A. Hitlerio nuotaikas. 
Pastarasis, neseniai buvęs nuomonės: 
būtinai pulti sovietus, pradėjo svy
ruoti. Jis kartojo griežtus žodžius: 
„Tas plėšikas naikina savo tautą, bet 
dreba dėl savo kailio“. Gen. Keitei 
prideda: „Mums reikia palaukti to 
meto, kai Kremlius pradės savo na
rius vertinti, kaip mėsgalius“. Visi tie 
samprotavimai nepakeitė nuomonės 
pulti sovietus anksčiau numatytu lai
ku: birželio 22 d. naktį. Tik atakai 
prasidėjus V. Molotovas pareiškia 
amb. von Schulenburgui: „Manote, 
kad mes tą žygį esame užsitarnavę?“ 
Tie istoriniai žodžiai sovietams buvo 
pagrindas išlaisvinimo kovai vesti.

Pasakotojas pradeda kvatotis, kai 
7į pertraukiau šia pastaba: „Nors jie 
ir nepelnytai, tačiau karą laimėjo ir 
tuo būdu padėjo Vakarams“.

— Tas karas net prancūzams lei
do kelias savaites jaustis laimėtojais, 
—' piktai atkirto ir tęsė: — Mes karą, 
pralaimėjome dėl savo klaidų. Jei so
vietai- atsilaikė, tai kaltė mūsų gene
ralinio štabo, kuris Orelą paėmęs tęsė

Maskva 1940 m. lapkričio mėn. dėl 
tarpusavio glaudesnio bendravimo, 
karo atvejis buvo jau numatytas. So
vietų reikalavimas Balkanų, Darda
nelų ir Suomijos visai besaikis. Vo
kiečiai jų tuomet nepatenkino, o an
glosaksai šiandieną gailisi sutikę tas 
sritis perleisti. Be to, įvairių karo 
reikmenių reikalavimas taip pat buvo 
nenuosaikus. Todėl ilgesniam laikui 
bendradarbiavimas buvo negalimas. 
Visa tai- artino į karą, kuris galėjo 
išspręsti tuos klausimus.

— 1941 m. pavasarį mūsų padėtis 
buvo žavėtina. Tuo metu diplomati
niai tyrimai įrodė, kad Stalinas, ne
žiūrint į gegužės 1 d. iškilmes, negal
vojo Vokietijos pulti, bet buvo besi
ruošiąs daryti mums kai kurias nuo
laidas. Mūsų laikraščiams buvo įsa
kyta paskelbti „Pravdos" kategoriš
ką paneigimą apie raudonosios ka
riuomenės judėjimą. Netrukus Stali
nas iš Maskvos išvijo Belgijos ir Nor
vegijos atstovus ir net savo draugą 
Gavrilovičių, Jugoslavijos ministerį. 
Ar Stalinas šiais žygiais, neįprastais 
diplomatiniame pasaulyje, nenorėjo 
įsiteikti Vokietijai?

Birželio 14 d. Kremlius klausia 
Berlyną, kas pastarajame galvojama 
dėl Stalino paneigimo gandų, paskli
dusių D. Britanijoje, o ypač ambasa
doriui Cripps išvykus iš Maskvos, dėl 
sovietų - vokiečių santykių pablogė-

Įvairiose Belgijos provincijose gy
veną lietuviai rugsėjo 7 d. rytą sku
bėjo Briuselin. Vienas kitą sutikę, 
nors ir nepažįstami, nuoširdžiai .svei
kinosi ir llnkėjosi sekančią rugsėjo 
8-ją švęsti savoje tėvynėje.

Nedidelėje koplyčioje iškilmingas 
pamaldas atlaikė ir gražų pamokslą 
pasakė kun. J. Danauskas, BALF’o 
įgaliotinis Belgijai. Iš jaunų ir-senų 
krūtinių plaukė giesmės į Aukščiau
siąjį, tartum beldėsi į dangaus vartus, 
prašydamos atverti duris J brangią 
numylėtą tėvynę. Po šv. Mišių ir mal
dos už tėvynę suskamba Tautos him
nas prieš Aukščiausiojo Altorių. '

Trečią valandą po pietų įvykstą 
iškilmingas posėdis. Salė, nors ir ku
kliai, bet tinkamai dienos nuotaikai 
pasipuošusi. Prieš visų akis — bal
tas Vytis, lietuviškoji trispalvė: Briu
selio lietuvių kultūrinio komiteto 
pirmininkas stud. J. Mališka atidaro 
iškilmingą posėdį, sudaromas garbės 
prezidiumas. Stud. Juozas Leliūnas

(Pradžia 5 pusi.
1946 sius metus galėtume pava

dinti ne tik lietuvių tremtinių perio
dinės spaudos klestėjimo (daugiausia 
kiekybiniu atžvilgiu), bet taip pat ir 
tos spaudos reorganizacijos metais. 
Tais metais lietuvių tremtinių perio
dinė spauda persitvarkė (ne tiek savo 
noru, kiek karinės valdžios verčia
ma) ir įgijo pastovesnių bruožų vei
dą, kuriuo mus ir šiandien tebelanko.

