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Žodis dėl visuomenės 
skatiko

K mūsų labdaros organizacijų vi
suomenės dėmesiui praskleidžiamų 
veiklos apyskaitų matome, koki mil
žiniškų darbą jos dirba, siekdamos 
gydyti socialinius tremties skaudu
lius. Tos pačios apyskaitos byloja, 
kad apie 90°/« visų resursų, kuriais 
mūsų labdaros organizacijos dispo
nuoja, yra didžiausios lietuvių tau
tos atžalos — JAV lietuvių — triūso 
aukos. Toje Užatlančio tautos dalyje 
reikšmingiausias ir realiausias trem
ties aukų šaltinis yra B ALF. Jam 
priklauso mūsų pagarba už pastan
gas bendram tautiniam darbui socia
linėje srityje sujungti visas JAV lie
tuvių pajėgas; jam priklauso širdin
ga mūsų'padėka už konkrečią ir per
manentinę varge atsidūriusių brolių 
paramą.

Lapkričio 5-6 dienomis New Yorke 
laukiamas metinis BALFo seimas, 
kuris apsvarstys praeities veiklą ir 
nusistatys programą ateities darbui. 
Pasinaudodami šia proga, linkime 
šiam labdaros parlamentui geriausios 
kloties visų mūsų labui.

Suvažiavimų, vykstančių šiapus ir 
anapus Atlanto, fone mums, besinau
dojantiems šios plačios akcijos vai
siais, dera žvilgsni i jų paskirstymą.

Kalbėti galima ir reikia apie šių 
visuomenės gėrybių paskirstymo 
teisingumą ir tikslingumą. Gink Die
ve, ne todėl, kad gėrybių skirstymo 
institucijos, sunkias savo funkcijas 
vykdydamos, nesivadovautų teisin
gumo ir tikslingumo dėsniais. Esame 
tikri, kad jų veikla stengiasi, nenu
krypti nuo pagrindinių teisingo ir 
tikslingo visuomenės skatiko sunau
dojimo dėsnių, tačiau gyvenimo prak
tika nedaug žino taisyklių be išim
čių, o be to, taisyklių ir jų inter
pretavimo laukas taip pat suteikia 
daugelį progų subjektyvinlams nu
krypimams. O, antrą vertus, ar būtų 
naujos planetos atradimas, jei gar
bingųjų mūsų labdaros organizacijų 
veikėjų eilėse kas aptiktų ir vieną 
kitą kompromisinės sąžinės savinin
ką? Būtų stebuklas, jei visoje masė
je tokių nebūtų. Patys sau meluo
tume, jei teigtume, kad mūsų tarpe 
negali būti, jei jau nesavanaudžių, 
tai bent neobjektyvių žmonių. Jų 

'įgeidžiai iš tiesos kelio nuveda į šun
kelius, nusitempdami drauge ir vie
ną kitą trupinį nuo vargšo stalo, vie
ną kitą lopą iš skurdaus jo gardero
bo. Negausių, ačiū Dievui, šios rū
šies funkcijonierių veikla ne tik 
nuskriaudžia pagalbos laukiantį savo 
brolį, bet ir meta tamsų šešėlį vi
sam kilniam labdaros darbui. Ir to
dėl visų mūsų — ir vadovaujančiųjų 

' ir vadovaujamųjų — interesas ir pa
reiga šitokį asocialinį elementą de
maskuoti ir kaip galima toliau nu
stumti nuo visuomenės gėrybių san
dėlių ir kabinetų.

Rausiantis tarp važtaraščių, planų 
ir projektų ir beparceliuojant pa
čias gėrybes, nelengva (ir be blogos 
valios) atitrūkti nuo savo ideologi
nio credo, užmiršti savo gyvenamąją 
vietą, nepaisyti artimųjų sugestijų ir 
išvengti daugelio veiksnių įtakos. 
Nuo viso to atsipalaiduoti reikia ne 
tik noro, bet ir valios, ne tik sąžinės 
bet ir geležinio charakterio.

Šių privalumų susvyravimas ne
jučiomis nuveda į zoninį patriotizmą, 
kuris prieštarauja teisingo paskirsty
mo tarp zonų dėsniui. Tos pačios 
priežastys, nuo viršūnės leidžiantis 
žemyn, skatina ieškoti pateisinimų, 
kai kuriai profesionalų grupei, pro
fesinio būtinumo skraiste pridengus, 
kraunami neprofesiniai „kraičiai“. 
Tik aukščiau suminėtų privalumų 
supasavimas perdaug dosnia ranka 
nurašo atlyginimą skirtomis gėry
bėmis tiems, kurie labdaros organi
zacijų kartais pakviečiami talkon 
gautų gėrybių rūšiuoti, inventorizuo
ti ar kitaip kaip patvarkyti. Netektų 
Stebėti*, jei eidami dar arčiau stovy
klų susidurtume su vienu kitu pa
vyzdžiu, kai giminės, bičiuliai ar geri

ŽMnlauja objektyvumas.

Šių laikų diplomatinės naujovės
Ideologinio momento išryškėjimas tarptautiniuose santykiuose 

Nauji metodai teritorines problemas sprendžiant

Politinės atmosferos įtampa, iš
šaukta eilės problemų, kurios ne
vyksta išspręsti karo laimėtojų kon
siliumuose, privedė prie to, kad iš 
įvairių ruporų pasigirsta žodžiai, už
simeną apie naujo pasaulinio karo 
galimybes. Yra nuomonių, kad šie 

žodžiai daugiausia išplaukia iš min- 
tyjimo, tebesiremiančio senstelėjusiu 
mastu žiūrint į tarptautinės teisės ir 
diplomatinių tradicijų raidą. Ne vel
tui tat ir atsiranda balsų, aiškinan
čių, kodėl gan stiprūs kapsulių šū
viai... iš tribūnų neu'.l'ga parako 
bačkos.

Bendruomenė laukia konkrečių darbų
Antrasis tremtinių atstovų suvažiavimas

Prieš porą mėnesių visose trem
tinių stovyklose įprastiniu demokra
tiniu būdu buvo vykdomi rinkimai 
su tikslu išrinkti naujus LTBendruo- 
menės atstovus prieš netrukus įvyk
siantį visuotini tremtinių atstovų su
važiavimą. Dėl vienų ir kitų prie
žasčių kiek nusidelsęs, toks suvažia
vimas pagaliau šio mėn. 9-10 d. ga
lėjo įvykti kraščiausioje amerikiečių 
zonos lietuvių stovykloje, Kasselyje. 
Nepaisydami atstumų ir pastaruoju 
metu itin pasunkėjusių susisiekimo 
sąlygų (zonų sienų varžtai, kursuo
jančių traukinių skaičiaus sumažėji
mas, likusiųjų pernelyg didelis per
krovimas keleiviais ir 1.1.), atstovų 
dauguma Kasselyje atsirado jau su
važiavimo išvakarėse ar ankstyvą 
rytą. Suvažiąviman, be to, atvyko ir 
gražus būrelis svečių — kitų orga-

Dažnai, iš esmės be priekaištų 
esantį darbą aptemdo viešumo igno
ravimas. Jisai neretai nueina daug 
toliau nei laiko ir aplinkos sąlygos 
diktuoja. Informacijos stoka sudaro 
derlingą dirvą gandams ir įtarinėji
mams, kuriuos blogos valios ar spe
cialių uždavinių žmonės pučia ir 
skleidžia, ir kurių gerų norų tautie
čiai, neturėdami duomenų, negali nei 
atremti nei paneigta

Kilnus ir taip būtinas visuomenės 
skatiko mobilizavimo ir jo paskirsty
mo darbas turi būti visomis pastan
gomis saugomas nuo bet kokių šešė
lių. Galime didžiuotis, kad jų būta 
tik labai nežymių, nepaisant labai 
nepalankios moraliniam skaistumui 
aplinkos. Tačiau tatai neatpalaiduoja 
pus nuo pareigos nuolat budėti, kad 
į šįtautinės egzistencijos barą neisi
me stų piktžolių sėklos. Jei jų kur 
pastebėtum* — raukime tuojau pat 
ir be pasigailėjimo. J.Rudnietis

Pirmučiausia, tai nauji fak
toriai, įsiskverbę į tarptautinės tei
sės rūmą, kurie savo veikimu vie
niems atrodo pavojingi to rūmo pa
matams, kitiems gi teikia galimybės 
vertinti tai, kaip medžiagą elastiš- 
kesniam pritaikymui vienos ar kitos 

ideologijos reikalavimams. Ideologi
nio mėmento išryškėjimas tarptauti
niuose santykiuose, primetęs naujų 
metodų diplomatinėje rutinoje, nauji 
metodai teritorines problemas spren
džiant, kuriais paliečiama ligšioliniai 
pagridiniai žmogaus teisių principai, 
pasaulio valstybinių kolosų įvesta 

nizacinių vienetų atstovų ir, kaip 
paprastai, žurnalistų.

Spalių 9 d. rytą stovyklos teatro 
salėje, įrengtoje specialiame barake, 
suvažiavimo posėdį trumpu įžanginiu 
žodžiu pradėjo LTB pirmininkas J. 
Vilkaitis. Čia pat buvo sudarytas ir 
suvažiavimo prezidiumas — J. Gu- 
dauskis (jis per visą laiką buvo pir
mininkas), J. Baltūsis ir Ign. Ma
linauskas. Gretimais įsitaisė ir sekre
toriatas — V. Kasniūnas, Barzdukas 
ir Bigelis. Sudarius dar porą komi
sijų (mandatų ir redakcinę), sekė eilė 
sveikinimų ir organizaciniai praneši
mai, apibūdiną Bendruomenės veiklą 
nuo paskutinio visuotinojo suvažia
vimo, kuris, kaip prisimename, įvy
ko praėjusių metų kovo 4-5 d. Ha
nau stovykloje. .Daug, pasirodo, te
ko Komitetui padirbėti ir pasitempti, 
kol pavyko nugalėti įvairias organi
zacines kliūtis, įsikurti ir pereiti prie 
savo tiesioginio darbo — tremtinu 
reikalų gynimo ir tvarkymo. Neleng
vos buvo ir pačios veikimo sąlygos, 
kurios tolydžio sunkėjo su vis beblo- 
gėjančia bendrąja tremtinių būkle ir 
iškylančiais vis didesniais rūpesniais 
tiek dėl dabarties, tiek dėl neaiškios 
ateities. Nors dėl tų pačių sąlygų 
Vyr. Komitetui tekdavo kartais pasi
tenkinti vien atstovavimu, negalint 
bendruoąpenei vadovauti tikrąja to 
žodžio prasme (kaip pastebėjo ir vė
liau diskusijose dalyvavę atstovai), 
tačiau esamose apystovose ir ypačiai 
nusistovėjus Komiteto asmeninei su
dėčiai padaryta daug. Vyr. Komite
tas stengėsi savo veikimu apimti vi
sas opiąsias tremtinių gyvenimo sri
tis, pradedant švietimu, baigiant in
formacija ir propaganda. Be abejo, 
kitokiose apystovose ir pati komiteto 
veikla būtų buvusi efektyvesnė, ta
čiau šia proga, neapsistojant ties ste- 

nauja hierarchinė pirmenybė tarp- 
tautinias problemas rikiuojant, su
krėtusi lygybės principus, kuriais gi 
ir rėmėsi tarptautinė teisė, — štai ir 
naujovės šių dienų tarptautinės tei
sės praktikoje. Ar jos įgis „pilietinių 
teisių“, ar jomis teks papildyti ar 

kurti nauji tos teisės postulatai, ar, 
pagaliau, jie sugriaus iš pagrindų 
esamos tarptautinės teisės likučius — 
priklausys nuo tikrųjų motyvų, ku
riais šios naujovės buvo įvestos nau
jojo taikos rūmo statybos darbuose.

Antras faktorius, Jnešąs dezorga
nizacijos pasaulio įvykių stebėtojų 

tistiniais duomenimis, tenka pripa
žinti nemažus buv. Vyr. Komiteto 
narių nuopelnų visos Bendruomenės 
labui. Už tai suvažiavimas, išklausęs, 
be to, Revizijos Komisijos pirm. J. 
Kardelio pranešimą apie tiksliai ve
damą piniginę atskaitomybę, po 
diskusijų rytojaus dieną, Komiteto 
nariams pareiškė nuoširdžią padėką.

Komiteto pirmininko pranešimą 
papildė ir lyg pilnesnį esamosios 
tremtinių organizacinės būklės vaizdą 
sudarė dar du įdomūs ir savo esme 
reikšmingi pranešimai, tai — prof. 
Ivinskio apie LRK ir agr. P. Ru- 
dinsko apie Centrinės Baltų Tary
bos veiklą.

Prie ^pirmąją dieną buvusių at
stovų prisijungus dar keletai, kurie 
dėl įvairių kelionės varžtų negalėjo 
laiku atsirasti antroji suvažiavimo 
diena prasidėjo pamaldomis stovy
klos koplyčioje. Jų metu prisiminta 
tremtyje mirusieji ir dėl Tėvynės 
laisvės žuvusieji.

(Tęsinys 4 pusi.)

Prancūzijai pavojus?
Saukia de gaulle pusės milijono žmonių miniai

Spalių 5 d. gen. de Gaulle kalbos 
pasiklausyti susirinko per pusę mi
lijono tautiečių, nors oficialiai skai
čiuojama buvus 250.000. Nors de 
Gaulle vieną valandą pavėlavo, o 
komunistai sabotavo, minios prancū
zų kėlė ovacijas ir šaukė „bravo“.

De Gaulle savo kalbą pradėjo 
įspėjimu, kad „Prancūzija yra šian
dien pavojuje“. Nupiešės tautos sun
kumus, priėjo prie darbo. Darbas, 
pasak jo, tampą tautine prievole ir 
jaunimas turįs būti nukreiptas į po
zityvų darba — į žemės ūkį ir krašto 
atstatymą.

protuose, tai radikalus posūkis di
plomatinėse formose ir tradicijose. 
Sis posūkis buvo neišvengiamas, ki- 
tėjant tarptautinės teisės interpreta
vimo formoms, tačiau kad diploma
tinės tradicijos susilauks tokio radi
kalaus nusigręžimo nuo šimtmečiais 
augusių ir brendusių tradicijų, ne 
daug kaą galėjo tikėtis ir šiandien 
nemano laikyti tai atgyventu dalyku.

Albert Mousset „N. d. F.“ skiltyse 
šiuos klasimus nagrinėdamas mano, 
kad diplomatinėse sferose šiuo metu 
vartojami išsireiškimai anksčiau bū
tų pasaulį mirtinai išgąsdinę. Jei 
grįžti į ne taip jau tolimą praeitį, 
matysime, kad casus belli šaltiniai 
tada buvo kur kas aiškesni ir pa
prastesni, nei komplikuotame šių 
dienų politiniame raizgyne. A. Mous
set nurodytas pavyzdys, kaip 1895 m. 
kilęs Sudano konfliktas tarp pran
cūzų ir britų, rodo, kad anais laikais 
diplomatijoje buvo vartojama kad ir 
kurtuazinė, tačiau konkreti kalba, be 
propagandinių ir ideologinių kovos 
šūkių. Anuometinio britų valstybės 
pasekretoriaus Edvard Grey pareiš
kimo, kad „prancūzų vyriausybė tu
rėtų aiškiai žinpti, kad toks užsimo
jimas (Sudane) būtų nedraugingu 
veiksmu ir Londone būtų tokiu ir 
traktuojamas“, pakaktų, kad Pary
žiuje, o taip pat ir kitose sostinėse 
būtų jaučiamasi neišvengiamo karo 
išvakarėse. Gi šiandien — nepakak-
tų laikraščio skilties išvardinimut 
naujosios „diplomatinės terminologi
jos“, kuri, kiek aštri bebūdama, viz 
dar neiššaukia to pavojaus, kurio taip 
daugelis šiandien prisibijo.

Jei jau prezidento Trumano pri
lyginimas sovietų laikraštyje „maža
jam kapralui iš Muencheno“ tedavė 
tik JAV ambasadoriaus gen. Beddel 
Smith notą, į kurią Molotovas tel
kėsi atsakyti, jog tai „laisvos sovietų 
spaudos reikalas“, tai tik dar sykį 
parodoma, kad kartu su senosiomis 
diplomatinėmis tradicijomis, karo 
paskelbimo tradicija taip pat yra mi
rusi.

Jei karštakraujiškesniųjų parla
mentų debatų „tradicijos“ sugebėjo 
įsiskverbti į tarptautinių institucijų 
debatų papročius, didele dalimi ten
ka padėkoti ir sovietų diplomati
niams metodams, gal dėl to, kad jie 
savame „parlamente“ tokių progų 
pasireikšti „puolamajai ugniai“ ir 
neturi...

Taigi, ką tokiu atveju bekalbėti 
apie spaudą, radiją ir kitas propa
gandos priemones, kuriose tiek pro
gų ir galimybių pasinaudoti papuo
šimui jau ir taip margo ir įvairiems 
skoniams pritaikyto žodžių vainiko, 
sudaromo gyvenamojo meto konfe
rencijose ... Nieko tat nuostabaus, 
jei sovietų spauda šiuo metu įsibėgė
jusi nebežino, kaip „aiškiau“ beiš- 
dėstyti JAV ir naciškos Vokietijos ... 
panašumą (!), kad nuteiktų savo žmo
nes, jog JAV rengiasi sovietus už
pulti ... Anot United Press prane
šimų iš Maskvos, sovietų spaudos

(Nukelta į 4 pusi.)

Priėjęs prie užsienių politikos, jis 
pažymėjo, kad „mūsų kraštas yra 
grėsmėje. */» Europos vadovaujama 
Sovietų diktatūros, kuri nuolat slen
ka Vakarų link“.