1947 metais mūsų periodinės spau
dos, spausdinamos įvairiomis prie
monėmis skaičius žymiai sumažėjo. 
Lietuvių Bibliografijos Tarnybos va
dovo bibliografo A. Ružancovo duo
menimis, 1947 metų pirmajame pu
smetyje (sausio - rugpiųčio mėn.) pe
riodinių leidinių leista 80, iš jų tik 
12 spaustuvėje spausdinamų. Vadi
nas, dviem trečdaliais mažiau, negu 
1946 m.

Iš 1947 metais naujai pradėtų lei
sti spaustuvėje spausdinamų perio
dinių leidinių buvo šie:

1. Auka. Biuletenis kunigams, 
Kirchheim-Teck, 1947 m., Nr. 1, 64 
psl. Sv. Sosto Delegatūros Lietu
viams leidinys Nr. 4.

2. Gairės. Leidinys skautams Vy
čiams. Redaguoja skautų vyčių re
dakcinė kolegija. Leidžia Wuerzbur- 
go 95-ji Skautų Vyčių Draugovė. Nr. 
1, 1947. IV. 23, 24 psl., Nr. 2, birželis- 
liepa, 28 psl.

Tautos Diena Belgijoje
skaito tai dienai pritaikintą paskai
tą: „Ar Lietuva bus laisva?“ Prele- 
gantas pagrįstai priėjo išvadą, jog 
Lietuva tikrai bus laisya.

Po to sekė meninė dalis. Čia pa
sirodė deklamacijos, solo dainos, taip 
pat vyrų choras, vedamas p. Kairio, 
inscenizavimai ir kt. Po meninės da
lies kalbėjo angliakasių atstovas p. 
Zaleckis, apibūdindamas sunkų dar
bą požemyje. Paskutinį žodį tarė 
BALF’o Įgaliotinis Belgijai, dar kar
tą prisimindamas nukentėjusius ir 
bekenčiančius tautiečius. Ta pačia 
proga jis dar priminė, jog yra su
manymas pradėti leisti Belgijoje gy
venantiems lietuviams laikraštį, ku
ris būtų lyg ir ryšys tam tūkstančiui 
čia dirbančių lietuvių.

Pirmininkui perskaičius šventės 
proga sveikinimo telegramas, padė
kojus atvykusiems ir visiems prisi
dėjusioms prie šventės parengimo, 
minėjimas baigtas Tautos Himnu, (p; 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
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Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
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ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklosie gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
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ataką prieš Maskvą akims apdumti. 
Jei ji būtų daryta Juodosios jūros 
pakrančiais, sovietai būtų buvę pri
versti anksčiau kapituliuoti, negu 
JAV paskelbė mums karą. Mūsų ge
nerolai, nors buvo dideli realistai, 
tačiau saugumą iškeitė į garbę. Iš
davoje jie sulaukė tokio smūgio, ku
rios istorijoje nerasime, neabejotinai 
turėjusio didelės įtakos į nuotaikas 
karių, buvusių kituose frontuose. .

— Vokiečių ataka Stalinui būtų 
nauji staigmena, reikalaujančia mil
žiniškų aukų. Vokiečių žygis į Tūlos 
ir neįtempimas raudonarmiečių visų 
jėgų Stalinui leido truputėlį atsi
kvėpti.

— Lordas Beaverbrook ir Hari- 
man, D. Britanijos ir JAV vardu, 
1941 m. žiemos pradžioje besilanky
dami Maskvoje, nurodė, jog Hitleris 
pagautas haliucinacijų pučia į ger
maniškąjį trimitą vokiečių valiai pa
reikšti. Bet, reikia pridurti, kad ir 
anglosaksai, vesdami tą karą, patar
navo ne savo reikalui. Mūsų genera
linis štabas, padaręs klaidą, nesuvo
kė, kad dar galima susitarti su anglo
saksais sunaikinti bolševizmui. Deja, 
tą sritį pavedė mūsų politikieriams.

— 1942 m. rudenį anglosaksus ir 
vokiečius vertė baigti tarpusavį karą. 
Jei amerikiečiai ir britai būtų nu
matę bolševikų laimėjimo išdavas, 
mūsų pareiga būtų buvusi kapitu
liuoti ... Bet mums nerūpėjo žmoni
ją gelbėti iš pavojaus prieš jos norą. 
Mes iki galo tikėjom, jog anglosaksai

Lietuvių tremtinių spauda
3. Mūsų Šachmatai. Mėnesinis 

šachmatininkų laikraštis. Leidžia
mas Blomberg/Lippe, 8 psl.

Šiandien mes turime devynis lai
kraščius bei žurnalus, kurie įstengė 
nugalėti visas kliūtis ir susidaryti 
savą laikraštinį veidą. Iš jų šeši — 
„Mūsų Kelias“, „Žiburiai“, „Tėviškės 
Garsas“, „Mintis“, „Aidai“ ir „Nau
jasis Gyvenimas“ — leidžiami ame
rikiečių zonoje, o trys — „Lietuvių 
Žodis“, „Skautų Aidas“ ir „Saulutė“ 
— anglų zonoje.

Kodėl iš tiek daug užsimotų leisti 
laikraščių, tiek mažai jų teišsilaikė? 
Tiksliai į šį klausimą atsakyti ne
lengva. Juk kiekvienas laikraštis 
turi Individualias savo atsiradimo ir 
žlugimo priežastis. Vieni iš jų buvo 
priversti sustoti, kad licencijos ne

Musų Kelio Redakcijai
100-jo numerio proga, Minties Redakcija nuoširdžiai sveikina kr 

linki ištvermingai tęsti sunkų tremtinių spaudos darbą, siekiant visiem* 
mums bendro tikslo — Nepriklausomos Lietuvos atstatymo.

Linkime ir toliau tobulėti ir žengti tuo tikruoju mūsų visų keliu.
• — Minties Redakcija

,J. Vasaitis ir H. Žemelis

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
(STAIGA. AROLSEN prie KASSELlo, 

ieško šių asmenų:
XXXXIII

BALBACH Anatol, 20 metų;
CZERNIAUSKAITE Aniela, 25 metų, 

iš. Erfurt;
ŠALNAITIS Augustinas, 23 metų, iš 

Šakiai;
ŠALNAITIS Jonas, 21 metų, iš Ša

kiai;
SCHEINBERCrER Ema, 46 metų;
SHERSACHT Rozka, 33 metų, iš 

Salzwedel;
■SPUNDER Monia, iš Marijampolė;
STANKŪNAS Jonas, 23 metų, iš Ša

kiai;
STANKEVIČIUS Jonas, 47 metų;
STEMBOKAS Danielius, 34 metų, iš 

Bavaria;

2826. Kovsas Steponas ([16] Ha
nau, Litauisches Lager, lla-3) — sa
vo artimosios mkt. Mažionaitės Ma
rijos, gim. 1916. V. 20. prašoma at
siliepti ji pati arba turintieji bet ku
rių žinių apie ją.

2827. Demavičienė Antonija, jos 
vyras Demavičius Juozas, sesuo Ro
kienė Ona, brolis Baltrušaitis Stasys 
ir pažįstamieji Matilionis Kazys bei 
Čepaitis Ignas — prašomi atsiliepti 
Vidinš Zelmai, gyv. Deinsen, Kr. Al- 
feld/Leine, Baltic Camp. Jų visų ieš
ko giminės Brazilijoje. 

supras savo pareigą ir uždavinius. 
Amerika ūkiškai pradėjo remti so
vietus. Tai buvo didelis smūgis 
mums. Kremlius pradėjo jausti gali
mą laimėjimą, kuris žadino jo nepa
prastą apetitą.

— Hitleris miręs, Vokietija su
mušta. Jūs teisiate mūsų karo nusi
kaltėlius. Ar tikite, kad jų yra tik 
pas mus? Mes gyvename taikoje...’; 
bet mūsų rankos surakintos. Koki 
keista jūsiškė pergalė.

Pagaliau Spindleris įrėmė savo 
žvilgsnį į manąjį ir pridūrė:

— Jūsų pergalė? Tai' vėjas, pu
čiantis vėjas iš anos pusės Uralo. Jis 
virs audra ir sunaikins viską, ką už
tiks pakelėje. Amerikiečiai ir britai 
tą galimybę pagaliau nuvokia. Bet 
jus, prancūzai,.suktų žodžių meistrai, \ 
dar nežinia kas suvilios kovoti. Ne
aišku, ar ginsite jūs kultūrą nuo rau
donojo uragano, stosite prieš ugnį, 
kuri netrukus pradės lietis iš Rytų 
... Tegyvuoja Vokietija, o Jums dė
kui ,už vakarienę.

Jo veidas suakmenėjo. Jis buvo 
patenkintas galėjęs neapykantą ir pa
nieką spjauti man j veidą. Ir tas drą
sus Spindler, pulkus prūsas, kaip ir 
visuomet brutalus, puolantis, gal būt, 
geriau supranta savo ir kitų padėtį, 
visuomet apskaičiuojąs, bet galįs kitų 
kraštų naudai kai ką paaukoti, žengė 
į gatvę. Jo žingsnių atgarsis, pama
žu dingstąs, lydi...

Vertė G. Kymantas

gavo („Tremtinių Žinios"), kiti gal 
būt dėl popieriaus stokos ai- dar dėl 
kiurių kitų priežasčių. Bet gi karinė* 
valdžios licencija bene bus pati di- 
džiausią kliūtis, kuri ne visiems už- 
simojusiems leisti laikraščius tepasi
sekė nugalėti. DP laikraščiams li
cencijas gauti sunku, o šiuo metu 
naujų licencijų gauti beveik jau ne
beįmanoma.

Pažymėtina dar ir tai, kad visu* 
laikraščių leidimo sunkumus labiau 
sekasi nugalėti vadinamiems priva
tiems leidėjams, o ne komitetams.

Norėdami turėti visapusišką ir ob
jektyvų mūsų periodinės spaudos 
vaizdą, negalime iš akių išleisti ir 
rotatorinės spaudos. Ji daug gau
sesnė ir įvairesnė už spaustuvėje 
spausdinamą periodinę spuadą. Bet 
apie ją plačiau kita proga.

Prašau skubiai atsiliepti Stasį 
ŽUTAUTĄ, kilusi iš Gargždų, šiuo 
adresu: Viktoras Janulis, (24) Ham
burg 36, Zoo-Camp.