Baigdamas savo kalbą, gen. de 
Gaulle pridūrė, kad „mes turime su
sijungti ir valstybę reformuoti.., 
Savivaldybiniai rinkimai suteiks tau
tai progą parodyti, jog ji supranta 
tikrąjį reikalą. Aš esu įsitikinęs, kad 
Prancūcija eventualiai pasirinks tei
singą kelią, bet turime paskubėti. 
Viskas šiame krašte vyksta greitai“. ,
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Pakeliui į Kanadą Gražioji Nemuno šalis
(46) KARKLININKAI — NIMERZATĖ — PALANGA

4. Išeiviu tikrinimai
„ Išeivius tikrina, paruošia k išveža 

stovykloje esąs emigracijos biuras, 
vadovaujamas direktoriaus kanadie
čio. Paprastai karinės Įstaigos raštu 
išeiviui praneša, kad jis turi vykti i 
Buchholzą „kaip galima greičiau“, su 
bagažu, jei tik jis nėra Volksdeutsche 
ir dėl savo tautybės nesvyruoja. Jis 
turi čia atsivežti asmens dokumentus, 
savo vedybų ir vdikų gimimo metri
kas, įrodamą raštą iš Kanados, kad 
ji atsiima tas ar anas (pakanka ir 
laiško), stovyklos gydytojo pažymėji
mą apie skiepijimus, resttlement an- 
kietą. Toks laimingasis išeivis čia ir 
atsiskubina, manydamas, kad po ko
kios savaitės ar kitos išvažiuos į Ka
nadą. »

Iš pradžių tikrai toks įspūdis ir 
susidaro. Tuojau pradeda tikrinti. 
sveikatą: ambulatorija paima kraujo . 
ir šlapumo, prededa skiepyti, jei ne- ' 
si arba esi seniai skiepytas nuo šilti- 
nės~ir raupų. Paskui siųsdavo į Han- 
noverį persišviesti plaučius, o foto
grafuodavo tiktai tų plaučius, kurių 
plaučiai būdavo nesveiki. Kai paaiš- ' 
kėjo, kad vokiečių peršvietimais ne- ' 
galima pasitikėti, tai dabar visų pjaus
čius fotografuoja. Kadangi Hannovo
tyje nepakanka fotografavimo filmos,( 
tai žmonės sunkvežimiais vežami fo- | 
tografuoti i kitus miestus, — į Bad j 
Rehburą ar kitur, o vieną kartą vežė 
šeimas su vaikais atviruose sunkve
žimiuose ir aklai uždaruose baldams 
vežioti vagonuose net 125 km, už 
Goettingeno į Friedlando stovyklą, 
kur parvežami iš Rusijos vokiečių 
karo belaisviai. Dalis žmonių foto
grafuojama ir Hannoveryje. Po to 
kiekvieną seną ir jauną kūdikį ir 
moterį smulkmeniškai apžiūrinėja 
nuo pakaušio ligi kulnų, išbeldžia, 
išklauso, iščiupinėja stovyklos gydy
tojas ir viską užrašinėja. Galiausiai 
paviršutiniškai ir galutinai apžiūri 
Kanados gydytojas, atkreipdamas 
dėmesį daugiau į pirmojo gydytojo 
rastą ligą ar defektą. Medicinos ti
krinimas tuo ir baigiamas, nors išei
viui dar nepasakoma, ar jis sveika
tos atžvilgiu tinkamas ar ne, o jei ne, 
tai dėl ko. Darbininkai tikrinami dar 
daugiau. Dar tam tikra komisija nu
stato jų tinkamumą darbui.

Lygia greta vyksta ir politinis pa
tikrinimas per du skryningus nusta
tyti, kaip atrodo, ar išeivis yra tikras 
tremtinys ar pabėgėlis, ar nėra vo
kietis. Apklausinėjimai yra toki pa
tys, kaip kad buvo ir stovyklose, bet 
gana švelnūs, be noro sukliudyti 
emigraciją: vokiška pavardė, neturė
jimas jokio vokiečių laikų paso, ken- 
kartė, išvykimo priežastis iš savo 
krašto, susipainiojimas čia žmogui 
nepakenkia. Tik, rodos, dabar tie 
Skryningai kiek aštrinami

Kartu eina ir reikalingų doku
mentų — laivakortės ir vizos (tam 
reikia 4 pasinių fotografijų) ruoši
mas. Tada išeivis su visa šeima kvie
čiamas pas konsulą, kuris paklausi
nėja apie gimines, apie dirbsimą dar
bą, patikrina, ar moki skaityti ir ra
šyti (analfabeto neįsileistų į Kanadą, 
išskyrus senelius) ir, remdamasis 
sveikatos ir politiniu patikrinimu, jei 
viskas tvarkoje, pasako „Okey“ ir pa
sirašo, o jei ne — atmeta laikinai ar
ba visiškai, pasakydamas ir dėl ko. 
Pasirodo, kad kiekvienas turi būti 
be užkrečiamųjų ligų (be trachomos, 
plaučių, džiovos, venerinių ligų ir ki
tokių), kurios visiškai užkerta kelią 
įvažiuoti į Kanadą. Įvairios išaugos

Ciurlioniečių grupė Išvykoje

Vyskupo Blizgio vizitacija Freiburge
Spalių, 5 d. Freiburgo liet, kolo

niją. aplankė J. E. Vyskupas Brizgys 
Jį prieš Adelhauser bažnyčią sutiko 
ir pasveikino komiteto pirmininkas 
adv. Myk. Varanius, klebonas kun. 
J. Petrėnas ir vokiečių visuomenės 
atstovas, o prie įėjimo stovėjo unifor
muoti skautai, bažnyčioje buvo 
skautai su savo tautine vėliava. 
Ekscelencija laikė mišias ir pasakė 
turiningą pamokslą. Per mišias gie
dojo p. Kardelienė ir St. Baranaus
kas. Vyskupas Brizgys suteikė su
tvirtinimo sakramentą kolonijps na
riams. Po pietų J. E. aplankė Jonyno 
Taikomojo Meno Institutą. Vakare 
Waldsee salėje įvyko visuotinas ko
lonijos susirinkimas — akademija 
Ganytojui pagerbti. Ją atidarė savo 
kalba adv. Dr. Raulinaitis. Buvo iš
rinkti garbės ir darbo prezidiumai. 
Visa eilė organizacijų atstovų pasakė 
sveikinamąsias kalbas. Kalbėjo ko
miteto pirm. adv. Varanius, DP Cen
tro direktorius Bulvičius, stud, atsto

P. Išeivis / (Pabaiga)

po oda ar viduriuose, neoperuotas 
trūkis ar apendicitas, vėžys, širdies 
defektai, kraujo sudėties ir spaudi
mo trūkumai, šviežios operacijos, ne
turėjimas rankos, kojos jau reikalauja 
specialaus sutikimo iš Londono ir iš
važiavimą nutęsia 6—8 savaites, bet 
tas sutikimas, kaip čia sako, visados 
duodamas. Po apsilankymo pas kon
sulą lieka pasirašyti laivokartę ir vi
zą, ir išeivis, jau visiškai paruoštas, 
laukia transporto.

Visas šitas išeivio paruošimas, 
taip greitai neina, kaip iš karto atro
do. Kartais išstoviniuoji biuro kori
doriuje visą dieną ar pusantros die
nos, kol tave Įšaukia į vidų. Niekas 
čia iš anksto nežino, kada jis kokiam

tikrinimui bus i biurą pakviestas, tad 
ištisomis save' ' mis negali iš stovy
klos kur tol au išvažiuoti, lyg į koją 
įkirstas. Nė po vieno atskiro pati
krinimo nepasakomi išeiviui tikrini
mo duomenys, kad jis galėtų paša
linti pasitaikaičias kliūtis ateityje; 
vėliau ką nors apie tas kliūtis suži
noti paprastam žmogeliui labai sun
ku. Ar dėl blogos biuro tvarkos ar 
dėl kokių savan-udiškų biuro tarnau
tojų sumetimų išeiviai nėra tikrina
mi ta eile, kuria jie suvažiavo į sto
vyklą: vieni visiškai patikrinami per 
1—2 savaites, o kitų nepatikrina nė 
per 2 mėnesius. Tiesa, veikesnį visų 
patikrinimą uždelsia tie šimtai miško 
darbininkų ir merginų, kurie tikri
nami čia be eilės; be to, konsulas, 
Kanados gydytojas ir gal skrynin- 
guotojai išvyksta ištisoms savaitėms 
dirbti J kitas pereinamas stovyklas (į 
Luebecką). Kitiems tenka tada pa
laukti. o iš esmės iš tikrųjų būtų ga
lima sutvarkyti darbą taip, kad at
važiavę be bagažo žmonės būtų per 
savaitę visiškai patikrinti ir vėl grą
žinti j savo stovyklą, ligi bus pa
kviesti į transportą. Tokia tvarka 
būtų patogesnė' ir šiai stovyklai, o 
ypač išeiviams abiem atvejais, ar 
tiktum į Kanadą ar ne.

5. Transportai
Transportai Į Kanadą neina taip 

sklandžiai, kaip norėtum. Kaip ma
tyti, laivai į Kanadą, kurie veža išei
vius, plaukia du kartus per mėnesį, 
o kai kada ir tris. Išeiviaims vietų 
juose skiriama ne po daug. Kanada, 
labiau vertindama 100 ’/o darbingus 
miško darbininkus ir merginas, juos 
be eilės ir vežasi. Tas nudelsta gimi-

vybės pirm. Svirmickas, stud, švie- 
sininkų, ateitininkų, skautų ir kiti 
atstovai. Komiteto pirm. įteikė 
Vyskupui Brizgiui atminimui tautinę 
juostą. Į visas kalbas Ekscelencija 
atsakė jautriais žodžiais, iš savo pu
sės ragindamas nenustoti vilties grįž
ti į laisvą Tėvynę ir dirbti vieningai 
kiekvienam savo darbą. Po to sekė 
meninė — muzikos ir poezijos dalis. 
Čia labai vykusiai savo deklamaci
jomis pasižymėjo duetas — Vilniaus 
teatro artistas J. Akstinas ir stud. 
Abramikaitė, stud. Kiverio fortepio- 
nu palydimi. Vėliau kelias arijas iš 
operų padainavo solistas St. Bara
nauskas, kuris, palyginti su pereitų 
metų Freiburge, padarė dar pažangą. 
E. Kardelienė taip pat atliko kelias 
arijas žinojųjų pasaulinių kompozi
torių kūrinių. Abu solistai, publikai 
reikalaujant, turėjo blsuoti Ir buvo 
apdovanoti gėlėmis. Visa meninė da
lis sudarė labai gero įspūdžio.
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nių Išvažiavimo eilę: vieni, kur apsu
kresni ir turtingesni, žiūrėk, apsisukę 
išvažiuodavo, pabuvę kokias 3—4 sa
vaites, o kiti, maždaug kartu atva
žiavę su jais į šią stovyklą, per 2—3 
mėnesius. Kodėl taip? Žmonės pa
kalba ir šiaip ir taip... Dėl sulėtė- 
jusio transporto Išeiviai gerokai pa- 
sijaudina, juo labiau, kad šioje sto
vykloje niekas neteikia reguliarių ir 
oficialių informacijų nei apie tikrini
mų eilę, nei apie transportą laiką, 
nei ką galima vežtis, o ko ne, nei kaip 
sutvarkyti bagažą. Dar gerai, kad 
ligšiol stovyklos gyvenimą ir viltis 
skaidrino vasaros saulutė, bet gi ar
tinasi ruduo su savo vėjais, šalčiais 
ir lietum, baigiasi ištekliai, kursuoja 
gandai, kad transportai gali ir visai 
sustoti ir gali prisieiti žiemoti Vokie
tijoje, palikus be jokių atsargų, su 
tvaikais ir seneliais. Informacijos ne- 

; buvimas irgi yra nekokios organiza
cijos žymė.

Gale tenka pridurti, kad prieš 
transportą iš čionai dar nuvežami į 
kitą Diepholzo — stovyklą už kokio 

; 100 km, bet irgi toli gražu ne prie 
! jūros. Iš ten po kelių dienų jau ve
žami į laivą. Kaip kada dėl vietų 
stokos laive ar dėl ko kito Diepholze 
kai kuriuos palieka ligi kito trans- 

j porto. Kam dar reikalinga šita an
troji pereinamoji stovykla, ne visai 

; aišku. Transporto išvežimo dieną 
: Buchholzo stovykla sujunda, lyg bi
čių avilys.

6. Buchholzo lietuviai
Šio reportažo pabaigoje dar kele

tas žodžių pro domo sua — apie 
Buchholzo lietuvius. Lietuvių vyksta 
į Kanadą pas gimines neperdaugiau- 
sia. Šiuo metu stovykloje yra apie 
30. Apie tiek jau išvažiavo. Kiek jų 
nuvažiuos vėliau, sunku pasakyti. 
Kai kurie.jų nėra DP, turi tiktai 
kenkartes, jų mažiausi vaikai lietu
viškai dar nepakalba, o kai kurių pa
vardės ir ne visai lietuviškos. Per 
šią stovyklą apie 50 lietuvių vyrų iš
važiavo į Kanados miškus, o lietu
vaičių dabar čia yra per 100. Šiuo 
metu čia rengiasi į Kanadą Ir vienas 
lietuvis kunigas, kuris kasdien sto
vyklos katalikų koplyčioje laiko pa
maldas, o susirinkę lietuviai meldžia
si ir gieda. Lietuviai išeiviai ypač pa
sigenda lietuviškų įstaigų globos. Ki
tos beveik visos tautybės turi savo 
žmonių biure ir per juos yra pain
formuojami ir globojami. Betgi biu
re nėra nė vieno tarnautojo lietuvio. 
Kadangi biuro tarnautojai irgi Išva
žinėje į Kanadą, tai oficialios lietu
vių globos įstaigos — šiuo atveju 
Hannoverio Apygardos Centrinės 
Baltų Tarybos Lietuvių sekcija — 
lengvai galėtų įterpti ar lietuvių tar
nautoją ir lietuvį vertėją, parinktą ar 
iš šios stovyklos ar iš kitos. Nors 
jau keletą kartų (pirmą kartą bene 
prieš 3 mėnesius) lietuviai išeiviai 
prašėsi minėtą įstaigą tuo pasirūpin
ti, bet ji, kad ir laikydama reikalą 
skubiu ir aktualiu, kad ir žadėdama 
tuojau apsvarstyti ir sutvarkyti, lig
šiol nieko nepadarė, o/tiesioginės Ta
rybos globos ir dėmesio lietuviai išei-

Pabaliiečių studentų memorandumai
Šiomis dienomis centrinis pabal- 

tiečių studentų komitetas Vokieti
joje pasiuntė 277-niem USA univer
sitetų rektoriams memorandamą, iš
dėstydamas sunkią pabaltiečių stu
dentų padėtį. Memorandume paaiš
kinama sąlygos, dėl kurių paskuti
niojo karo metu toks didelis skaičius 
studentų atsirado Vokietijoje, nuro
doma priežastys, neleidžiančios jiems 
grįžti į gimtuosius kraštus. Pabai
goje prašoma universitetų mokslo 
žmonės padaryti įtakos USA politi
niams sluogsniams, kad pabaltle- 
člams studentams, o taip pat ir vi
siems kitiems tų tautybių tremti
niams būtų atidarytos emigracijai 
durys į USA, kol politinės sąlygos 
leis jiems grįžti į savuosius laisvus 
nuo rusiškojo komunizmo kraštus. ,

Panašūs raštai pabaltiečių studen
tų vardu pasiųsti prezidentui Harry 
S. Truman, Senatui, Kongresui ir 
Teismui. Be to, to pat turinio raštai 
pasiųsti: George C. Marshall, kardi
nolui Francis J. Spellmann, Harry 
Z. Hopkin, Eleonor Roosevelt, Robert 
J. Taft, Thomas E. Dewey, Tom Con
nally, Arthur A. Vandenberg, Ha
rold E. Stassen, James G. Fulton, Ro
bert H. Jackson, John Foster Dulles, 
Charles Eaton. Memorandumas nu
siųstas ir abiejų partijų centriniams 
komitetams.

Kellaudaml toliau pajūriu iš Ka- 
lotės pasiekiame Karklininkus 
— gražią vasarvietę, o sukorę dar 6 
kilometrus atsiduriame Nimerza- 
tėję, jeigu taip būtų galima pava
dinti, Palangos priemiestyje. Si va
sarvietė, kaip ir daugis kitų nedide
lių, turinčių gražų pajūrį, pasižymi 
ramumu, tyla. Kas ieško ramaus, 
nuotaikingo poilsio, tam čia yra ge
riausia vasarojimui vieta. Pasiilgus 
triukšmingesnio ir išdalgingesnio gy
venimo, labai lengvai pasiekiama 
Palanga, visų mūsų vasarviečių 
karalienė, kunigaikštienės Birutės ir 
deivės tėviškė, gražiausia" Lietuvos 
vieta, kur gamtos grožybės, sieda- 
mos lietuvių šventovę su mūsų isto
rija, romantiškaisiais senovės laikais, 
mums sukuria pasakiškus vaizdus.

Norėdami nupiešti tikrąjį Palan
gos vaizdą, atskleisti tuos paslaptin
guosius burtus, kurie kiekvieną ten 
atvykstantį ir besigrožintį gamtos 
slėpynėmis pagauna, užburia, — pir
miausia pasmerkime į, senuosius lai
kus ir praskleiskime į senuosius lai-

Senoji Palanga buvo žinoma kaip 
Baltijos jūros uostas, kuris tęsėsi 
nuo Birutės kalno į šiaurės vakarus 
už Palangos. Spėjama, kad žemai
čiai ir vokiečiai per šį uostą prekiavo 
su užsienio valstybėmis, o danų ka
ralius Valdemaras I 1161 m. savo 
kariuomenę išlaipino taip pat šiame 
uoste. Toliau rašytiniuose istorijos 
lapuose užtinkame Palangos vardą 
minint 1258 ir 1373 m., kada Lietuvą 
puldamas buvo joje atsilankęs Livo
nijos ordino magistras. 1409 m. že
maičiai prie Palangos sumušė kry
žiuočių kariuomenę. 1511 m. Kara
lius Zigmantas Palangos kraštą pa
dovanojo Žemaitijos seniūnui Stanis
lovui Jonaičiui Kęsgailai. 1776 m. 
šis kraštas atiteko Vilniaus vyskupui 
Masalskiui, kuriam sumanius nuo 
Olando Kepurės kalno nukirsti ten 
augusias pušis, olandai jūrininkai jam 
davė didelę dovaną, kad tik jis pa
liktų tuos medžius vietoje, nes jie 
jiems jūra plaukiant rodė kelią į 
Palangos uostą.

Vėliau šis kraštas atiteko Lietu
vos didžiūnui Zubovui, iš kurio jį 
nupirko graf. J. Tiškevičius. Siam 
grafui valdant Palangą, uostu jau 
nebebuvo galima naudotis, nes dar 
1701 m. švedai jį užvertė akmenimis 
ir smėliu. Todėl grafas J. Tiškevi
čius ir pastatydino veik kilometro 
ilgio medinį tiltą, prie kurio pri
plaukdavo jo laivai. Bet ilgainiui ir 
šis tiltas nustojo savo tiesioginės pa
skirties, nes prieplauką jūra užnešė, 
kurio valymu niekas nesirūpino.

Kai Lietuva gyveno sunkiuosius 

viai nejaučią, nors jie yra čia pat jos 
pašonėje. Reikia neužmiršti, kad ga
limos platesnės emigracijos atveju 
per šią stovyklą plauktų šimtai, o gal 
tūkstančiai lietuvių, kurie irgi turėtų 
pretenzijų būti savųjų globojami.

Buchholzo lietuviai š. m. rugsėjo 
8 dieną stovyklos salėje atšventė 
Tautos šventę. Programa buvo su
daryta iš vietinių jėgų. Daugiausia 

Tas pats centrinis pabaltiečių stu
dentų komitetas nusiuntė Zenevon 
World Students Relief raštą, paaiš
kindamas pabaltiečių studentų trem
tyje padėtį ir prašydamas jojo mora
linės ir medžiaginės paramos.

PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 
ATSTOVYBE TREMTYJE

Šiomis dienomis centrinis pabal
tiečių studentų komitetas turėjo po

Centrinis pabaltiečių studentų ko
mitetas Heidelbergo posėdyje priėmė 
atsišaukimą į lietuvių, latvių ir estų 
studentus. Atsišaukimė įsakomą 
kiekviename universiteto mieste su
daryti bendrą pabaltiečių studentų 
komitetą, kurio sudėtin įeina visų 
trijų tautybių studentų draugijų pir
mininkai. Apie tokio komiteto suda
rymą kiekviena tautybė praneša iki 
spalių 31 d. savo centrinėms atstovy
bėms.

Konkretesniam bendradarbiavi
mui atsišaukime raginama semestro 
bėgyje suruošti visų trijų tautybių 
studentams bent 3 bendras paskaitas, 
prelegentais kviečiant Iš eilės šių tri

Sudaromi bendri pabaliiečių 
studentų komitetai

istorijos metus, 1793 m. per Lietuvos- 
Lenkijos padalinimą Palanga atiteko 
rusams. 1817 m. ją priskyrė prie Kur
šo, 1819 m. prie Vilniaus gubernijos, 
vėliau vėl grįžo Kuršui, o kai susi
kūrė Latvijos vyriausybė, tai vargšė 
Palanga buvo jiems atitekusi ir tik 
1921 m. kovo 21 d. grįžo prie savo 
motinos žemės — Lietuvos, atsilygi
nant latviams už tai eile šiaurinės 
Lietuvos valsčių ir kaimų. ,

Palangos pažiba — Birutės kalnas, 
apaugęs tyliai šnerančiomis pušimis, 
kurių kalbos su šniokščiančiomis jū
ros bangomis, skleidžiančiomis slėpi
ningos muzikos garsus, pirmiausia 
atvilioja čia atvykusį. Ir ši muzika, 
ir gražus jūros reginys nuo kalno, ir 
ta senoji vaidilučių mistika — visa 
tai sudaro kažką nepaprasta, dieviš
ka. Ir niekad nėra senovė taip arti, 
kaip tuomet, kada atsilankai į tą pa
čią vietą, kur rutuliojasi istorijos įvi- 
kiai. Todėl nenuostabu, kad būda
mas šioje vietoje atkuri istoriją vaiz
dais ir matai ant balto arklio jojantį 
gražaus veido kunigaikštį Kęstutį, 
kuris viešėdavas Palangos bajoro 
Vidmanto namuose mėgo grožėtis 
šios gamtos puošnumu. O ant šio 
kalno, kur mes stovime, graži, skai
staveidė Vidmantų Birutė, būdama 
deivės Praurimės vaidilutė, saugojo 
amžinąją ugnį ir aukojo savo jau
nystę skaistybei.

Pamilo narsusis kunigaikštis Kę
stutis Birutė ir prašė būti jo žmona, 
didžių žemių plotų valdove. Bet dei
vė nesutinka: Birutė dievams paau
kojusi savo gyvenimą. Ir drąsiajam 
valdovui nieko kito neliko darytį 
kaip ją jėga pavogti ir nusivežti į 
Naujųjų Trakų pilį, kur jis ją ir 
vedė 1943 m.

O XV šimtmetyje, kai Lietuva pa
žino Kristaus mokslą ir užgęso au
kurų ugnys, Birutės kalne buvo pa
statyta medinė Šv. Jurgio koplytėlė. 
Šiai pasenus, buvo pastatyta nauja, 
o 1869 pašventinta ir dabar tebesto
vinti aštuonkampė raudonų plytų 
koplytėlė.

Birutės kalno šiaurinėje pusėje, 
1899 m. buvo įrengtas Llurdas ir pa
statyta Dievo Motinos statula, kur 
grožis, surištas su dievybe.
. Ši gražioji Palangos vieta, iš pri

vačių grafo Tiškevičiaus rank ii pate
kusi Lietuvai Pagražinti Draugijai, 
buvo per trumpą laiką dar geriau 
sutvarkyta ir išpuošta.

Niūniuodami Birutės dainą, lei
džiamės vingiuotais takeliais žemyn 
ir, prasilenkdami su aukštyn kopian
čiais, įeiname į Birutės sodą, kuriom 
lygaus nėra visoje Lietuvoje.

Vyt. K. Prutenis

padainavo deklamavo ir pašoko tau
tinių šokių lietuvaitės iš Oldenburgo. 
Buvo malonu, kad minėjimo progra
mai sustiprinti mielai atvažiavo dal- 
ninkė p. Mainelytė ir jai paakompa- 
nuoti p. dir. Kavaliauskas iš Uchtės. 
Nors ir pakviesti, vis dėlto niekas ne- 
suskato atvykti į minėjimą iš Han
noverio Lietuvių Apygardos vadovy
bės.

sėdį Heidelberge. Ta proga komite
tas, kaip atstovaująs didžiajai dau
gumai tremtyje esančių studentų, 
pasisiskelbė reprezentuojąs visus pa- 
baltiečius studentus, esančius šioje 
pusėje geležinės užtvaros. Pabaltie
čių studentų reikalams atstovauti už
sieniniuose pavedė Švedijoje vei
kiančiam pabaltiečių studentų komi
tetui. Z.

jų tautybių mokslo žmones. Be to, 
studentai įpareigojami lankyti kai
myno ruošiamus reprezentacinius 
koncertus bei pobūvius. Nesitenkinti 
atstovo pasiuntimu į šventes, jei tik 
sąlygos leidžia, tomis progomis daly
vauti visiems in corpora. Tuo būdu 
kaimynui bus parodoma daugiau šir
dies.

REDAKCIJOS PRANEŠIMAS

Dėl dienos metu ištisą savaitę 
elektros srovės nebuvimo šis nume
ris išėjo kiek pavėlavęs ir tik šešių 
puslapių. Redakcijų
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Ukrainiečiai žygiuoja
Neseniai pasklido žinia, kad ukrai

niečiai, vadovaujami Benderos, tie 
nuolat kovojantieji DP, pasiekė ža
dėtąją žemę — amerikiečių sritį Au
strijoje. Praėjusiais metais, gegužės 
mėnesį, paleistas gandas, kad bende- 
rininkal galutinai sunaikinti ar paim
ti nelaisvėn. Po keturiolikos mėne
sių Praha skelbia, kad paskutinieji 
neramieji ukrainiečiai išnaikinti. Ke
liolikai dienų praslinkus spauda ra
šo: „Jūs ieškote Kosice benderinin- 
kų? Gaila, kad anksčiau čia neatvy- 
kote. Prieš keletą dienų jie apiplėšė 
Zlata-Ida kaimą, esantį tik už 10 km. 
Nereiktų net ten vykti, nes kai kurie 
vyrai atžygiavo į miestą kai ko nusi
pirkti. Žinoma, jie buvo apsirengę, 
kaip ir kiti piliečiai.“

Benderos būrys kai keno vadina
mas „ukrainiečių tautine armija“. 
Apie juos daug kalbama. Jie tampa 
dienos didvyriais, kurie ateina į Mo
raviją, žengia į Brno priemiesčius ir, 
nugalėję didžiausias kliūtis, pasiekia 
„amerikinę“ Austriją.

Tas būrys margesnis už genį. Ten 
dalyvauja dalis tų, kurie tikėjo Vo
kietijos didybei, Vengrijos fašistai, 
lenkų slaptos kariuomenės dalyviai, 
slovakų Hlinkos armijos kariai, Vla- 
sovo palikuonys, kai kurie mongoliš
kais veidais ir nemažas skaičius 
ukrainiečių. Jie vadovaujami pusiau 
legendarinės asmenybės — Benderos, 
kovojančio dėl Ukrainos laisvės, ne
šiojusio vokišką šautuvą, prisidėju- 
sio prie Vokietijos sužlugdymo, ne
kenčiančio rusų ir nemėgstančio len
kų. Geštapo jo su žiburiu ieškojo, 
kad sunaikintų, nes tai buvo vienas 
vadovaujančių ukrainiečiams, sieku
siems atsikratyti vokiškojo jungo. 
Tas asmuo žygiuoja su nedideliu bū
riu, sugebėjusiu pasitraukti iš sovie
tinės Rusijos, žygiuoti Lenkijos žeme, 
kuri saugoma ne vien lenkų policijos 
ir įžambiai perkirsti Čekoslovakiją. 
Kiekviename žingsnyje jų laukė mir
tis, o vis dėlto gyvi pasiekė tikslą. 
Mirtis jiems nekėlė baimės, bet buvo 
būdas išsilaisvinti iš to pasaulio, ku
riame viešpatauja priespauda ir me
las. Jie nužygiavo oro linija 500 km, 
bet įvairūs vingiai sudatv daugiau 
1000 km. Du kartu jie persirito kal
nų virtines ir nugalėjo daug kliūčių.

Lenkijoje siaučia neramumai. Ten 
toli ligi visuotinio pritarimo „sovieti
nei politinei linkmei“, kuri falsifi
kuotuose rinkimuose užgiriama veik 
100 °/o. Slovakijoje „reakcionieriška
sis“ elementas vis labiau kelia galvą. 
Slovakai ir šiandieną kovoja dėl savo 
nepriklausomybės. Jiems įgriso nau
joji tvarka, „davai“ politika. Jie 1943 
m. sukilo prieš vokiečius, bet vėliau 
gavo autonomiją, kuri taip žavėjo 
anuomet mūsų kaimyną Valdmanį. 
Tame krašte, kur pakartasis Tiso turi 
daug šalininkų, žygiuojantieji ben- 
derininkai sulaukia nemažai para
mos, nors rinkimuose komunistai 
„surinko“ 30% slovakų balsų..

Šios politinės dekoracijos paleng
vina suprasti Benderos žygį, tačiau 
kiekvienas europietis supranta tos 
epopėjos kliūtis. Jos buvo didesnės 
už žydų istorinę kelionę į žadėtąją 
žemę.

Tos milžiniškos lygumos, dvylika 
carinių gubernijų, apgyventų ukrai
niečiais, anuomet buvo žemės ūkio 
gamybiniu centru. Sovietinė Ukraina 
591.000 kvadratinių kilometrų, apgy
venta 40 mil. gyv., carinį palikimą — 
4 % anglies, 60 % geležies, 35 % man
gano-visos Rusijos gamybos gerokai 
padidino. Tuo pat metu vyko milži
niškas ukrainiečių tautos naikinimas 
ir rusų įkurdinimas. Slaviškoji gi
minė naikina kitą. Tuo metu iškyla 
praeities atsiminimai, kurie daugeliu 
atveju susieti su Lietuvos d. kuni
gaikštija.

X a. normanai įkuria Kijeve Rusų 
valstybę, kuri 1212 metais mongolų 
paveęgta. Lietuviai juos išlaisvina, 
organizuoja kazokus, totorių kalboje 
„keleivius“, apsisaugoti nuo totorių. 
XIV a. pabaigoje įsispraudžia lenkai 
Ukrainon. Jie priespaudos būdu — 
baudžiava sukiršina ukrainiečius. 
Zigmantas Vaza, nesiskaitydamas su 
anksčiau suteiktomis teisėmis ukrai
niečiam, visus nesančius po ginklu 
siekė paversti baudžiauninkais. Gin
kluotų ukrainiečių skaičius sumažin
tas ligi 6000. 1637 - 8 metais kazo
kams sukilus, po ilgų kovų, 1648 me
tais hetmonui Bagdonui Chmelnic- 
kiui pavyksta nusikratyti lenkų. Jit 
tuomet turi pasirinkti vieną kariau
jančių šalių — rusus ar lenkus. Ne
trukus, Perejeslavlio sutartimi, pri
ima Maskvos globą. Kiti hetmonai

Benderos būrys — Žvilgsnis praeitin — Tragizmo gamos 
Maskva pajungia unitus

nuolat svyruoja. Wyhovskls vėl ieš
ko lenkuose prieglobsčio, kai Bag
dono sūnus Jurgis Chmelnickis vėl 
nukreipė akis į Maskvą. Hetmonas 
Mazepa, nelaimingą santarvę sudaręs 
su Švedais, sumuštais ties Poltava, 
galutinai apsprendė ukrainiečių atei
tį. Lenkija išgyvena suirutę, švedi- 
jon dėtos viltys dingsta. Ukrainie
čiams lieka kovoti dėl autonomijos 
išlaikymo, bet ne dėl nepriklausomos 
valstybės sukūrimo.

Katrė II priverčia hetmoną Kirilą 
Razumovskį atsistatydinti, netrukus 
Zaporožės seče paleista ir 1780 m. 
panaikinta Ukrainos savivalda. Pir
mojo padalinimo metu Ukraina iš- 
porceliuota. XIX a. rusai panaudoja 
visas priemones ukrainiečių tauti
niam sąjūdžiui apvaldyti. Pirmoje 
Durnoje ukrainiečiai pasiunčia ne
mažą skaičių atstovų. Po poros metų 
įvykusiuose reakcionieriškuose rinki
muose ukrainiečiai teišrenka kelis 
atstovus, kurie nebegali pareikšti sa
vo valios. Pirmasis pasaulinis karas 
teikė ukrainiečiams naujas viltis. 
Lietuvos Brastos sutartimi, 1918. III. 
3 Rusija pažada nepriklausomybę 
Lietuvai _ir Ukrainai. Apsisprendusi 
lietuvių tauta, sunkiausiose sąlygose 
iškovoja laisvę, kai ukrainiečiai pa
tenka į dar didesnę vergiją.

Juozas Pilsudskis, susitaręs suPa- 
derevskiu, bando pakartoti istoriją. 
Lenkija, dar pati tvirtai nestovėda
ma antxkojų, deda pastangas atkurti

Rašo Ged. Galvanauskas

istorlnę Lenkiją. Trys sukilėliai ruo
šas! žygiui. Gen. Želigovskis užima 
Vilnių. Petliurai nepavyksta pada
ryti perversmo Kijeve, o Bulak-Bu- 
lakovičiid Minske. Vokiečiams pas
laugus hetmonas Skaropadski taip 
pat turėjo pasitraukti. Denikino ir 
Vrangelio armijas bolševikams su
mušus, Leninas siunčia į Ukrainą ar
timą draugą Rokovskį, kuris įgyven
dina tarybinę santvarką. Ukrainie
čiai, būdami padalyti tarp keturių 
valstybių, nenuleidžia rankų. Inteli
gentija išaugina naujus kovotojus. 
Nežiūrint milžiniškų pastangų, ne 
kartą jie sugniuždyti. Rungtyniavi
mas toliau vyksta, nors pastarasis 
karas privertė juos išgyventi didžiau
sią tragizmą.

Vokiečių paskelbtasis karas sovie
tams vėl atkutino ukrainiečius. Jie 
dėjo didžiausias viltis į tą katastrofą, 
kuri padovanotų jiems nepriklauso
mybę. Vokiečiai atėjo ne draugystę 
žadėdami. Jų sudaryta vyriausybė, 
kaip ir Lietuvos, buvo paleista. Tau
tinio sambrūzdžio dalyviai persekio
ti. Sovietinė ūkio sistema palikta, 
kad geriau išnaudojus ukrainiečius ir 
Jų žemės turtus. Rudasis teroras 
siaučia tame krašte, kuris buvo pa
siruošęs talkininkauti, kad tuo būdu 
laisvės dienas priartinus. Ukrainie
čiai karčiai nusivylė. Masiniai suė
mimai, sušaudymai, darytų pažadų

netęsėjimas ukrainiečius išvedė iš 
pusiausvyros.