Besidomintiems P. Amerika t 
(Brazilija) ar pasirengusiems 
ten emigruoti. x

Įsigykite portugalų kalbos 
pasikalbėjimų knygelę su žo- i 
dynu — per tūkstantį žodžių 
— LIETUVIS BRAZILIJOJE.

Tiražas labai ribotas. Už- : 
sakyti, kartu siunčiant pini- 1 
gus, ne mažiau kaip 5 egz.

A. Balčiūnas, Lietuvių Paš- > 
tas, (23) 01 d e n b u r g i. O., 
Donnerschweerstr., Unterm 
Berg.

Vieno egz. kaina RM 8,50.

Brangųjį bičiulį Alglrdą- 
Teodorą KURAUSKĄ, nelauk
tai sužinojusį apie tėvelio mirtį 
Lietuvoje, nuoširdžiausiai už
jaučia —- 

Vadėnas-K. 
Kęstutis ir Algirdas
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAlTRaSTIS

Pranciškonai apie įsikūrimą Maine
AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Lietuvos Pranciškonai, kurie yra 
įsikūrę Maine valstybėje, pastaruoju 
metu rodo didelį gyvumą tyrinėdami 
sąlygas, kaip lietuvius tremtinius ten 
įkurdinti. „Darbininko“ laikraštyje

/ ji® paskelbė platų straipsnį, kurio 
esmingesnes vietas čia paminėsime. 
Rašo: „Maine valstybės parlamentas 
priėmė įstatymą ir pavedė Krašto 
ūkio Kėlimo Komisijai jį vykdyti. 
Komisija yra taip pat įgaliota vesti 

. derybas su JAV Departamentu, kad 
leistų baltams vykti į Maine vals
tybę ir padėtų čia jiems prikris vals
tybinių ar privatinių nuosavybių. 
Tuo reikalu į Valstybės Departamen
tą kreipėsi ir pats Maine gubernato
rius. A? Hildreth. Maine krašto ūkio 
Kėlimo Komisijos vykdomasis sekre
torius. E. Greaton kompaktiniam lie
tuvių apsigyvenimui yra numatęs 
šiaurinėje Maine dalyje 36 tūkstan
čius ekerių (8 mylias ilgumo ir 6 my
lias platumo) žemės plotą. Visas šitas 

• žemės plotas apaugęs mėlynėmis, pri
klauso Mr. Wittmann iš Milbridge. 
Savininkas reikalauja už 1 ekerį 10 
dolerių. Perkant visą šitą plotą pa
darytų didelę nuolaidą.“ Toliau pa
mini, kad tas žemės plotas yra 8 my- 
liųatstume nuo Atlanto. Apie jo 
tinkamumą įsikurti sakoma: „Yra čia 
nemaža upių ir ežerų. Iš įsikūrusių 
ūkių matyti, kad žemė tinkama ūki
ninkavimui. Esąs 2000 ekerių miškas 
tinka statybai. Sis žemės plotas tiktų 
bent 3000 lietuvių tremtinių šeimoms 
apgyvendinti.“ Be to, pažymima, kad 
Maine yra ir dar' kitų galimybių įsi
kurti. Rašoma: „Šiuo metu Maine 
pigiomis kainomis parduodama dau
gybė ūkių. Pvz., netoli sostinės Au
gusta parduodama 12 ūkių, esančių 
vienoje vietoje. Daugybė ūkių par
duodama netoli Lewistono, kur jau 
gyvena nemažas lietuvių skaičius. Už 
3.000 dolerių būtų galima gauti ūkį 
su 250 ekerių žemės, gyvenamais na
mais ir kitais ūkio trobesiais. Savi
ninkai sutiktų mokestį paimti ir dali
mis. Maine valtstybės gyventojai, su
žinoję, kad baltai kuriasi jų krašte, 
mūsų komitetui papigintomis kaino
mis siūlo parduoti savo ūkius.“ Iš 
visų tolimesnių išvedžiojimų matyti, 
kad Maine valstybė yra labai panaši 
Lietuvos sąlygoms, kad čia yra tūks
tančiai, ežerų, didelis turizmas, išsi
platinęs pieno ūkis, bulvių auginimas, 
žuvininkystė. Maine miestuose dau
giausia koncentruojasi popieriaus, ba
tų ir audinių pramonė.
BALF ATSIŠAUKIMAS GELBĖTI 

JAUNIMĄ
Rugsėjo mėnesio pabaigoje BALF 

valdyba išleido atsišaukimą į Ame
rikos lietuvius aiškindama, kad trem
tiniams ateina ketvirtoji sunki žiema 
ir tą sunkumą ypatingai pajus trem
tinių vaikai. Toliau atsišaukime aiš
kinama, kiek tremtiniai turi suorga-

Argumentai neišlaiko kritikos
New York Herald Tribune minėta 

antrašte vedamoje vietoje įsidėjo iš 
Baltimore Sun straipsnį, kuriame vėl 
kėlimas tremtinių įsileidimo klausi
mas. Laikraštis nurodo, kad užsienio 
karų veteranų argumentas prieš DP 
įsileidimą į JAV, pasak laikraščio, 
esąs bevertis. Jie tvirtiną priešinsiąsi 
DP įsileidimui tol, kol busianti nuga
lėta butų stoka ir praeisiąs nedarbo 
pavojus.