Ukrainiečių vyriausybę vokie
čiams panaikinus, sudarytas slaptas 
Ukrainai išlaisvinti komitetas. Jo ži
nioje atsiduria ukrainiečiai partiza
nai, kurių skaičius siekia milijoną. 
Ilgą metą jie neutraliai laikėsi vo
kiečių požiūriu. Vokiečiams pradė
jus nęsuvaldomai naikinti ukrainie
čius, partizanams duotas parėdymas 
pulti vokiečius. Priešinga ukrainie
čių partizaninė kova padarė vokie
čiams nepaprastos žalos. Tiekimas 
buvo paralyžuotas. Šia prasme kai 
kas priskiria nuopelnus dėl Stalin
grado kritimo ne tiek raudonarmie
čiams, kiek ukrainiečiams partiza
nams.

Sovietai po šio karo atlieka ukrai
niečių naikinimo darbą, kurio nespė
jo nuveikti anksčiau. Didžiulėje 
Ukrainoje, spaudos žiniomis, likę ne 
daugiau kaip 14 mil. ukrainiečių. 
Netikslu būtų priskirti tą gyventojų 
naikinimą vien Maskvai. Karo pasė
kos, gal būt, žiauriausios Ukrainoje. 
Karo metu žuvo daugelis karių ir ci
vilinių gyventojų. Tos aukos vis dėl
to negalėjo būti tokios milžiniškos, 
kad daugiau kaip pusė gyventojų 
negrįžtų į tėvynę.

Ukrainiečiai ir dabar nenuleidžia 
rankų. Jų didžiulė emigracija JAV 
ir Kanadoje palengvina vesti tą ko
vą. Aktyviausiais kovotojais yra 
ukrainiečiai tremtiniai, kurie gali di-

Vizitas Hradszino pilyje
Bendri ir gal kiek paviršutiniški 

įspūdžiai paskatino mane dar dieną 
pasilikti Pragoję ir imtiis vieno už
simojimo, kuris lengtai galėjo baigtis 
areštu ar atidavimu sovietų konsulo 
„globon“.

Mat, žinojau, kad čekų užsienių 
reikalų ministerijoje tebėra vienas 
jų diplomatas, ilgesnį laiką darbavę
sis Lietuvoje, rodęs daug simpatijų 
lietuviams ir, vokiečiams okupavus 
Čekoslovakiją turėjęs savo postą 
tragiškomis aplinkybėmis apleisti. 
Anuo metu jis iš lietuvių pusės pa
tyrė daug užuojautos i» tinkamos 
globos bei paramos.

Buvau beveik tikras, kad prisista
čius tokiam asmeniui, turėsiu pro
gos pažadinti jo senuosius jausmus 
Lietuvos atžvilgiu ir ta proga patirti 
čekų diplomato pažiūras į dabarti
nių įvykių raidą. Nejučiomis lyg ir 
užmiršau, kad esu skalikų apsuptas 
zuikis, toli gražu, nepasiekęs dar pa
kankamai saugios vietos, ir pradėjau 
jau vaizduotis laisvu žmogum esąs 
ir beeinąs laisvo žmogaus „stiliui“ 
nusiteikęs, sėdau į tramvajų, kuris 
per didmiesčio bruzdesį, per gražiuo
sius Pragos tiltus, išsiveržė į kalnuo
tą priemiestį ir lėtu tempu įsuko kal- 
nan, iš kurio prasivėrė tikrasis Pra
gos peisažas. Čia pat pasirodė ir švie
suojanti istorinė Hradszino pilis, lan
koma ir apleidžiama gražių, liuksusi
nių diplomatinio korpuso mašinų.

Trumpą akimirką dar paabejojau, 
ar iš viso man pavyks prie to pono 
prisimušti, bet, pagalvojau, nors ap
lankysiu ir pažiūrėsiu istorinius ka
raliaus rūmus, nes tai juk taip pra
moga, ypatingai, kai mano kelionėje 
tik kitokios „pramogos“ vis tegrėsė.

Tik įėjus vestibiulin, susidūriau 
su nauja ir nelaukta man tvarka — 
reikalavimu užsiregistruoti pas bu
dintį policininką ir užpildyti, kad ir 
nedidelį, bet vis dėlto — blanką. Do
kumentų nepareikalavo, taigi, spruk
ti kuo greičiausiai pro duris neteko. 
Pasiėmiau pateiktą lapuką su įrašy
tais duomenimis apie atsilankiusįjį 
ir atvykimo valandą, lipau kilimais 
nuklotais laiptais, bet jau ne kokia 
nuotaika, ieškoti reikiamo kabineto. 
Koridoriuje prisistato mandagus tar
nautojas ir, pasiteiravę^ pdš ką no
riu lankytis, tuoj pastebėjo, kad ne
su vietinis. Ėmė visomis kalbomis iš 
eilės spėlioti mano kilmę, bet aš są
moningai Engiau leistis į jo „diplo
matinių" klausimėlių kilpas ir kiek 
galėdamas, stengiausi naudotis čekų 
kalba.' Įteikiau jam gautąjį lapuką,

kuris pagal „naujus“ protokolo rei
kalavimus, matyt, atstoja vizitinę 
kortelę ir atsisėdau patogiame fote
lyje, laukdamas jau nebeišvengiamo 
pasimatymo ir pasikalbėjimo.

Nespėjau nei pagalvoti, nuo ko 
čia pradėti kalbą, kai prasivėrė du
rys ir buvau kviečiamas užeiti. Po
ną dr. Sk. iš matymo prisiminiau iš 
Lietuvos laikų, taigi, nebuvau apsiri
kęs ir nepakliuvau ant svetimo ben- 
drapavardžio. Prisistatęs maloniai 
besišypsančiam diplomatui, sėdau 
nurodyton kėdėn ir, beveik be skru
pulų, išdėsčiau jam savo atsiradimo 
Pragon priežastis, kartu atsiprašy
damas, kad negalėjau susilaikyti ne
pasikalbėjęs porą žodžių su žmogum, 
tiek metų buvusiu lietuvių — čekų 
tautų susibičiuliavimo tarnyboje.

Po šių žodžių, šypsena p. Sk. vei
de išnyko ir staiga prieš mane atsi
rado nebe malonus diplomatas, o 
griežtas ir susirūpinės valdininkas.

P. Sk. rankose tuoj pat atsirado 
šviežias čekų komunistų oficiozo 
„Rude Pravo“ egzempliorius, kurį 
jau ir aš buvau spėjęs iš ryto perž
velgti, ir padėjęs ties manim tą lai
krašti, pirštu rodydamas į stambiu 
šriftu paskelbtą žinią, kad Paryžiaus 
taikos konferencijoje dalyvauja ir 
trijų Baltijos „Tarybinių respublikų“ 
užsienių reikalų „ministerial", jis 
pradėjo man piktoku tonu aiškinti:

„Tokiu metu, kada jūsų tautos 
atstovai dalyvauja taikos kūrimo 
darbe, jūs bėgate iš savo krašto ir 
savo lengvabūdiškumu prisidedate 
prie taip mažos tautos biologinio nai
kinimo".

Į mano nustebusį veidą pažvelgęs, 
jis tęsė toliau:

„Emigracija yra ne kas kita, kaip 
savo tautos žlugdymas biologiškai. 
Aš šiuo metu nerandu jokių motyvų, 
kurie verstų lietuvius trūnyti emi
gracijoje, kada krašte vyksta sparti 
kultūrinė, socialinė ir ūkinė pažan
ga ...“

Pastebėjau, kad p. Sk. veidas kas 
kart labiau kaista ir kacl jo kalba 
gali privesti prie ne kokių man re
zultatų, išdrįsau, atsiprašęs, jį per
traukti ir pažymėti, kad nesu joks 
politikas ir nesiryžtu problemų gvil
denti ir kad vykstu ne iš Lietuvos, 
o iš nacių koncentracijos stovyklos 
išsivadavęs ir svetimame krašte be 
prieglaudos paliktas, nutariau vykti 
ieškoti vakaruose atsidūrusios savo 
šeimos Ir ją suradęs, numatau kaip 
tik grįžti Ir prisidėti prie to, jo taip 
neginčyjamo, „kūrybinio darbo“...

Tai kiek atšaldė p. Sk. „pamoksla
vimo“ įkarštį ir jau ramesniu tonu 
jis paklausė:

„Kiek jūsų tautiečių šiuo metu 
gali būti emigracijoje?"

„Mano žiniomis, arti 100.000.“
„Tai tikra mažos tautos nelaimė! 

Esu tikras, kad tai karo nublokštos 
aukos. Tik ko jie nesinaudoja tei
kiamomis progomis grįžti, kaip išti
sais ešalonais per mūsų kraštą kad 
grįžta lenkai?“

„Tur būt, gerai prisimena pirmo
sios okupacijos metus!“ — nedrąsiai, 
bet neiškenčiau nepasakęs.

„A, nu! Tai ir bus, greičiausia, 
tie, kurie jaučia ir žino, kad pasta
raisiais Nepriklausomos Lietuvos me
tais gi nebuvo taip laikomasi demo
kratijos ...“

„Abejoju, nes tikrai žinau, kad 
pabėgusiųjų tarpe yra visa eilė ir p. 
Sk. gerai žinomų asmenų, kuriems 
ir norint sunku būtų ką nors prikišti 
dėl buvusių Lietuvoje režimų."

„Jie tikrai yra karo aukos — fron- 
nublokšti!“
„Taip, bet jie namo negrįžta..." 
„Ji^ tikrai susipras, jie įuri, paga

liau, patys matyti, kokią žalą daro 
savo tautai, kuriai duotos visos są
lygos klestėti. Kiek žinau, Lietuvoje 
šiuo metu puikiai veikia visos mo
kyklos, meno ir mokslo institucijos, 
visu spartumu atstatomas krašto 
ūkis, gi socialinėje srityje lietuvių 
tauta turi kaip tik progos daug ko 
pasimokyti, o čiatrūnyja tiek reika
lingos inteligentijos...“

„Taip, ir apie 1.500 studijuojančio 
jaunimo..."

„Negi jie nežino, kad Lietuvoje 
veikia universitetai, savo kalba ir sa
vų profesorių vadovaujami?"

^Greičiausia, kad ir tai žino. Bet 
kad pirmųjų okupacijos metų ten
dencijos ir patyrimas..

„Jūsų pastabos rodo, kad dauge
lis lietuvių nėra linkę pasimokyti iš 
pastarųjų politikos įvykių. Pasaulis 
jau yra smarkiai pasikeitęs. Negi jūs 
ir toliau manote turėti tas pačias są
lygas, kurios mažosioms tautoms jau 
nebepriklauso. Kiekvienam dėkui, 
pavyzdžiui, jau visai aišku, kad visas 
dėmesys kreiptinas į krašto atstaty
mą ir konsolidaciją viduje, gi didžio
ji politika ir laisvė toje srityje jau 
atgyventas dalykas, išskyrus didžiuo
sius kaimynus, kuriuos reikia mokėti 
pasirinkti Čekai yra laimingu būdu 
pasirinkę ir dabar patys galite ste
bėti, kaip mes laisvi ‘ir niekeno ne-
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džiuotls tremtinių organizacija ir jos 
geležine drausme. Bendruomenė 
įtraukta kovon dėl nepriklausomy
bės. Ankstesnė nelemtis juos pamo
kė. Nepriklausomybę kuria ne vien 
šviesuoliai, idėjos, bet ir kiekvienas 
pilietis, siekiąs būti laisvu. Jei Ukrai
na iki šio meto pralaimėjo kovą dėl 
laisvės, greičiausia bus kaltininku 
slaviškasis nihilizmas, kuris rado 
prieglobstį masėse. Kosminės . jėgos 
sukūrė milžinišką maišatį ant žemės 
rutulio, o ypač ukrainiečių tautoje. 
Joje yra brandinama laisvės idėja, 
dėl kurios nūnai kovoja ne vien tik 
vadai. Benderos būrelis, milžiniško 
partizanų branduolio atskala, ryškiai 
liudija. Ar vienas toks būrelis šian
dieną kovoja dėl tautos idealų? 
Ukrainietiškasis valstybingumas bun
da. Drauge su juo kelsis ir neprl? 
klausoma Ukraina.

Praėjusiais metais Maskva paskel
bia žinią, kad ukrainiečius ne vien 
pilietiškai, bet ir dvasiškai pajungia. 
Ukrainiečiai unitai „prašėsi vado
vaujami“ ortodoksų bažnyčios pa
triarcho Aleksio. „Pravda“ neišken
tė nepasigyrusi, kad tai esąs didelis 
ortodoksų bažnyčios ir sovietinės 
santvarkos laimėjimas.

Kas gi per vieni tie unitai?
Ukrainiečiai ir gudai Bizantijos 

pastangomis buvo apkrikštyti X a. 
Jie atsidūrė dviejų pasaulių sankry
žoje. Ukrainiečiai turėjo savo metro
politą Kijeve. Totoriams Kijevą su
naikinus, ukrainiečių bažnytinė gal
va įsikūrė Maskvoje. Tuo pat metu 
susidarė palankios sąlygos bendrauti 
su Romos katalikų bažnyčia. Ukrai
niečių vyskupai dalyvauja Konstan
cos ir Florencijos konsiliumuose. Pa
starajame, 1439 metais, vyskupas 
Izidorius įšventinamas į kardinolus. 
Grįžęs į Ukrainą jis buvo suimtas. 
Jis išsilaisvino tik perleidus valdžią 
vyskupui Grigaliui, kuris taip pat 
padedamas į kalėjimą. Pagaliau, kai 
kuriam laikui praslinkus, 1595 metais 
Breste susirinkę vyskupai paskelbia 
nutarimą nutraukti santykius su 
Konstantinopoliu ir padaryti uniją 
su Roma. Unitai, dar vadinami grai
kų katalikais, išpažįsta Romos kata
likų dogmas, popiežiaus autoritetą, 
bet naudojasi graikų apeigomis ir 
kunigai turi teisę vesti.

Lietuviai ir lenkai, valdydami 
ukrainiečius, nesikišo į sąžinės rei
kalus. Žydai anuomet rado vienin- 
tėlę priebėgą Lietuvoje. Protestan
tai, ortodoksai ar unitai galėjo tvar
kytis, kaip tinkami. Lietuvos istori
joje nežinomi tikybiniai tribunolai ar 
inkvizicija. Rakovo „Romos arijonų“ 
sekta naudojo*! pilnutine laisve, kaip 
ir kiti.

Unitų bažnyčia ukrainiečiuose 
buvo opozicijoje Maskvai. Toji opo
zicija buvo ne vien religinė, bet H 
dalies tautinė. Vyskupas Juozas Bo- 
reckis, unitų metropolitas Kijeve, 
1621 metais dar kartą patikino, kad 
ukrainiečiai priklauso Romos popie
žiaus, bet ne Maskvos. XVII a. an
troje pusėje vyksta didžiulis tikybi
nis ginčas. To ginčo pasėkoje sukur
ta kultūrinė kova ir jos centrai.

Po trečiojo padalinimo ukrainie
čius pradėjo skatinti atsiversti. Uni
tai daug kur priešinosi, o ypač Chel- 
me, kuriame kariuomenė žiaurias 
puolė pamaldose esančius. 1905 me
tais, pajutus daugiau laisvės, vėl 
ukrainiečiai grįžta į katalikų tikėji
mą. Karo metu iš naujo pradeda ' 
unitus persekioti. Didžiausi persekio
jimai vyko pastarojo karo metu 
ir jam pasibaigus. Jų metu ne
lemtą vaidmenį atliko bolševikams 
palankus metropolitas Krutickis. Ir 
tose sąlygose 4 mil. ukrainiečių 
liko unitais. Iš 2700 unitų kunigų 
„atsivertė“ 42. Tuo metu, kai sui
mami 5 unitų vyskupai, 500 unitų 
kunigų kreipiasi į Molotovą primin
dami, kad sovietinės konstitucijos 
124 § užtikrina tikėjimo laisvę.
- Ukrainiečiams visomis išgalėmis 
kovojant dėl politinės laisvės, ukrai
nietis darbininkas rašo laikraštyje 
„Nowi Schlach“: „Bažnyčios sugriau
tos, unitų kunigai išvežti vokiečių ar 
bolševikų. Kai ateina provoslavų 
šventikas pamaldoms — tikintieji 
sirenka.“

Si kova nebaigta. Laikinai 
pralaimėję unitai. O kas yra ją
mėjęs už geležinės užtvaros? Laimė
jimo tikisi daugelis tautų, jų tarpe 
lietuviai ir ukrainiečiai, siejami 
praeities, bendros kovos, o ateityje 
kaimyninių, bičiuliškų santykių, kle
stinčio gyvenimo nuo Baltijos ligi 
Juodųjų jūrų. v

ne-
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Bendruomenė laukia konkrečių darbų
(Pradžia 1 pusi.)

Grįžus iš pamaldų tęsėsi praėju
sią dieną nepasibaigusios diskusijos 
organizaciniais klausimais. Diskusijų 
metu išryškėjo svarbesnieji tremtinių 
gyvenimo momentai, k. a.: švietimo 
kryptis, materialinės gyvenimo sąly
gos bei artimosios ateities rūpesčiai 
— skryningai ir įsikurdinimas. Pa
baigoje ėmusi žodį ALT atstovė p. 
E. Devenienė atkreipė atstovų dė
mesį ryšių tvirtinimą su užjūrio 
lietuviais, kurių šiuo metu labai daug 
dirbama ir aukojama savo tautiečių 
gerovei ir Lietuvos atkūrimo reika
lams.