Iš tikrųjų esanti perdėta baime, 
jog DP įsileidimas atimtų iŠ ameri
kiečių darbą ir butus. Pirmiausia, jie 
nesudarytų rimtos pasiūlos darbo 
varžyboms, net jeigu būtų įsileista ir 
400.000 per 4 metus, kaip kongresui 
pasiūlyta. Tatai tesudarytų tik */» pro- 
oento visų Amerikos gyventojų. Lai
kraštis nurodo Baltimore, kurios 
kraštui per 4 metuo proporcingai tek
tų tik 3.500 DP, kai skaičiuojama, jog 
nuo 1940 iki 1947 metų jų gyventojų 
padidėjo per 259.000.

Jei šiandien egzistuojanti butų 
Moka ir ji egzistuosianti mažiausiai 
dar 10 metų, tai tas, svarbiausia, pa
reiną nuo žmonių ir medžiagos trū
kumo. Tremtinių tarpe esą 21.175 kū
rybingi darbininkai, kurie padėtų 
pastatyti daugiau namų. Dar daugiau, 
didžioji kvalifikuotų darbininkų dalis 

nizavę įvairių mokyklų, kuriose vai
kai dykai laiko neleidžia. Taip pat 
pažymi blogas mokyklų patalpas ir 
mokslo priemonių trūkumą. Pabai
goje atsišaukimo sakoma: „Iš širdies 
prašome spalių mėnesį paskirti Lie
tuvių tremtinių jaunimo paramos mė
nesiu. Per tą mėnesį sutelkime visas 
savo jėgas sukelti kuo daugiausiai 
pinigų vaikučiams ir moksleivijai pa
remti. Turime viską padayti, kad iš
gelbėtume lietuvių tremtinių jaunuo
menę nuo džiovos, rachito, mažakrau
jystės ir kitų baisių ligų.“ Po atsišau
kimu pasirašė visa BALF valdyba.

KUNIGŲ VIENYBĖS SEIMAS
Iš Marianapolio pranešama, kad 

ten rugpiūčio mėnesyje įvyko Ameri
kos lietuvių kunigų, susiorganiza
vusių į Kunigų Vienybę, seimas. Tame 
seime buvo eilė pranešimų kunigiš
kais klausimais, o taip pta paliesta ir 
eilė tretininklškų reikalų. Neseniai į 
JAV nuvykęs kun. St. Budavas skaitė 
paskaitą apie lietuvių tikybinį gyve
nimą tremtyje, o Dr. A. Damušis ben-

Jei Sovietai nepriims - karas neišvengiamas
JAV ATOMINĖS ENERGIJOS KONTROLĖS PLANAS YRA VIENINTELIS RAKTAS į TAIKĄ — 

SAKO LORDAS RUSSELL

Neseniai Amsterdame lankėsi britų 
filosofas lordas Earl Russell ir pa
reiškė“, kaip praneša AP, kad tarp 
Rusijos ir Amerikos karas bus „nei
švengiamas“, jeigu Rusija nepriims 
Amerikos pasiūlymo dėl atominės 
energijos tarptautinės kontrolės.

Lordas Russell pasakė, kad būsi
mas karas „labai galimas“, nors jis 
galėtų būti atitolintas, jei visas pa
saulis „užsispirtų“, kad Rusija sutik
tų su kontrolės planu. Dėl tokio spau
dimo, sakė jis, galimas daiktas, kad 
ji sutiktų.

- Toliau jis nurodo, kad jeigu vie- 
nerių ar dvejų metų būvyje būtų gin
čas išprievartautas ir jeigu atomines 
bombas turėtų tik viena pusė, tai ka

uras galėtų būti tok? trumpas, jog pa
saulis dar nepavirstų griuvėsiais. Pa
sak jo, vienintelis kelias karui iš
vengti esąs išsiaiškinimas, kuri pusė 
karą laimėtų, jei jis prasidėtų. Tas 
galėtų įvykti tik dviem būdais. Pir
masis atvejis užimti pasaulį jėga ir 
antrasis — susitarti didiesiems ir 
įsteigti vienintėlę tarptautinę jėgą.

„Pirmasis kelias yra mažiau pa- 
geidajamas, bet jis yra daugiau gali
mas“.

Amerikos vyriausybė norinti, o 
Rusijos vyriausybė nenorinti imtis 
pirmųjų žingsnių tarptautinės vy
riausybės link.

Lordas Russell, darbiečių partijos 
narys, pasakė, kad rutuliojant ato
mines bombas ir bakterinį karą, kyla 
klausimas: ar galės žinonija išlikti ar 

neieškotų pastogių miestuose, kur 
daugiausia trūksta butų. Šiai grupei 
priklauso 95.427 ūkininkai, medžio
tojai, žvejai, miškų darbininkai, kurie 
visi esą labai reikalingi šiame krašte.

Tarp 850.000 DP esą 250.000 moterų 
ir 150.000 vaikų. Žinoma, vaikai nesi
varžysią su amerikiečiais dėl darbo. 
Imigracijos įstatymas neįeisiąs at
vykti jiems, jeigu jų giminės ar drau
gai negarantuosią pastogės ir para
mos. Tokie patys dalykai esą ir su 
dauguma moterų. Paskutiniųjų dau
guma, jeigu jos būsiančios įsileistos, 
gyvensiančios privačiai. Išimtį su
darysią 22.066 namų ūkio tarnau
tojai, bet, tur būt, spėja laikraštis, nė 
vienas neatsakytų vietos jiems, žinant 
brangų dabartinį namų patarnavimą.

Tiek CIO, tiek AFL sutinkančios 
su įsileidimu 100.000 DP kasmet per 
4 metus. Jeigu tos organizacijos nesi
baiminančios darbo netekti, nesą ko 
bijoti ir VFW organizacijai. Darbo 
organizacija pakankamai gerai su
prantanti, jog tautos ūkis turėsiąs 
naudos, įsiliejęs naujų darbininkų ir 
naujų vartotojų. Reikia tikėtis, vi
liasi laikraštis, jog Kongreso atstovų 
dauguma matys tą pačią šviesą būsi
moje sesijoje.

Europos tautų laisvės britų lygos 
pirmininkė kunigaikštienė Athall pa
saulio moterų draugiškumo pilnatyje 
Paryžiuje kritikavo valstybių vyrų 
nenorą diskutuoti politinių žiaurumų 
klausimus.

„Rinktiniai vyrai iš visų kraštų 
per dvejis metus susirinkdavo kon
ferencijose aptarti svarbių politinių 
ir ekonominių dalykų,“ kalbėjo ji, 
„bet, klek mes žinome, ne vienu žo
džiu neužsiminė apie tuos žiauru
mus“.

Kunigaikštienė Athall pareiškė, 
kad, aptarus priverstinius darbus 
Rusijoje ir Vokiečių Išgujimą iš Len
kijos ir Čekoslovakijos, ji dar pana
šių dalykų esanti girdėjusi Anglijoje 
iš p. M. Stypulkowskid, tarnavusio 
lenkų rezistenciniame judėjime ir 
kankinto Lubjankos kalėjime, Mas
kvoje, 1945 m. pavasari.

Laikraštis nurodo, kaip fiziškai 
kankinami Lenkijos ūkininku parti-

drai apie lietuvių gyvenimą ir veiklą 
tremtyje. Kunigu Vienybės seime 
buvo išrinkta ir naujoji valdyba, ku
rią sudaro kun. Pr. M. Juras — pir- 
ninkas, kun. V. Karelevičius — sekre
torius ir kun. J. Boll — iždininkas.
KARO VETERANAI REIKALAUJA 
UŽDARYTI KOMUNISTŲ PARTIJĄ

Rugsėjo mėnesyje Amerikoje įvyko 
pirmojo ir antrojo pasaulinių karų' 
karo veteranų konvencijos. Amerikos 
Legionas posėdžiavo New Yorke o 
Užsienių karo veteranai Clevelande. 
Suvažiavimai praėjo, kaip paprastai, 
labai nuotaikingai. Priimta visa eilė 
rezoliucijų, kurių viena labai kietai 
pasisako prieš komunistinį siautėjimą. 
Legionieriai savo rezoliucijoje skel
bia atvirą pasipriešinimą komunis
tams, reikalavo suvaldyti sovietų 
atstovų judėjimą ir įtarė Rusiją, kaip 
atvirą JĄV priešą. Gi Užsienių Karo 
Veteranai priėmė rezoliuciją, kad JAV 
būtų uždaryta komunistų partija 
sulaikyti komunistų laikraščiai.

B. Beržas

ir

ji tęš savo įprastinius ginčus iki visi 
žus? Jis paminėjo, jog esanti nesą
monė ginčytis dėl Palestinos, Indijos, 
Kinijos ar Persijos. Kiekvienas be
siginčijantis mano, kad tie ginčai esą 
svarbesni negu žmonijos egzistencija. 
Bet iš viso abi pusės svarsto kapita
lizmo ir komunizmo klausimus. Jis 
manąs, kad žmonijai išnaikinti rei
kėtų daugiau negu vieno karo. Tačiau 
būsimasis karas, jei jis įvyktų, Va
karų Europai tikrai atneštų galę.

' ■ (Daily Mail).

„NĖRA KITO KARO PAVOJAUS", 
— RAŠO SOVIETŲ ŽURNALAS

Komunistų partijos leidžiamame 
laikrašty „Partijos gyvenimas“ So
vietų aukščiausio karinio tribunolo 
pirmininkas M. Ulrichas rašo, kad 
dabar esąs mažas kito karo pavojus.

„Tarptautinės sąlygos šiuo metu 
esančios tokios, jog mes galime pri
leisti, kad taika užtikrinta ilgam lai
kui, nežiūrint agresyviojo 
pastangų imperialistiniose 
pradėti naują konfliktą“!

elemento 
kraštuose 
rašo jis.

(AP)
PASAULIUI DIDELĖ GRĖSMĖ Iš ..

Kambera. Opozicijos lideris, p. Ro
bert Menzies, kalbėdamas Australios 
rūmų atstovų debatuose užsienio 
klausimais, pareiškė: „Demokratijos 
turi garbingai Sovietus įspėti, kad 
jos yra apsisprendusios toliau nesi
traukti.“

Demokratiniai kraštai dabar esą 
stipresni negu prieš daugel metų; po 
10 metų jie galės būti daug silpnesni, 
sako jis. Toliau jis pabrėžė, kad „da
bar pasaulis yra dideliame pavojuje 
ir tai Rusijos dėka“.