Po to su didžiausiu susidomėjimu 
atstovai išklausė vadovaujančiųjų In
stitucijų atstovų specialius praneši
mus apie gyvenamojo meto politinę 
situaciją, mūsų siekimų įgyvendinimo 
perspektyvas ir iš to plaukiančius 
tremtinių uždavinus artimiausioje 
ateityje. Tenka pastebėti, kad vado
vaujančiųjų institucijų veikla grin
džiama ne bet kuriais iliuziniais iš
vedžiojimais, o faktinąja realybe. To
kia išvada plaukė iš pranešėjų sam
protavimų. Šiandien, galima sakyti, 
politinė ir propagandinė tremties mi
sija pastūmėta tiek, jog mūsų byla 
yra viešoje demokratinio pasaulio 
opinijoje laikoma neišskiriama dali
mi bylos visų 120 milijonų tremtinių 
ir pavergtųjų, kurie gyvena tais pat 
siekimais, kaip ir mes. Šių žmonių 
likimas — tai pavyzdys, rodąs, kas 
laukia ir visos kitos demokratinės pa
saulio žmonijos, tuo pačiu ir Vakarų 
kultūros bei civilizacijos, jeigu nebus 
laiku padaryta atitinkamos išvados. 
O jos neabejotinai vėl paliečia mūsų 
interesus. Atlikus pirmaeilius trem
ties misijos uždavinius, išplaukia ir 
sekantieji — fizinis ištverimas, dvasi
nės pusiausvyros išlaikymas, nors ir 
sunkiausiose' sąlygose, be to, ne tik 
turimųjų specialybių gilinimas, bet 
ir naujų įsigijimas. Visa tai bus pra
vartu kada nors mus sulaukusiai tė
vynei, betgi nebus nenaudinga ir ten, 
kur likimo gali būti lemta ilgesniam 
ar trumpesniam laikui nukilti.

Jeigu kiekviena kova reikalauja 
aukų, o tuo mes gal daugiau negu 
bet kas įsitikinome, tai politinis bei 
diplomatinis mūsų laisvės kovos ve
dimas neapsieina be materialinių Iš
teklių — lėšų. Didžiausias jų šalti
nis buvo, yra ir, be abejo, pasiliks 
Tėvynės ateitimi besisieloją užjūrio 
broliai. Tačiau greta jų bendriesiems 
tautos reikalams turės artimiausioje 
ateityje ir tremtinių masės daugiau 
įsipareigoti. Kaip iš paskelbtos lėšų 
telkimo programos plaukia, ateityje 
Tautos Fondo lėšos susidarys iš trem
tinių asmeninių įnašų (1-2 RM mė
nesiui), darbo pajamų mokesčio 2-5’/6, 
pramogų pajamų 10°/», palikimų 5’/o 
ir legalizuotų įmonių apyvartos 
1-10 °/o. Lėšų telkimo reikalu bus 
LTB apylinkės išsamiau painformuo
tos betarpiškai.

Pranešimais išsėmus bendruosius 
reikalus, suvažiavimas priėjo vado
vaujančių organų (Vyr. Komiteto ir 
Revizijos Komisijos) rinkimus, prieš

Stalinas lyginamas 
su Hitlerin

SAKO JAV RŪMŲ ATST. JOHN 
TABER

JAV Rūmų atstovas (respub.) Jo
nas Tabcr pareiškė būdamas Pary- 

v žiuje, kad Sovietų premjeras Juozas 
Stalinas yra blogesnis už Hitlerį, 
praneša Associated Press.

Suglaudęs savo įspūdžius apie vo
kiečių ir sovietų metodus Vokieti
joje, p. Tžber paaiškino, kad Hitleris 
buvos visiškai be gailesčio, Stalinas 
esąs toks pat. Rusijos piliečiai ir žmo
nės, kurie yra jų saugai ir pavaldi
niai, nakties metu dingstą. Ten nesą 
nieko kito, kaip vergai darbininkai, 
kuriems atlyginimą nustato vyriau
sybė, neatsižvelgdama į nieką, išsky
rus diktatoriaus užgaidas.

„Šiuo metu“, sako p. Taber, „man 
yra pranešta, kad Stalinas turi 
15.000.000 savo nuosavų žmonių, už
darytų vergų, darbams Sibire, už 
Uralo, ir visi šie yra politiniai kali
niai“.

Toliau jis paminėjo, kad „Stalinas 
kiekviename pasaulio krašte taip 
veikia, kad klaidindamas suviliotų į 
savo diktatūrą. Man atrodo, pridūrė 
jis, kad jeigu mes norime žengti 
ateitin, tai mes turime dabar dėti 
dideles pastangas taip, kad pašalin
tume komunizmo grėsmę žmonijos 
laisvei, kaip mes darėme Vokietijoje 
naciams nusikratyti.“ (NYHT). 

tai pasirinkus Bendruomenės centri
nių organų būstine Hanau, stovyklą. 
Nusistatyta vykdant rinkimus orien
tuotis į atitinkamus kandidatus, kad 
vienoje vietovėje galėtų susidaryti 
bent naujojo Kom-to veiklusis bran
duolys. Tuo būdu slaptai balsuojant 
į naująjį Vyr. Komitetą išrinkta: 
1) P. Gaučys, 2) V. Jasaitis, 3) M. 
Židonis, 6) Rėklaitis, 7) J. Grigolai- 
tis, 8) Ant. Gylys ir 9) J. Vilkaitis 
(pastarasis įėjo iš kandidatų, čia pat 
pasitraukus išrinktajam K. Alminui). 
Pirmaisiais kandidatais pasiliko: 1) 
J. Audėnas, 2) Ant. Sideravičius ir 
3) St. Šimoliūnas.

Revizijos komisijon Išrinkta: 1) 
Dr. Br. Kalvaitis, 2) Ant. Vaitkus ir 
3) Kralikąuskas.

Įvykdžius rinkimus, suvažiavimas 
priėmė redakcinės komisijos sufor
muluotus suvažiavimo nutarimus ir 
paruoštus sveikinimus. Iš svarbes
niųjų nutarimų minėta: 1) LTB veik
lą rikiuoti pagal vadovaujančių 
veiksnių direktyvas, 2) švietimo ir 
auklėjimo reikalus tvarkyti vadovau
jantis lietuvių tautiniais siekimais ir 
gyvenamo meto reikalavimais, tik

Pasišnekėjo JAV ir Rusų rašytojai
VOKIEČIŲ RAŠYTOJAMS GARDAUS JUOKO

HTB pranešė apie pokarinį vokie
čių rašytojų kongresą, kuriame JAV 
ir Rusijos svečiai — rašytojai puolė 
vieni kitus dėl žurnalistinio ir kul
tūrinio klestėjimo Amerikoje ir Ru
sijoje.

Rusijos dramaturgas Vsevolod 
Višnevski, pasinaudodamas p. Višin
skio kalba JTautosč, įspėjo vokiečius 
klausytojus pažymėdamas, jog Ame
rika ir Britanija tapusios reakcijos 
centrais ir kad spauda šiuose kraš
tuose siekianti skatinti karą.

Po tokio pareiškimo vokiečiai, no
rėdami tam tikru būdu išbalansuoti 
konferenciją, pakvietė amerikietį 
žurnalistą Melvin Lasky, atstovau
jantį The „New York New Leader" 
ir „The Partisan Review“, kad šis
išdėstytų savo pažiūras.

Ponas Lasky ironišku būdu su
kėlė rusų tarpe didelę neapykantą, 
kada jis išreiškė nuoširdžią simpatiją 
rusų rašytojams ir artistams, nes jie 
turį daug kovoti dėl kultūrinės 
laisvės.

„Mes žinome, kaip siela kenčia 
bedirbant ir berašant, kada užpaka
ly mūsų stovi politinis cenzorius, o 
jo užpakalyj* — policija“, pareiškė

Nė vienas kraštas nenori karo
PAREIŠKĖ EISENHOWERI8

UP iš Savannah, Ga., praneša, 
kad generolas Diwght D. Eisenhowe- 
ris, prieš grįždamas į Washingtoną iš 
trumpų atostogų, pareiškė spaudai, 
kad jis esąs įsitikinęs, jog nė vienas 
didysis kraštas sąmoningai neprovo
kuosiąs karo šiandien. Jis prileidžia, 
kad JAV nesančios pasiruošusios da
bartiniu metu kariauti, nes „nė viena 
demokratinė tauta niekad nėra pa
siruošusi kovai“. Vokietijos ir, Pran
cūzijos žmonės daro viską, kad pasi- 
gelbėtų save dabartiniu ekonominiu 
sunkmečiu.

SUNKĖJA GRAIKIJOS 
PARTIZANŲ PADĖTIS

Graikijos karalius Paulius, 15 die
nų išbuvęs su kariuomene Trakijoj, 
pareiškė, kad graikų kariuomenė ve
danti totalinį karą su klastingu prie
šu. — Iš Atėnų praneša, kad 5.000 
partizanų su pačiu gen. Marcos prie
šaky apsupti Tesalijoj. Viena parti
zanų grupė buvusi sumušta Bulgari- 
jos pasieny ir, palikusi 25 užmuštus, 
perėjusi į Bulgariją.

JV štabo antrojo skyriaus virš, 
gen. Chamberlainas tarėsi su kara
lium Paulium Kavalloj. Pasitarimuo
se dalyvavo ir britų karines misijos 
Graikijos šefas. Gen. Chamberlai
nas, be to, tarėsi su JV konsulu Sa
lonikuose ir vyksta į Washingtoną 
referuoti apie savo misijos rezulta
tus. -E-

TURKAI RYŽTASI
BESĄLYGIŠKAI GINTIS

Turkijos gen. štabo šefas gen. 
Omurtakas savo pasikalbėjima spau
dai pareiškė, kad Turkija pasiryžusi 
atremti bet kokį užpuolimą, vistiek 
ar JV jai padės ar ne. Ar JV 100 mil. 
dol. pagalbos užteks ar ne — pri
klausysią. nuo to, kaip laikysis even-

slesniam tvarkymui sudarytina švie
timo taryba; 3) ypatingą dėmesį 
kreipti į bendruomenės vieningumo 
išlaikymą, skelbti griežtą kovą de
struktyviajam elementui, nusikaltu
sius ir nepataisomus — negailestin
gai šalinti iš pačios bendruomenės; 
4) branginant kiekvieną geros valios 
tautietį, visomis galiomis veikti, kad 
su mažiausiais fiziniais ir dvasiniais 
nuostoliais perneštume slogią tremtį, 
ypatingai rūpinantis materialine ir 
teisine globa nekaltai iš bendruome
nės išskirtųjų etc. Sveikinimai pa
siųsti visai eilei organizacijų ir as
menų, aktyviai dirbantiems Lietu
vos išlaisvinimo ir tautiečių šalpos 
darbą — VLIKui Vykd. Tarybai, 
ALT, BALFui, pasaulio lietuviams, 
Liet. Evangelikų Tarybai, LRK, to
liau — kun. M. Krupavičiui, Ark. 
Skvireckui, ir kt. vyskupams, Dr. K. 
Griniui ir kt.

Einamuosiuose reikaluose dar pri
siminus bendradarbiavimą su kitų 
tautybių tremtiniais, siekiant kilu
sius nesusipratimus aiškintis per ati
tinkamus jų centr. komitetus, — su
važiavimas baigtas Tautos Himnu.

p. Lasky, įsigydamas žymiai daugiau 
simpatijų. Toliau jis tęsė: „Tik pa
galvokite, kaip turi sukrėsti rusų ra
šytojo nervus, kai jį nuolat drasko 
ar valstybės reformuota „vienihtėlio 
realizmo“ nauja partijos doktrina, 
ar vienintelis „formalizmas bei ob
jektyvizmas“, ar... smunkančio kon- 
trarevoliucinio fašizmo įrankis“.

„Pagalvokite tik apie puikius ra
šytojus — Zoščenko ir p. Ochmotovą, 
kurie dabar po ilgos ir įžymios lite
ratūrinės karjeros staiga pasijunta 
ekskomunikuoti kaip nuodingi vais
tai, nes jie nepasišventę parašyti

Vengrai kalba, kaip jiems diktuoja
Rumunų socialistams kapitulia

vus prieš komunistus ir su jais įsi
jungus į kominformą, matyti aiškių 
ženklų, kad prievartaujami ir vengrų 
politikai. Vengrijos min. pirm. Dl- 
njes vakar paskelbė pareiškimą, jog 
dėl Petkovo mirties kalta esanti 
„brutali britų ir amerikiečių inter
vencija“. Esą, bulgarų agrarų lyde
riui mirties bausmė, greičiausia, ne
būtų buvusi įvykdyta, jeigu JV ir D.

tualus Turkijos priešas. Turkija apie 
pusę savo biudžeto skirianti gynybai. 
Amerikoj turkų gen. št. šefas pabū
siąs apie mėnesį ir aplankysiąs apie 
50 JV karinių bazių.

Gen. Elsenhowerls iškilminguose 
pietuose svečio garbei pasakė kalbą 
ir pareiškė gen. Omurtaką pažinęs 
1942 m. Afrikoj, kada pergalė prieš 
Vokietiją dar buvusi už kalnų. 
„Šiandien padėtis tokia pat .niūri 
kaip tada, kalbėjo gen. Eisenhoweris, 
ir tautų laisvei gresia toks pat pa
vojus“.

Ankaros radijo žiniomis, gen. 
Omurtako pareiškimas spaudai JV 
politiniuose ir kariniuose sluoksniuo
se padaręs labai gerą įspūdį. JV ka
riniai sluoksniai pažymį, kad toli
mesnės pagalbos klausimas, be abe
jo, priklauso kongresui, tačiau JV 
armija esanti pasirengusi ir be kon
greso tiekti Turkijai iš atliekamų sa
vo išteklių, jeigu būtų reikalas. -E-

Marshallio planas - azartinis lošimas
Amerikiečių AFN radijas prane

šė, jog Washingtono kariniai sluoks
niai, vertindami tarptautinę padėti 
po kominterno atgaivinimo, pareiš
kiu, kad Marshallio planas dabar 
tampąs azartiniu lošimu. Jie įspėję, 
jog tą planą rengiant privalu at
sižvelgti į karinį požiūrį, būtent, rei
kia turėti galvoje, kad į Europą at
vežtos amerikiečių gėrybės gali pa
tekti į sovietų rankas. Tas pats radi
jas praneša, jog mažesniųjų kraštų 
atstovai JTO jaučiasi labai prislėgti; 
jie, tiesa, tuoj nenumatą tiesioginio 
konflikto, tačiau laiką veik nebeiš
vengiamu dalyku, kad vis artėjanti 
JV — Sov. S-gos politinė kova galu
tinai palaidos JTO.

Baigiant tenka pastebėti, jog su
važiavimo posėdžiai praėjo darbinga 
darnaus bendradarbiavimo nuotaika.
Visą suvažiavimo metą jutosi maloni 
ir rūpestinga kasseliškių tautiečių 
globa, ne tik maloniai atostovus 
priimant ir apnakvindinant, bet ir iš 
savų išteklių pamaitinant. Nepa
šykštėta ir meninių parengimų per 
abi dienas: pirmąją — čia pat „Li- 
tuanios“ vardu pakrikštytas vietinės 
stovyklos orkestras, dirig. Z. Jonušo, 
atstovaus ir stovyklos gyventojams 
davė įspūdingą koncertą, kurį atliko 
pučiamųjų ir saloninis orkestras bei 
džazzo kapella, antrąją — rež. Tvir- 
buto dramos studija suvaidino 3 v. 
pjesę „Žmogus, kurį užmušiau“.

Atstovai išsiskirstė į savo stovy
klas. Atnaujintas Vyr. Komitetas tuo
jau ėmėsi darbo. Dar prieš išvažinė- 
dami sužinojome, jog pirmininko pa
reigos pavestos Dr. A. Gyliui, sekre
toriaus — P. Gaučiui. Išsiskirstėme 
su viltimi, kad naujojo Komiteto dar
bas bus našus ir sėkmingas, o jį vi
somis išgalėmis rems Bendruomenė, 
nes tai, kas dirbama — dirbama jos 
naudai ir visos tautos gerovei. Su
teikusi savo pasitikėjimą, Bendruo
menė pagrįstai laukia konkrečių dar
bų. M. Zubrys 

odes naujajam penkerių metų pla
nui“.

P. Lasky buvo iš vietos dažnai 
pertraukiamas klausėjų, kodėl jis ne- 
kritikuo’jąs Pręz. Trumano.

Rusų artistas, parinktas atsakyti 
ponui Lasky, turėjo sunkumų taip 
pat su klausytojais. Rusų rašytojas 
Valentin Kataievas pareiškę, jog 
esąs melas, kad Sovietų rašytojai esą 
priespaudoje, ir pridūrė, jog iš tikrų
jų jie naudojasi tikrąja spaudos 
laisve. Tokio pareiškimo komenta
vimas klausytojų buvo palydimas ki
kenimais. (NYHT -am.)

Britanija savo notomis jo naudai ne
būtų bulgarų vyriausybės įerzinu
sios. Vengrų socialistų partija vakar 
paskelbė visiškai pritarianti komin- 
formo tikslams; JV imperializmas 
privertęs demokratines jėgas susi
burti, tačiau tame susibūrime socia
listai turį likti savarankūs. -E-

TURKAI VERTINA ATVIRUMĄ
„Tanin“ redaktorius Jelčinas dė

koja Maskvai, kad ji nusiėmė kaukę, 
nė nebebandydama slapstytis. Jalčl- 
nas mano„ kad ir italams bei prancū
zams, į kuriuos sovietai pirmon eilėn 
taiko, dabar padėtis atrodys aiškesnė 
ir jie tiksliau galėsią atskirti tikruo
sius savo kraštų interesus nuo Mas
kvos. Laikraštis klausia, ar civilizuo
tasis pasaulis sugebės suorganizuoti 
prieš komunizmą vieningą frontą sa
vo medžiaginei ir dvasinei egzisten
cijai apginti. „Jumnuriet“ konstatuo
ja, kad Rytų-Vakarų susitarimo vil
tis pranyko ir pasaulinis įtempimas 
įeinąs į pavojingą bei kritišką fazę. 
Laikraštis tiki, kad tautų pasiprieši
nimas komunizmui bus veiksmingas. 
-E-

DIRBTINIS MATEMATIKAS
Daily Mail reporteris praneša la

bai įdomų bandymą, kuris parody
siąs stebuklus. Esą gaminami „elek
triniai smegenys“, kurie išspręstą la
bai komplikuotas matematines pro
blemas, kurių žmogaus protas net ne
mėginęs.

Sis automatinis kalkulatorius tu
rėsiąs per 1000 žvakių, mylią vielų 
ir 32 gyvsidabrio vamzdžius, kurių 
ilgis sieks 4 pėdų.

„New York Times“ pažymi, kad 
sovietai beverčius padarė visus susi
tarimus nuo Atlanto Chartos ligi 
Potsdamo susitarimo.

Respublikonų senatorius Ferguos- 
sonas pareiškė, kad sovietai pradedą 
vykdyti savo planą Europai sukomu- 
nistinti ir kad pirmosios aukos nu
žiūrėtos Prancūzija ir Italija. -E-

britai už Ūkinį bendradar
biavimą SU SOVIETAIS

Naujasis britų prekybos ministe- 
ris Herald Wilsonas pareiškė, kad 
sveikų ūkinių .santykių atstatymas 
tarp D. Britanijos ir Sov. S-gos būtų 
esmingas įnašas į pasaulio bendra
darbiavimą ir ūkinį atsigavimą. Bri

Šių laikų diplomatinės 
naujovės

(Atkelta iš 1 pusi.) 
antiamerikinė propaganda einanti 
jau tiek toli, kad net vieno sporti
ninko apdovanojimas Vest Points 
aiškinamas kaip JAV imperializmo 
aktas...

Ir, iš kitos pusės nesigailima pasa
kyti j akis tai, kas galvojama. Pvz., 
senatorius Brooks (žinc nas savo pa
lankumu Lietuvos bylai) pareiškė, 
jog „sovietai niekad nebuvo JAV są
jungininkai. Jie kariavo išvien su 
sąjungininkais tam, kad išplėstų pa
saulyje savo t i r o n i j ą.“

Aišku, kad šiomis citatomis, toli 
gražu', neaprėpiame viso to arsenalo, 
kuriuo pastaruoju metu ėmė naudo
tis abu frontai. Tačiau argumentų, 
atrodo, pakanka, kad galima būtų 
konstantuoti, jog . „JAV — Sov. Są
jungos įtempimas jau yra pasiekęs 
aukščiausią lainsnį“ (turkų „Tasvir“).

Visos tos žodžių salvės gal ne
verstų prieiti tokių radikalių išvadų,, 
jei — žodis netaptų kūnu... Gi vie
noje fronto pusėje tai jau „patapo 
kūnu“ atgaivintojo internacionalo 
formoje. Ta proga „Pravdoje pa
skelbtas to Internacionalo naujasis 
„credo“, reiškiąs „visų demokratinių 
pasaulio jėgų mobilizaciją“ kovai su 
amerikiečių ir britų imperializmo 
ekspansija ir kad, anot Tasso, „de
mokratinės jėgos“ niekais paversian- ■ 
čios „imperialistų“ ir „karo kursty
tojų“ siekimus, kovodamos su jais 
politinėje, ūkinėje, socialinėje, ideo
loginėje ir kultūrinėje srityje, — ro
do, kad ne tik „marksizmui prasi
deda nauja gadynė“, kaip patosiškai 
išsireiškė lenkų „Glos Ludu“, bet kad 
tenka laukti ir tikėtis aiškesnės ir 
daugiau konsoliduotos reakcijos tame 
pasaulyje, kuris niekaip iki šiol neį
stengė atsižadėti minties apie galimą 
kelią į bendradarbiavimą su sovie
tais.

Į kokias formas beįsilietų aitrių 
ideologinių kovų ginklai. įsidėmėti
nas vis tik atsargių ir akylių švei
carų žygis, imantis jau dabar svar
styti įstatymo projektą, numatantį 
sudaryti maisto ir žaliavų atsargas 
eventualaus naujo pasaulinio karo 
atvejui. <Tą įstatymo projektą refe
ravęs Dr. Wahlen pareiškė: „Mes tuo 
nenorim pasakyti, kad kuri nors di
džiųjų valstybių puoselėja karo pla
nus, tačiau mes žinom, kad patran
kos lengvai ima šaudyti pačias sa
vaime ..." J. Mšk.

r Šie „pono smegenys“ bus vadina
mi EDSAC (Elektronic Delay Stora
ge Automatic Calculator).

Sis įtaisas būsiąs 25 kartus di
desnis už amerikiečių „Eniac“ — au
tomatinius smegenis. Jis atliks per 
minutę 100.000 įvairių kalkuliacijų. 
Klausimai bus pateikiami į kaspiną 
ir atsakymai bus atspausdinti irgi 
ant kaspino.

Šių smegenų autorius yra 33 metų 
Cambridge universiteto profesorius 
dr. H. V. Wilkes. Jis vadovauja ma
tematikos laboratorijai.

„Smegenys“ kaip pareiškė jų au
torius, išvirsią iki šiol negirdėtas ma
tematines sritis ir, gal būt, padary
sią sensacinių atradymų inžinierljoje, 
astronomijoje ir atomo fizikoje. Gal 
būt, jie spręsią ekonomines ir filo
sofines problemas, kurios yra per 
daug komplikuotos žmogaus protui. 
(DM - am)

— Darbo Statistikos Biuras Wa
shingtone, skelbia, kad JAV dirban
čiųjų skaičius pasiekė 60.300.000-skai- 
čių. Tai rekordiniai skaičiai ir jie 
dar turi tendenciją didėti. Tas tik 
rodo, kad JAV dabar išgyvena labai 
gerus darbo paklausos laikus. Į mi
nėtą skaičių visai neįeina tarnaujan
tieji kariuomenėje.

tų vyriausybė pakartotinai pranesusi 
Maskvai, kad ji mielai priimtų so
vietų pakvietimą atnaujinti prekybos 
darybas, kurios praeitą pavasarį ir 
vasarą labai sklandžiai vykusios ir ' 
vos vos nedavusios gražių rezultatų.

' Prosovietiniai britų ir ypač pran
cūzų sluoksniai pastarąjį britų vy
riausybės pakeitimą sutinka palan
kiai, nes Crippso iškilimas liudijąs, 
kad Bevinas su savo amerikine poli
tika gavęs antausį. Kaip žinoma, 
JV žadamoji „greitoji pagalba“ bri
tams nieko nežada ir laikoma, kad 
dabar vyriausybėj pirmuoju smuiktr 
ims groti Crippsas, D. Britanijoi 
ūkinį atkutimą grindžiąs bendradar- M
blavimu su sovietais. -E-
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Vizitas Hradszino pilyje
(Pradžia 3 pusi.)

varžomi atstatome savo kraštą visose 
srityse. Gal manote, kad Lietuva tu
ri kitą pasirinkimą?“

„Manau, kad jokia tauta savo no
ru neatsisako laisvės bet kurioje jos 
srityje...“

„J3et kur jūs matote tuos laisvės 
suvaržymus savo krašte? Kaip tokiu 
atveju galėtų jūsų ministerial daly
vauti tarptautinėje konferencijoje? 
Tiesa, aš dabartinio užsienių reikalų 
ministerio asmeniškai nepažįstu, bet, 
pavyzdžiui, ponas Paleckis man ne
kelia jokių abejonių ir esu tikras, 
kad jei visi tokių liberalinių pažiūrų 
žmones dabar vadovauja Lietuvos 
reikalams, tai tik rodo, kad tauta yra 
pasukusi tinkamu kėliu .. A

„Dalyvavimo konferencijoje po
būdis, man bent, yra aiškus. Bet apie 
tai būtų galima ką nors pasakyti tik 
po konferencijos... Poną Paleckį pa
žįstu neblogai. Bet jo vaidmuo šiuo 
metu praktiškai ne daug kuo 
skiriasi nuo Hachos ar Tiso. Bet, p.

„Atleiskite, bet atrodo, kad p. mi- 
nisteris išeinate iš skirtingų Čekoslo
vakijos sąlygų tiek vienos, tiek kitos 
okupacijos metu."

„Dabar mes neturime jokios oku
pacijos!“

„Aš tai pastebėjau. Bet prieškari
nių politinių sąlygų taip pat ne.“

„Mes mokame tautos interesus su
derinti su bendraisiais pasaulio inte
resais. Jūsų užsispyrimas rodo, kad 
lietuviai dar nepasimokė iš istorijos. 
Gal dėl to ir tenka taip blaškytis...“

„Manau, p. ministeriui nesvetima 
Lietuvos istorija, kuria mes taip di
džiuojamės. Ar mes kalti, ar ne, kad 
savo laiku daugiau gėrėjomės suo
mių pavyzdžiu nei... (vos nepasa
kiau per daug...) kitų tautų, paro
dys ateitis, kiek aukų tai bekai
nuotų.“

Ponas Sk. pažvelgė į laikrodį. Tai 
buvo ženklas mano vizito pabaigai. 
Jis'atsistojo ir paklausė, kuo galįs 
man patarnauti. Po tokios jo kalbos, 
jo patarnavimas galėjo būti tik vie-

„Juo pasidaryčiau nuo įžengimo 
konsulatan momento. Geriau jau to
kiu atveju liksiu Lietuvos piliečiu!“

Atsisveikindamas p. Sk. vis dėlto 
paspaudė ranką ir pareiškė užjaučiąs 
man (,,lituje‘). Greičiausia, tai reiškė 
užuojautą pasigailėjimo vertam „ne
susipratėliui“, pametusiam kelionės 
kryptį...

Tuo būdu, mūsų čekiškai - lenkiš
komis kalbomis maišytas pasikalbė
jimas baigėsi. Baigėsi, palyginti, lai
mingai, nes be kliūčių išėjau iš mi
nisterijos rūmų, jokia policija manęs 
negaudė ir dabar dar nežinau, kur 
yra sovietų konsulatas.

Nors pasikalbėjimo atmosfęra bu
vo ne tokia, kokios aš tikėjausi ir ko- 
k"ia būtų tikusi Hradszino rūmų oru
mui, bet čekų diplomato pažiūros į 
paliestuosius klausimus buvo ir liko

man dėkinga medžiaga čekų politi
niam mentalitetui pažinti.

Tokiu būdu papildęs savo įspū
džių pluoštą, grįžau viešbutin, kur 
sudorojęs pietus, pradėjau ruoštis to- 
limesnėn kelionėn. Dar liko per
žengti gelžinės uždangos paskutinis 
skliautas, o toliau jau — kaip Dievas 
duos... 

* • •
PS. Ištrauka iš kelionės įspūdžių 

pro geležinę uždangą 1946 m. liepos 
mėn. J. Meškuitis

• AP iš Sofijos praneša, kad 9 bul
garai, mėginę perbėgti per sieną į 
Turkiją, buvo spalių 3 ir 4 d. Bul
garijos pasienio sargybinių nušauti.
• Amerikiečių bendrovė gavo suti
kimą daryti gręžimus Cicilijoje, nes 
tikisi rasti naftos šaltinius. Bus grę- 
žinėjama 70.000 akrų plote. (AP)
• Rusai sutiko dalyvauti 4 užsienių 
ministerių konferencijoj lapkričio 25 
d. Londone. (Reuter) mo. -E-

Europos plaukymo pirmenybės Monte Carlo

Ko verti Višinskio 
kaltinimai

JV kongreso atstovų rūmų užs. 
reik, komisijos pirmininkas' Eatonas 
žurnalistams pareiškė, jog Višinskio 
mestieji kaltinimai tariamiesiems 
„karo kurstytojams“ (į kuriuos įskai
tytas ir pats Eatonas) yra visuotinės 
sovietinės šmeižtų kampanijos dalis. 
Toji kampanija prieš Vakarų demo
kratijas su vis didesniu įniršimu va
roma ir sovietų spaudoje bei per ra
diją, ir esą galima tarti, kad tai yra 
dirvos, parengimas kokiam nors ypa
tingam sovietų žygiui. Ir Hitleris pa
našiai paruošdavęs savo pokštus. Į 
tą sovietų kampaniją susirinkęs JV 
Sigresas turėsiąs duoti tinkamą at-

ymą. Eatonas priminė, kr d sovie
tai turėtų neužmiršti Hitlerio liki

ministeri, ne asmuo čia svarbu, svar
bu metodai, kuriais 1940—1941 metų 
bėgyje buvo spėta parodyti, kad lie
tuvių tautai vistiek yra primestas 
režimas, kuris ne tik kad neatitinka 
jos pašaukimo, bet graso visai jos eg
zistencijai. Masiniai išvežimai gi yra 
patikrintas faktas ...“

„Aišku, faktas, kad režimo ra
dikalus pasikeitimas reikalauja 
tam tikrų aukų... Bet netikiu, kad 
tai reikalautų daugiau, nei vokiečių 
okupacijos metu.“

nas — pasirašyti ant mano atneštojo 
lapuko, kad galėčiau laisvai apleisti 
Hradszino rūmus. Pasirašęs p. Sk. 
dar prašneko:

„Tokiomis sąlygomis atvykus į 
Pragą, aš maža vilties teikiu, kad ne
pakliūsite policijon, kuri uoliai čia 
gaudo visus be darbo slankiojančius. 
Aš patarčiau jums užeiti į sovietų 
konsulatą ir sutvarkys. Jei to negali 
padaryti čekų įstaigos, ką gi aš ben
dro turiu su sovietų konsulatu?“

„Jūs gi sovietų pilietis!“

Antikinė Pompėja atkasinėjama 
toliau

Ateinančiais metais sukanka du 
šimtai metų nuo Pempėj os atradimo. 
Tą proga šiame antikiniame mieste 
numatoma surengti dideles iškilmes.

Šimtas devyniašdešimts devyneri 
metai praėjo nuo to laiko, kai van
dentiekio darbininkai, kasdami grio
vius, atsitiktinai užtiko Vezuvijaus 
lavos užpiltą miestą. Bet iki šio laiko 
dar du penktadaliai Pompėjos yra gi
liai akmenimis ir sukietėjusfOs lavos 
užgriauta. Sis žydintis uostamiestis 
79 metais po Kristaus gimimo tapo 
neramiojo Vezuvijaus auka. Staigus 
ugniakalnio išsiveržimas, palyginti, 
per trumpą laiką nutraukė šio gra
saus ir ištaigingo miesto gyvenimą.

Prieš t'rejis metus vėl buvo pra
dėti miesto atkasinėjimo darbai. Bet 
praeis dar šimtmečiai, kol Pompėja 
bus visai atkastas ir sužibės kaip 
graikų dievaitė savo antikiniu grožiu. 
O naujieji atkaslnėjimai duos naujos 
medžiagos apie senovėj kultūrą ir 
ypatingai papildys žinias apie Ro
mos valstybės gyvenimą. Kartu gal 
Išsispręs senas mokslininkų ginčas, 
keno Pompėja buvo įsteigta; graikų 
ar etruskų? Sis klausimas paaiškės 
kai bus atkasti seniausi kapai, kurie 
yra anapus miesto sienų. Sakyti ką

rą žymesnių pastatų. Dabar du treč
daliai bombų apgriautų pastatų yra 
vėl restauruota. Pompėjos didžiau
siame pastate, Fauno namuose, vėl 
atstatytos architektūrinės kolonos ir 
bombų apgriautos sienos, pasinaudo
jant rūmų įrengimų fotografinėmis 
nuotraukomis. Kad lankytojai galė
tų atskirti sienų originalines dalis 
nuo restauruotųjų, naujos sienų da
lys yra apvedžiotos raudonomis ply
tomis. Sunkiausi atstatymo darbai 
vyksta vietos muziejuje, į kurį buvo 
pataikinta penkioms bombomis ir re
zultate iš 3.898 eksponatų 3.000 buvo 
apgadinta. Jų tarpe buvo sudaužyti 
Pompėjos sudegintųjų gyventojų kū
nų gipso lydiniai. Šie gipso lydiniai 
buvo atliedinti naudojantis pasiliku
siomis lavoje sudegintųjų žmonių 
kūnų formomis. Įvairūs muziejiniai 
eksponatai, k. a. ąsočiai, aliejinės 
lempos, bronzinės statulos, ir pan., 
yra jau sutvarkyti Sunkiausiai ar
cheologams vyksta su stiklinių daik
tų restauravimu. Visiems restaura
vimo darbams vykdyti be galo daug 
padeda karo metu išsaugotieji įvai
rių eksponatų, pastatų ir architektū
rinių detalių originalines foto nuo
traukos. Br. K.

šių metų Europos plaukymo pir
menybės užima išimtiną vietą spor
tinių įvykių tarpe: tai pirmos po ka
ro suruoštos rungtynės, kurios pra
šoks prieškarines. Ir tai ne vien or
ganizacija ar dalyvių skaičiumi, bet 
ir pasekmėmis. Monaco gyventojai 
mėgsta užsieniečius, tad prieškarinės 
pirmenybės Budapešte, Bolognoje, 
Paryžiuje, Magdeburge ir Londone 
pritemo Monte Carlo blizgėjime. Jau 
prieš kelias savaites Monaco kuni
gaikštis Liudvikas II išleido* dekretą, 
kuriuo baigiamas karas su Vokietija 
ir jos satelitais. Šis dekretas pirmoje 
eilėje palietė 75 jo muškietininkus ir 
gairininkus (pikti liežuviai teigia, kad 
jie ginkluoti muškietomis... iš 1917 
metų!), kuriems dabar nebereiks eiti 
sargybos ties lošimų kasino. Taika 
tad vėl įsiviešpatavo toje groteskiš
koje valstybėje, kad suteiktų pirme
nybių pradžiai šventišką nuotaiką.