„Rusija per paskutinius 2-3 me
tus ėmė dominioti, pirma pasiimda- 
ma, o paskui užginčydama Pabaltijį, I galėjo lėktuvą kontroliuoti, bet jis

Amerikiečiai esą europiečių priešai
SKELBIĄ RU8AI BERLYNE

Įvairių tautų 1.000 komunistų, 
puolė Amerikos „fašistus“, kurie sie
kią kito antibolševikinio kryžiaus 
karo prieš Sovietus.

Sovietų karinės administracijos 
propagandos departamento šefas pik. 
S. Tulpanov Berlyne susirinkusiems 
iš Vokietijos ir Įvairių Europos kraš
tų komunistams, kurių buvę per 
1000, metinės „Parteitag“ proga pa
reiškė, kad Amerikos „fašistai“ esą 
europiečių priešai.

Į šį antrąjį metinį SEP suvažia
vimą buvo atvykę komunistų dele
gatai ir iš Jugoslavijos, Čekoslovaki
jos, Prancūzijos, Norvegijos, Švedijos 
ir Sovietų Sąjungos. Jie čia išklausė 
vadovaujančios komunistų partijos 
direktyvas.

Salia pik. Tulpanovo pareiškimo, 
kad JAV siekiančios antibolševikinio 
karo, nukreipto prieš Sovietų Sąjun
gą, buvo sukurtas psichologinis ka
ras prieš Amerikos politiką. Tulpa
novo smarkumas prieš JAValstybes 
esą sukrėtęs net kai kuriuos stebėto
jus iš Europos rytų.

Šio susirinkimo pobūdis ir atmo
sfera primenanti komunistų interna
cionalo atgaivinimą ir tuo būdu Ber
lynas tapo komunistų partijos sosti
ne. Pagal Tulpanovą, Amerikos po
litika Vokietijoje esąs mėginimas 
įtraukti vakarinių zonų pramonės 
šaltinį į naują koaliciją, nukreiptą 
prieš Sovietų Sąjungą.

Dunojaus valstybes, rytų Prūsiją, 
Lenkiją ir rytinę Vokietiją. Ji savo 
interesų srityje pasipriešino Vokie
tijos ankstyvesniam sutvarkymui."

Jis kritikavo Australios laikymąsi 
pasaulio dalykuose ir skundėsi dr. 
H. V. Evatt veltui eikvojant intelek
tualias pastangas procedūros klausi
mams. „Jei šios pastangos būtų bu
vusiu paaukotos bedradarbiavimui 
su JAValstybėmis, tai būtų sudary
tas blokas, kuris saugotų taiką mūsų 
laikų pasaulyje. (DM / AP).

Ir vėl naujas technikos laimėjimas
Visi jau žino, kad keturmo- 

toris lėktuvas be piloto perskirdo At
lantą. Lėktuvas išskrido iš Stephens- 
ville it po 10 vai. 15 minučių nusi
leido netoli Londono, padarydamas 
2.400 mylių, arba arti 4.000 km (3840).

Pasirodo, kad tuo lėtuvu skrido 
14 žmonių, kurių 9 asmenys sudarė 
pavojaus įgulą. Jei būtų kas nors 
įvykę su mechanizmais, lakūnas būtų 
griebęs už vairo, bet dabar nė vie
nam žmogui neprisiėjo vairą pa
liesti. Lėktuvo kapitonas pik. James 
Gillinslll sėdėjęs susikišęs savo ran
kas kišenėse per visą skridimo laiką 
— viską atlikę plieno ir kt. smegenys.

Aviacijos pareigūnai paaiškino, 
kaip šis bepilotis lėktuvas perskrodė 
Atlantą. Kada lėktuvas pakilo iš 
Newfoundlando, tuo metu du laivai 
buvo Atlanto vandenyne ir siuntė 
radijo bangas. Nusileidimo vietoje 
buvo judamasis radijo bangų siunti
mo įrengimas, įtaisytas ant sunkve
žimio, kuris važiavo Brise Norton 
(ne toli Londono) aerodromo link.

Šios trys radijo „gairės“ dar ne

Kunigaikštienė kelia balsą prieš žiaurumus
jos nariai, kurie buvo sutikę būti rin
kimams kandidatais. Jie buvo mu
šami ar verčiami stovėti ledo šaltumo 
vandeny kelias valandas, kad atsisa
kytų nuo kandidatavimo.