Per 300 plaukikų iš 16 tautų su
plaukė J liuksusinį Monte Carlo ba
seiną, begulintį terasomis išsipuošu
sių vilų papėdėje. Su savo septyniais 
50 m takais šis baseinas laikomas 
idealia šitokioms rungtynėms vykdy
ti. Pirmenybių favoritu buvo laiko
ma Prancūzija, laimėjusi šiais me
tais visus tarptautinius susitikimus, 
o jos svarbiausiais varžovais Vengri
ja ir Švedija — kraštai jau nuo seno 
turį vadovaujantį vaidmenį plauky
mo sporte. Ir jei prancūzams ir teko 
kiek nusivilti savo ekipa, tai jų tikrai 
neapvylė jų didžioji viltis — Alex 
J a n y. šis vardas šiandie viso spor
tinio pasaulio lūpose. Alex Jany, 
stambaus sudėjimo (ūgis — 189 cm, 
svoris 93 kg) aštoniolikametis jau
nuolis, šiose pirmenybėse buvo smar
kiai apkrautas: 100 ir 400 m laisvu 
stiliumi ir 200 m estafetėje 4X200 
taip pat stiliumi. Ir nežiūrint to, jis 
pasiekė daugiau, negu tikėjosi di
džiausi optimistai.

Rungtynės buvo pradėtos tradici
niu 100 m laisvu stiliumi. Jany eina 
pirmas, jam ant kulnų gula antrasis 
Europos crawl specialistas — švedas 
Olav Olssen. Jany Užtikrintai laimi, 
sumušdamas savo paties Europos re
kordą laiku 56,2 sek., o tai tėra tik 
0,3 sek. blogiau už amerikiečio Alan 
Ford pasaulio rekordą. Olsseno lai

kas irgi puikus — 58,6 sek. 400 m 
distancijoje Jany iš karto atsiplėšia 
ir toliau nešasi jau visai vienas, pla
čiais mostais rėždamas vandenį. Žiū-- 
rovams užima kvapą: taip plaukiant 
čia dar niekas nebuvo matęs. Visi 
nervingai seka chronometrų rodykles 
— juk kvepia rekordu. Ir tikrai: 
4.35,2 skamba naujasis pasaulio re
kordas. Tuo būdu Alex Jany pageri
no senąjį amerikiečio Medicos re
kordą net 3,5 sek. Ką tai reiškįa, ga
lime spręsti iš to, kad kai neseniai 
japonų nauja plaukymo žvaigždė — 
19 metų studentas Furahashi sukorė 
400 per 4.38,4, tai sportiniai laikraš
čiai atžymėjo, kad šioks laikas Euro
pai esąs pasakiškas. Ir štai dabar 
šioji pasaka jau nebe pasaka; nes ir 
Europa turi savo pasakišką plaukiką.

100 m nugara taip pat užtikrintai 
laimi kitas nepavejamas prancūzas 
Vallerey 1.07,6, antruoju gerokai at
silikęs atėjo austras Koppelstadterp 
per 1.10,5. 200 m krūtine anglas Ro- 
main, kuris prieš 2 savaites laimėjo 
akademinėse pasaulio pirmenybėse 
Paryžiuje pirmą vietą šitoje varžy- 
boje, parodo geriausią šiais metais 
pasekmę 2.40,2 (pasaulio rekordas 
prancūzo Nakache 2.36,8). Buvo ap
gailestaujama, kad nedalyvavo rusai, 
kurie čia laikomi specialistais, vis 
dėl to, dabar abejojama, kad ir Boi- 
čenko ar Meškov būtų galėję ką pa
daryti puikioje formoje buvusiam 
Romain. ,

1500 m laisvu stiliumi tapo užti
krintu vengrų grobiu. Malonią staig
mena čia pateikė 17 metų vengras 
Mitro, ateidamas pirmuoju per 19.28. 
Jį sekė vengras Voros ir jugoslavas 
Stipevitč.

Dramatiškas kova užvirė estafe
tėje 4 X 200. Jau pradžių pirmavimą 
užgriebė švedai. Paskutiniuoju už 
Švediją startavo Olsson, už Prancū
ziją Jany. Bet Olsson šį kartą turėjo 
apie 20 m forų! Žvėrišku tempu rau
meningasis prancūzas atmuša metrą 
po metro. Dvi rankas vienu ypu sie
kia finišo Sienelės, — ir vis dėlto 
Olsson pirmas! Švedija pasiekia nau
ją Europos rekordą laiku 9.00,5. An
troje vietoje — Prancūzija 9.00,7, tre
čioje — Vengrija 0.01,4. Prancūzų ir 
vengrų laikai taip pat geresni už bu

vusįjį Europos rekordą. Jany šioje 
konkurencijoje parodė vėl fantastiš
ką laiką 2.04,9, tuo tarpu kai jo pa
ties pasaulio rekordas yra 2.05,4. Ži
noma, naujasis laikas nebus užkaity
tas rekordu, nes pasiektas estafetėje. 
Nežiūrint šio asmeninio pasisekimo, 
Jany buvo taip sujaudintas savo eki
pos nesekme, kad kelias minutes po 
to jį matė besėdintį ant baseino kraš
to ir griaudžiai beverkiantį. Jis tu
rėjo tam gal ir rimtų priežasčių: ši
tas nesmagus pralaimėjimas kainavo 
Prancūzijai, kaip vėliau paaiškėjo, 
Europos taurę.

100 m laisvu stiliumi moterims 
varžybose, nelauktas buvo pralaimė
jimas olandės Termenlen, kuri 1946 
m. pasiekė sensacingą pasaulio re
kordą 1.01 (!) Pasekmės šioje kon
kurencijoje: 1) Nathansen, Danija 
1.07,8, 2) Termeulen 1.08,1, 3) An
dersen 1.08,3.- 400 m laisvu stiliumi 
danė Harup sukorė per 5.18,2. Ji 
laimėjo ir 100 m nugara laiku 1.15,9; 
200 m krūtine: van Vliet (Olandijai 
2.56,6. Estafetėje 4X100 pirmavo da
nės laiku 4.32,3. Jos laimėjo ir esta
fetę 4X200 krūtine. Tuo būdu mo
terų varžybose danės šį kartą aiškiai 
paveržė pirmumą iš olandžių. P. T.

(Bus daugiau)

ESPERANTININKAI! DĖMESIO!
Jau baigiamas įrišti Pulgio Andriu- 

šio paruoštas „Esperanto Kalbos Va
dovėlis“. Visas jo nedidelis tiražas, 
proporcingai padalinus, bus išsiunti
nėtas Mūsų Kelio platintojams, todėl 
norintieji jį įsigyti tiesiogiai ir krei
piasi į vietos spaudos platintojus. 
Pavieniams laikraščio prenumerato
riams taip pat bus išsiuntinėta po 
vieną egz. minėto' vadovėlio, už kurį 
atsiteisti prašoma kartu su laikraščio . 
prenumeratos pratęsimu.

„Esperanto kalbos vadovėlio“ •kai
na 4,- RM. Gauna 10 ’/o nuolaidos tik 
tie platintojai, kurie jo išplatins ne 
mažiau kaip 10 egz. Atsiskaitymą už 
išplatintus vadovėlius siųsti atskiro- ., 
mis perlaidomis, apie tai jose pažy
mint Mūsų Kelias

pai buvo ankstyvesniųjų neprityrusiu 
atkasinėtojų prieš du šimtus metų 
užversti ir yra 15 metų po žemėmis 
Atkasinėjimo darbų vadovas prof. 
Amedeo Maiuri yra įsitikinęs rasti 
kapus iš šešto amžiaus prieš Kristų 
Ir tuo įrodyti, kad Pompėjos įsteigė
jai buvo graikai.

Kai senosios miesto sienos bus at
kastos, Pompėja bus parodyta visame 

<8avo grožyje. Dalis miesto sienų jau 
kitais metais bus atkasta. Gi visų 
miestą supančių sienų atkasinėjimas 
užtruks ne mažiau kaip dešimt metų. 
Dabar intensyviai dirbama prie at- 
kasimo paskutiniųjų šešiasdešimties 
metrų Pompėjos prekybinės gatvės 
Via Abundantiae. Daug reikšmės de
dama į atkasimą liuksusinio miesto 
sporto centro Praedia Juliae Feiicis, 
kur buvo įrengti puikiausi baseinai 
su tryškančiais fontanais ir puikia 
atletikos aikšte. Taip pat numatoma 
pradėti atkasinėti Pompėjos stadijo- 

z nas, kuriame tilpo 20.000 žiūrovų, ir 
pastatai, kuriuose buvo laikomi lau-

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

(STAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 
Ieško šių asmenų:

STEMBOKAS Edvardas, 21 metų, iš 
Silesia;

TRILIPATIENĖ Aldona, 27 metų, iš 
Bavaria;

TILIPAITIS Gediminas, 7 metų, iš 
Bavaria;

TRIL1PAITYTE Dalia, 4 metų, iš 
Bavaria;

TUTKUS Lidja, 18 metų;
TSCHORZNIKIS Josef, iš Kaunas;
WASKEWIZUS Heinrikas, 41 metų, 

.iš Prusia;
WASKEWIZIENE Minna, 35 40 me

tų, iš Prusia;
ŽEMAITAITIS Pranas, 34 metų; 
ZUKOWSKA Maria, iš Suwalki.

XXXXV
LISECKI Helene, 10 metų, iš Neu

stadt;
LISECKI Zita, 9 metų, iš Neustadt;
MUSKAT Elsa, 39 metų, iš Drancy;
NIKOLAJEW Eily, 18 metų, iš Adl- 

Grūnden;
ŠULMA Juozas, 60 metų;
SVAINIEKAS Hanna, 17 metų;
SVAINIEKAS Karolis, 49 metų;
SVAINIEKAS - Bričkaitė,' 46 metų;
SVAINIEKAS Marytė, 19 metų;
SVAINIEKAS Algirdas, 11 metu;
SVAINIEKAS Regina, 7 metų;
SVANAUSKAS Kazimiera, iš Hanau;
TETMAJERIS Emilio, 40 metų;
TOMKEVlClENE Galina, 43 metų, 

iš Vilnius;
TREČIOKAITE Alma, 25 metų, iš

ULEVIČIUS Birutė, 13 metų, iš Dres
den;

ULEVIČIUS Danutė, 9 metų, iš Dres
den;

WYMERIS Edmund, 17 metų, iš Neu
stadt;

ŽUKAUSKAITE Elena, 17 metų, iš 
Kolberg. -•

russische Zone) — Smulkevičiaus Jo
no, gim. 1910. 4. 16 d. Paskutinė gy
venamoji vieta Schwerin/Mecklen- 
burg (3a) Johann-Brinkmann-Str. 14.

Elbing;
TYLIUS Adolfas, 41 metų, iš Prussia;

2828. Mačiulis Petras (Pedro Ma
čiulis, San Lorenzo 2589, Martinez. 
F.C.C.A., Argentina) — savo brolio 
Antano Mačiulio ir kitų giminių bei 
pažįstamų.

2829. Račkauskas Petras ([13a] 
Straubing, Theresienpl. 7) — Genio 
Antano ir kitų pažįstamų.

2830. Amer.kos lietuvė Rubeže- 
vičiūtė-Milinavičiene Petronėlė (49 
Schuyler str., Amsterdam 5. N. Y. 
U.S.A.5 — savo seserų: Valerijos ir 
Antaninos ir sesers dukters Vladisla- 
vos, kil. iš Telšių apskr., arba gimi
nių ir pažįstamų.

(Schilda 
Luckau,

Amatų Mokyklos klausytoją 
Mariją GUSTAITĘ 

ir jos motiną, brangiam tėve
liui ir vyrui Jonui GUSTUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame.

Schwab.' Gmūnd Amatų 
Mokyklos siuvimo skyriaus 

klausytojos

2--31. Schiller Helene — 
Nr. 81 ub. Kirchain, Kreis

Danutei BIELSKYTEI, 
jos mylimai mamytei mirus, 
reiši.'ame nuoširdžią užuojautą.

Rothcnburgo gimnazijos 
VII kL auklėtojas 

ir mokiniai

kiniai žvėrys to meto žaidynėms. Vi
si darbai dabar vykdomi ne taip, kaip 
anksčiau, be jokio plano, bet labai 
atsargiai ir rūpestingai, ir todėl prof. 
Maiuri skaičiuoja, kad galutinai baig
ti viską atkasti ir restauruoti pri
reiks dar apie porą šimtų metų laiko. 
Paskutiniaisiais metais buvo uoliai
dirbama, šio karo metu oro bombar
davimų padarytoms žaloms pašalinti. 
Kaip žinoma, 1943 metais buvo daug 
bombų numesta į miesto vakarinę 
dalį, kur netoliese buvo turistinis 
viešbutis vokiečių kariams, bet lai
mingu atveju šioje miesto dalyje nė-

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimos ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. « Redakcija nesnnaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus Ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/> nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayerische Hypotheken- und Wech*el-Bank, Filiale Dillingen/Donau (13b). Kaina 1,50 RM.
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išeina kartą savaitėje, ketvirtadienį
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

Laiškas Daily Mail redaktoriui

Anglosaksai ir Sovietų Rusija
Vakariečių spaudos akimis žiūrint

Visas pasaulis su nerimu seka, 
kaip for.nuosis ateities gyvenimas. 
Atrodo, kad kantrybės pradeda stig
ti net tie žmonės, kurie ligi šiol už
sispyrę laukė kokių nors nuolaidų iš

„partnership“, primindamas, kaip 
Roosevelto laikais spauda, radijas Ir 
filmos visa darė, kad tik pakalbėtų 
į ir apie sovietus „aksominiais tonais, 
kaip tai darė mūsų vyriausybė. Ta-

dalies konkliuziją: „priveskime prie 
avantiūros su Rusija!“ — „That's 
why we must have a showdown with 
Russia“.

Pagaliau išvados: „Privalome su
sovietų pusės. Kad tai ne tuščios 
idėjos, o vis labiau konkretizuojami 
pasiūlymai, rodo kai kurie nauji reiš
kiniai JAValstybėse ir D. Britanijoje.

Respublikonų politikas: „Išmes
kime Sovietus iš JT“

„Dz. P. 1 Dz. Z“ korespondentas 
iš Washingtono rašo:

Pasirodė, jog JAV egzistuoja ten
dencija tokiu ar kitokiu būdu iš
stumti Sovietų imperiją iš jaunystės 
amžiuje sugrybėjusios tarptautinės 
organizacijos.

Jau kelios dienos šimtuose Ame
rikos miestuose didžiuliai skelbimai 
skelbia pasirodymą naujo „THE 
AMERICAN“ žurnalo nr., kurio 
spausdinama milijonai egzempliorių. 
Skelbimuose milžiniškos, raudonos 
raidės skelbia: „Let’s have a show
down with Russia!“ Tai kurstąs į 
avantiūrą su sovietais straipsnio ti
tulas, pasirašytas Charles A. Ea
ton o, Kongreso nario iš New Jer
sey valstybės, respublikono, Repre
zentantų Rūmų užsienio reikalų ko
misijos pirmininko.

Kasdieninė spauda persispausdino 
ilgas p. Eatono straipsnio ištraukas, 
pabrėždama autoriaus užimamą vietą 
Kongrese, nesigailėdama truputį ne
švelnių užuominų tema: „Kas iš ti
krųjų pagyvenusio pono straipsnį 
rašė?“ — nes, kad po juo p. Eaton 
pasirašė, dar nereiškia, kad jis yra 
jo autorius.

P. Eaton, buvęs protestantų pa
mokslininkas, jau keliolika metų 
dirba Kongrese ir, pagal tradicijas, 
kaip ilgiausiai jame dalyvaująs, au
tomatiškai tapo parlamentarinės ko
misijos pirmininku. Ta sistema va
dinasi „seniority“. Gal būt, p. Bato
nui nemalonu, kai spauda spėlioja, 
kas jo lūpomis ar plunksna kalba, 
bet svarbus yra patvirtinimas, kad 
konsekventiškai, metai po metų, o 
ypačiai gen. MarshaHiui apėmus 
Valstybės Departamento šefo postą, 
jis skelbia kaip tik tos tarnybos nuo
monę.
„Turime privesti prie avantiūros...“ 

ęrieš keletą savaičių „Foreign Af
fairs“ laikraštyje buvo atspausdintas 
panašios reikšmės straipsnis, pasira
šytas „X“. Tuo X-su, pasirodė, yra 
p. Kennan, gen. Marshallio patarėjas 
sovietiniems reikalams. P. Eatono 
straipsnis, paprastai kalbant, yra 
ypatingai grubiais ir prastais žodžiais 
išreiškimas topatles,ką p. Ken
nan aiškino rinktiniam eli
tui, skaitančiam „Foreign 
Affairs", būtent: Turime privesti 
prie avantiūros su Sovietų Sąjunga, 
kuri yra mūsų mėgintoja, o ne part
nerė, kaip daugelį metų galvojome ...