Pasaulio Moterų Draugystės Są
junga šiems žiaurumams sulaikyti 
siūlo štai ką:

1) suteikti aukoms teisę kreiptis 
į JTautų pasaulinį teismą ir

2) įvesti traptautinę teismo pro
cedūros ir kalėjimų kontrolę. (DM)

SOVIETAI PYKSTA NETEKĘ 
KONCESIJŲ IRANE

Sovietų ambasada Teherane pa
skelbė komunikatą, kuriame reaguo
ja prieš nepalankius Irano spaudos 
pasisakymus dėl 1948 m. balandžio 
4 d. Irano - Sov. S-gos naftos kon
cesijų sutarties. Sovietų komunikate 
atmetamas Irano spaudos teigimas, 
kad minimoji sutartis pažeistų Irano 
nepriklausomumą. Esą sutartyje vi-

1947. K 9.

Tulpanovo išvedžiojimu, esančios 
dvi Amerikos: galingoji, „fastinė“ bei 
monopolinė — kapitalistų, kurie mė
giną kurstyti kitą karą prieš Sovietų 
Sąjungą, ir kita — Henry Wallace, 
mažoji ir silpnoji Amerika, siekianti 
taikos.

Paminėjęs Višinskio kalbą JTau
tų posėdyje, Tulpanov pareiškė, kad 
JAV esančios karo kurstytojų bu
veinė.

Kaip dvi Amerikos, taip esančios 
ir dvi Vokietijos. Viena — progresy
vinė ir inteligentinė Vokietija“ ir 
kita — vakarinė, dviejų zonų Vokie
tija, vadovaujama JAV ir ruošiams 
naujam karui.

Galop Tulpanov užtikrino Vokie
tijos SEP delegatus pareikšdamas: 
„Jūs esate Vokietijos progresyvini 
partija ir jūs laimėsite ateitį;“

(NYHT).

SPEKULIANTAI PASPRUKO 
SU CIGARETĖMIS

Kaip „Wiener Kurier“ š. m. rug
sėjo 18 d., numery rašo, penki mili
jonai spekuliacinių cigarečių nepaste
bimai dingo vienoje Vienos geležin
kelio stotyje. Policija turėjo žinių, 
kad rugsėjo 13 d. vagonas Nr. T. 
21.390 su penkiais milijonais speku
liacijai skirtų cigarečių iš Schaerdin- 
go į Penzingo prekių stotį atvyko. 
Vagonas buvo adresuotas vienai so
vietinei transporto firmai, o lydi
muosiuose popieriuose buvo d la- 
ruota kaip kompensacinės prekė-..

Ištyrimui- vagonas buvo kelioms 
valandoms sulaikytas ir uždėtas 
draudimas. Dviem vagono palydo
vams pavyko draudimą nuimti ir jį 
nukreipti į Matzleinsdorfą, kur dar 
tą pačią dieną minėtoji transporto 
firma perėmė.

Kai policija atvyko į Matzleins
dorfą, visa siunta jau buvo iškrautą 
ir nusigabenta. Taip cigaretės ir iš
slydo iš policijos rankų.
• Prancūzų komunistų partijos vi
cepirmininkas Florimond Bante pa
reiškė Belgrade 1500 delegatams, ku
rie buvo suvažiavę į antrąją Jr 
slavų piliečių fronto sesiją. I> ‘d 
„Amerikos reakcionieriai mėginą 
Prancūziją paversti kolonija“. (AP)

buvo kreipiamas į tas radijo siuntimo 
vietas. Lėktuvo mechanizmas buvo 
paruoštas serijai dažnų vibracijų.

Lėktuvo mechanizmas, pakilus į 
reikalingą aukštį, „atsiliepė“ į pir
mojo laivo siunčiamą signalą. Lėk
tuvui pasiekus pirmąjį laivą, radijo 
bangos automatiškai susisiekė su an
trojo siunčiamomis bangomis. Pa
galiau praskridus antrąjį laivą, lėk
tuvo mechanizmas pagavo signalą ii 
judomojo siųstuvo Brise Norto aero
drome.

Aviacijos pareigūnai pareiškė, kad 
trečiasis signalas turėjo būti Judo- 
mas, nes nebuvo žinoma, kada lėk
tuvas pradės leistis ir kurį nusilei
dimo taką panaudos. Oro sąlygos 
nustačiusios kelią ir artėjimą. Kai 
lėktuvas pasiekė aerodromą, sunk
vežimis, vežęs signalizacijos įrengi
mus, buvo ant geriausio kelio lėktu
vui nusileisti. •

Lėktuvas automatiškai pradėjo lei
stis ir nutūpė. Stabdžiai automatiš
kai pradėjo veikti kelionės gale.

(NYHT/am).

siškūi nekalbama apie koncesijas, bet 
apie jungtinę sovietų - iraniečių ben
drovę Siaurės Irano naftai eksploa
tuoti. Tai esanti nekalčiausia drau
giško ūkinio bendradarbiavimo for
mą, kurios Iranu! nėsą pagrindo bai
dytis. -E-

NEPROTINGA ATMESTI 
SIŪLOMĄ PAGALBĄ

Austrijos užs. reik, ministeris 
Gruberis per radiją pasakė kalbą. 
Esą sunkiai suprantama, kaip tarp
tautinį ūkio bendradarbiavimą, pa
grįstą dosnia JV pagalba, būtų gali
ma laikyti politiniu bloku. Skurstan
čios tautos, atsisakydamos tą pagal
bą priimti, padarytų tikrą savižudy
bę. Gruberis maža vllies teturi, kad 
Rytų Europos valstybės prisidėtų 
prie planuojamosios muitų unijos, 
tačiau kol toji visos Europos unija 
bus realizuota, įvyksią dar daug po
litinių permainų.
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