Savo straipsnyje (? — klaustuką 
kasdieninė spauda) p. Eaton 
prie to užgesusio tikėjimo į

čiau, — sako p. Eaton, — mes, ame
rikiečiai, mokomės tartautinių reika
lų nepaprastai pamažu“ ir „dėl to li
kome prispirti mūsų pačių jėga ir 
galybe naujajame pasaulyje, lygiai 
kaip prispirti esame mūsų atsakin
gumo ...“
„Komunistų pasaulis tai nelaisvės 

pasaulis“
Toliau p. Eaton pereina prie ap

skaičiavimų. Ilgai išskaitinėja sovie
tų apgaules (jo paties išsireiškimas): 
apgaudinėjimas religinės laisvės te
ma, apgaulingas vartojimas tokių žo
džių, kaip „demokratija“, „rinkimai", 
„garbė“, „laisvė“, „padorumas“ ir 1.1. 
Paskum aptaria „raudonų, nuodingų 
skruzdėlių žygį į mažesnes Europos 
valstybes ir į mus pavidale penkto
sios komunistų kolonos, net grėsmin
gesnės už Hitlerio penktąją koloną“. 
Priminęs, kad „komunistų pasaulis 
tai nelaisvės pasaulis“, p. Eaton pri
mena istorinius žodžius Lincolno, 
šaukiusio į karą dėl belaisvių išlais
vinimo: „Negali egzistuoti pasaulis, 
padalintas per pusę — į pusę žmonių 
laisvų ir pusę belaisvių“ — ir dėl to 
— p. Eaton daro šitos savo straipsnio

laikyti Rusiją tuojau arba kautis su 
ja kiek vėliau ... Vengiant karo, bū
tinas yra kompromisas, bet kompro
misas su Rusija yra negalimas... 
Vienintelė kultūringa pramoga, ku
rios taisykles pasisavino rusai — tai 
mūsų lošimas pokeriu, pasiremiąs 
bluff’u ... nesiduokime užbluff’uoja- 
mi... išmeskime Rusiją iš Jungtinių 
Tautų, nes vėliau kova prieš ją gali 
būti labai sunki... Dabar mes turi
me atominę bombą, o esu tikras, kad 
Rusija dar jos neturi... Išmesta iš 
padorios tarptautinės bendruomenės, 
Sovietų Rusija, pažymėta išmestinio 
žeųklu, stengsis geriau elgtis arba 
turės būti privesta prie tvarkos ir 
ramybės karinės akcijos pagalba, 
pravestos padorių tautų ... Esu ti
kras, kad sovietų vadai pasimokė iš 
dviejų pepavykusių mėginimų su
mušti pasaulį, kaip to norėjo vokie
čiai. Pasirodė, kad viso pasaulio nu
galėjimas nėra lengvas dalykas. Ru
sai nebūtų galėję nugalėti vokiečių 
be mūsų pagalbos. Galime dar da
bar sustabdyti Sovietų Rusiją, varto
dami atitinkamų psichologinio spau
dimo priemonių. Jei tai mums ne-

Daily Mail redaktoriui laiške, at
spausdintame tame pat laikrašty, 
nurodoma, kuriomis sąlygomis Vo
kietija kovotų prieš Rusiją. Pagal 
laiško autoriaus samprotavimus, Ru
sija norinti karą nudelsti dar bent 
5 metus, kol ji taptų kariškai ir eko
nomiškai pajėgi. Bet Amerika, anot 
jo, neatidėsianti toliau už 1948 me
tų, nes politinė nesantaika su Rusija 
kylanti Balkanuose, vidur. Rytuose, 
Kinijoje.

Vakarų Sąjungininkams esąs bū
tinybė išbandyti kardus su Sovietais 
per artimųjų 12 mėnesių, jei jie nori 
nugalėti ją. Bet kad Sąjungininkai 
galėtų laimėti, esą svarbu, jog Vo
kietija padėtų Amerikai ir Britani
jai. Todėl esą reikalinga, kad primi
tyvioji politika, kuri iki šiol buvo 
taikoma Vokietijoje, būtų trijose zo
nose pakeista švelnia politika.

Amerika ir Britanija turinčios 
Vokietijai pažadėti tai, kad vokiečiai 
nuoširdžiai galėtų paremti. Laiško 
autorius ir ,nurodo tokias sąlygas, 
būtent:

1) Kad užtikrinus greitą laimėji
mą Amerikai ir Britanijai, turi būti

laikąs at-

arba...“
Rūmuose

stato 
grįžta

Komunistų sąmokslas Čilėje
DU SLAVŲ DIPLOMATAI IŠGUITI

Daily Mail spec, korespondentas 
Santiago (Čilėje) praneša, kad Či

lės vyriausybė išgujusi du Jugoslavų 
diplomatinius atstovus, kurie kalti
nami talkininkavę organizuojant di
delę komunistų špionažo ir sabotažo 
organizaciją, „įsakius naujai Belgra
de sukurtam mažajam komintemui“.

Oficialiai nustatyta, kad pietinėje 
Amerikoje buvo sudarytas rezisten
cinis centras, nukreiptas prieš JA- 
Valstybes. Prisidengus „Jugoslavijos 
draugų“ draugijos vardu, buvo ku
riamos komunistų celės, kurios ir or
ganizavo sabotažą ir streikus ir nau
dojo kitas priemones, kad visoje Pie
tų Amerikoje kenktų JAValstybėms 
svarbiai pramonei.

Organizacijos centras buvęs Ro
sario meiste. Ji įkurta Lymbomir’o 
Ilic, kuris atsiųstas į Čilę kaip marš. 
Tito pasiuntinys, įvesdintus preziden
tą Videla.

Šiuo metu komunistų galva esąs 
Franjo Pirc, Jugoslavijos ministeris 
Argentinoje. Pire tuojau išvykęs į 
Čilę, kai tik sužinojęs, jog jo bendra
darbiai išgujami namo.

Jo svarbiausias agentas buvęs 
Dalidor Jakasa, kuris, anot Čilės vy
riausybės, specialiai atvykęs į kraš
tą streikų organizuoti. Taigi, šis Ja
kasa ir Andrez Cunja, abu civiliniai 
attache Jugoslavijos atstovybėje, bu
vo paprašyti apleisti Čilę.
vyko j Argentiną.

iš

Jie iš-

Slavai nesilaiko tvarkos
AŠTRUS GINČAI POLITINIAME KOMITETE

politiniame komitete, kaipJT
praneša Associated Press, įvyko ne
paprastai šiurkščių ginčų tarp Jugo
slavijos atstovų ir vakariečių. Ypa
tingas sąmyšis kilo, kai Jugoslavijos 
atstovas Alex Bebler Balkanų komi
sijos raportą pavadino „šmeižtu“ 
(slanderous) ir kai po to JT komiteto 
pirmininkas pareikalavo, kad jis at
šauktų tokį pareiškimą.

Komiteto pirmininkas, luksembur- 
gietis Julius Bech, pertraukė jugo
slavo p. Beblerio kalbą, bet tas pa
reiškė, kad jo nieks negalįs sutruk
dyti. „Aš, sakb jis, turiu teisę pulti 
komisijos pranešimą“.

Posėdis .taip įkaito, kad esą tokio 
dar JTautose nebuvę.

Pirmininkas vėl pareiškė, kad to 
raporto negalima vadinti šmeižian
čiu, nes nesą gynėjų, kurie jį paruo
šė. Jugoslavui kaltinant britus dėl 
nužudymo Graikijos ministerio ka
bineto nario Zevgoe, jis vėl buvo per
trauktas ir jam pastebėta, kad ne
leidžiama vartoti žodį „užpuolimas“.

Jugoslavas šaukė: „Aš ji vartosiu be 
jūsų leidimo“. ,

Komiteto kambarys prisikimšo 
stebėtojų, kurie, užgirdą šauksmą, 
susigrūdo iš koridoriaus.

Jugoslavas puolė Belgijos atstovą 
Spaaką ir kaltino JAV su Britanija 
už kišimąsi į Graikijos vidaus rei
kalus.

Vos spėjo baigti kalbą jugoslavas, 
tuojau paprašė žodžio Spaakas ir Mc 
Neil.

M. Spaakas, rašo laikraštis, rau
donu veidu ir įpykęs pareiškė: „Jei 
oratoriaus jėga gali būti vertinama 
pagal jo padarytą įžeidimą, tada jis 
bus pasiekęs iškalbingumo viršūnę“.

P. McNeil pareiškė, kad p. Bebler 
pavartojęs „įžeidžiančią kalbą“ ir 
pridūrė: „Aš žinau, kad kai jis tapo 
isterišku, nebėra abejonės, jog jis 
ginsis, kaip visada tai daro“. Dau
giau jis nebenorįs kalbėti, nes svar
biausia p. Beblerio užduotis esanti 
provokacija. -am.

Po to Čilės prezidentas Videla 
tuojau paskambino Argentinos prez. 
Peronui apie du vykstančiu diplo
matu į Argentiną. Prez. Peronas at
sakęs, jog jis imsiąsis reikiamų ap
saugos priemonių.

Čilės vyriausybės pranešime sa
koma, kad Rosario sabotažo organi
zacija turinti ryšių su „Informbiuru“.

Ilic’o laikais, sakoma, ten pat dau
guma jugoslavų atvykę su dirbti
niais, netikrais Čilės pasais, kuriuos 
parūpinusi Rosario organizacija.

Pranešime nurodoma, kad „jie 
buvę tarptautinio plano dalimi, ku
ris diriguojamas komunistų ir 
domas pagal gautas iš Maskvos 
lito instrukcijas“.

Kaip žinoma, diplomatiniai 
ir Jugoslavijos santykiai jau 
trūko, —

vyk- 
sa te

Čilės
nu-

pavyks, — privalome nugalėti ją ka
rinės jėgos pagalba. Pats 
virai jai tai pasakyti.“

Tuo p. Eaton ir baigia.
„Grįžkite iki savo sienų

D. Britanijos Atstovų
svarstant Vokietijos klausimą, socia
listų atstovas Paget pasakė kalbą, 
kurioje tvirtino, kad nėra kalbos 
apie JT funkcijonavimą be pirmesnio 
europinių santykių patvarkymo, 
kas iš eilės reikalauja sovietų pasi
traukimo iš kontinento.

Dabartinė tarptautinė situacija 
yra panaši į Vienos Kongreso laikų 
situaciją, kada Talleyrand prikalbė
jo vakarų galybes pasakyti rusams: 
„Pasitraukite iki savo sienų arba...“ 
Dabar panašiai, kaip praėjusiame 
amžiuje, pasaulio likimas priklauso 
nuo „didžiųjų galybių koncerto“, nes 
tai, o ne joks „kolektyvinis saugu
mas“ yra JT pagrindas. Galybės turi 
patvarkyti Europos kontinentą ir tu
ri susitarti iš naujo kuriant suvie
nytą Vokietiją. Jeigu rusai žinos, 
kad, nepasitraukus sovietų kariuo
menei iš kitų kraštų, Rusijai grėslu 
karas, tikrai sugrįš iki savo senų 
sienų.

Tikriausias kelias išvengti būsimo 
karo — kalbėjo toliau atstovas Paget 
— yra karinis pasirengimas. Karai 
paprastai prasiveržia tada, kai atski
ros valstybės stengiasi jų bet kokia 
kaina išvengti. Kalbėtojas yra įsiti
kinęs, kad JAValstybės eis kartu su 
D. Britanija prieš Rusiją. Nežiūrint 
to, kokią politiką dabar veda Rusija, 
negali ji priimti karo, nes, nepaisant

atstatytas Vokietijos karinis suvere
numas ir besąlyginė tautinė nepri
klausomybė jos gyventojams.

2) Visos teritorijos, kurios pri
klausė Vokietijos imperijai iki 1914 
m., buri būti pilnai sugrąžintos.

3) Lenkijos sienos turi būti tos 
pačios, kokios jos buvo Rusijos im
perijos integraline dalimi prieš pir
mąjį pasaulinį karą. Rytinės Prūsi
jos sritis būtų perleista Lenkijai, kad 
ji turėtų išėjimą į Baltijos jūrą.

4) Lietuva, Latvija, Estija ir Suo
mija vėl turi tapti suvereninėmis 
valstybėmis ir atgauti turėtas sritis, 
kurios buvo laikomos iki 1939—1945 
metų kovų, ir pagaliau.

5) Kai kurios Vokietijos kolonijos 
Afrikoje būtų atstatytos ir perleistos 
jai naudotis.

Ir jei karas tuojau prasidėtų, ga
lima esą tikėtis, kad jam pasibaigus 
būtų sudaryta Europos Tautų Lyga 
su centrine aukščiausia vykdomąja 
taryba, kuri tvarkytų Europos politi
nius, ekonominius, finansinius, va
liutinius reikalus, kaip autonominis 
vienetas JTautų apimtyje.

Jūsų, etc. Lothian Graham - Scott 
(Count de Tancarville) Constance.

jos gausios persvaros sausumoje, 
ji gerai žino, kuo toks karas baigsis.

Atstovo Paget nuomone, yra tik
tai du būdai Europos kontinentui su
tvarkyti. Vienas iš jų yra rusų pasi
traukimas, kuris įgalins faktinę ga- \ 
lybių bendradarbiavima JT rėmuose, • 
o antras būtų, kad britai apleistų 
Vokietiją ir atiduotų Ruhro sritį 
amerikiečių žinion.

Diskusijose po p. Pageto kalbos 
kalbėjo atstovas Lipson. Kai jis pa
sakė: „Manau, kad teritorijos, kurias 
Rusija įsigijo per karą, buvo prijung
tos prie Sovietų sąjungininkų sutiki- 
m...“ — daugelis atstovų garsiai už
protestavo, šaukdami: „Nieko pana
šaus!“

Min. Bevinas dar laukia
Min. Bevinas pareiškė, kad lau

kia iš užsienio reikalų ministerių 
lapkričio mėn. konferencijos Londone, 
galutinio sprendimo, ar Vokietijos 
suvienijimas yra galimas. Ligi to 
laiko ministeris atmeta visas sugesti
jas, būk tai Vokietijos vakarų ir rytų 
sferų negalima sujungti dėl sovietų 
opozicijos. J. Ku-kte

M. ir L. LENDRAIČIAMS, 
liūdintiems dėl vienintėlio sū
nelio Vytuko tragiškos mir
ties, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą.

Hanau lietuvių pradžios 
mokyklos vedėjas 

ir mokytojai

Iš L Žurnalistų S-gos veiklos

bus sekantieji
S-gos savišalpos fondas.
S-gos paskutiniame vi- 
suvažiavime iškeltas pa- 
stelgti savišalpos fondą,

LTB metinio atstovų suvažiavimo 
metu spalių 9 ir 10 dienomis Kasse- 
lyje Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
Valdyba turėjo savo du darbo po
sėdžius. Posėdžiai praėjo gana dar
bingoje ir vieningoje nuotaikoje, da
lyvaujant Iš esamų devynių septy
niems valdybos nariams. S-gos pir
mininko patiektoji keliolikos punktų 
darbotvarkė pagrindinai ir rimtai 
apsvarstyta ir priimta visa eilė labai 
svarbių nutarimų. Šių nutarimų ak
tualiausieji

1. L. t.
Žurnalistų 
suotiniame 
geidavimas
kurin įvairiais būdais suorganizuotos 
lėšos būtų naudojamos atsidūrusių 
varge ir nelaimėje narių šalpos rei
kalams, pradėta realizuoti. To fondo 
įstatus sutiko paruošti valdybos na
rys S. Urbonas, pasikvietęs talkon 
žurnalistus J. P. Palukaitį ir Alf. Žie
dą. Aptarta ir fondui reikalingų lė
šų telkimo būdai.

2. L. Z. S-gos premijų fondas. 
Kad paskutinus labiau reikštis trem
ties ir pasaulio spaudoje žurnaljstus, 
o taip pat kad atžymėjus jau besireiš
kiančius žurnalistus užsienio lietuvių 
spaudoje, nutarta steigti premijų 
fondas. Iš premijų fondo numatoma 
skirti premijos už tremtyje geriau
siai, redaguojamą laikraštį, už viena
me ar kitame laikraštyje geriausiai 
tvarkomus paskirus skyrius, už ge
riausius straipsnius, tilpusius trem
ties ar užsienio lietuvių spaudoje, už 
platesnį pasireiškimą žurnalistų pa-

saulinėje spaudoje ir kt. Premijų 
fondo įstatai pavesta paruošti valdy
bos nariui H. Blazui, šiam darbui pa
sikviečiant žurnalistus Grišką ir Ry
gertą.

3. Žurnalistų metraščio klausi
mas. Žurnalistinio veikimo tremtyje 
atžymėjimui nutarta išleisti L. Z. fi
gos metraštis. Metraščio medžiagos 
organizavimas bei redagavimas pa
vesta S-gos pirmininkui A. Merke
liui. Nepriklausomybės laikais tokio 
metraščio buvo išleista trys knygos, 
tai numatomasis bus žymimas IV-ja 
knyga.

4. Kultūros Fondas. Sis fondas, 
kuriam steigimosi pagrindus yra pa
dėjęs š. m. liepos mėn. įvykęs Augs
burge rašytojų suvažiavimas, jau eg
zistuoja. Laikinoji Lietuvių Kultū
ros Fondo Valdyba šiuo metu pra
plečiama, pakviečiant atstovus iš 
įvairių tremtyje egzistuojančių vi
suomeninių, kultūrinių bei profesi
nių organizacijų. Žurnalistų atsto
vais į LKF Valdybą deleguotą Z. fi
gos Valdybos nariai H. Blazas ir D. 
Penikas. Jau- baigiama ruošti Lietu
vių Kultūros Fondo Statutas, greit 
prasidės ir LKF Skyrių steigimas.

5. Informacinio biuro steigimo 
klausimas. Šį klausimą pagrindi
nai išdiskutavus, prieita išvados, 
jog yra būtinas reikalas organizuoti 
išsamią ir autentišką informaciją iš 
mūsų pačių gyvenimo tremties ir už
sienio, o taip pat kondensuotai ir pri
einamai perteikti saviesiems pasau
lio spaudos aktualijas. Tai neabejo
tinai yra žurnalistinio darbo sritis,

todėl vienbalsiai nutaria nedelsiant 
pradėti informacinį biurą organi
zuoti. Tiesioginiai rūpintis to biuro 
organizavimu pavesta vienam S-gos 
Valdybos nariui, kuris savo nuožiūra 
parenka biurui būstinę ir sudaro pra
dinį kolektyvą. ,

6. Stipendijos žurnalistikai studi
juoti. Kvalifikuotų žurnalistinių as
menybių ugdymo tikslu nutarta ieš
koti būdu suteikti galimybę keliems 
smenims studijuoti žurnalistiką. 
Numatoma tokių stipendijų reikalu 
kreiptis į stambesnes mūsų vidaus 
ir užsienio organizacijas bei visuo
meninius veiksnius. Manoma, jog šį 
sumanymą pavyks konkretizuoti, to
dėl gan, norintieji šią sritį studijuoti, 
jau dabar paduoti prašymus Žurna
listų Sąjungos Valdybai. Asmuo, no
rįs kandidatuoti į šią stipendiją, pri
valo būti baigęs gimnaziją, išklausęs 
universitetą ar bent jame studijavęs 
ir turis gabumų žurnalistiniame darbe.

Be čia paminėtų stipendijų žurna
listų prieaugliui tobulinti dar yra nu
matyta išleisti ciklas paskaitų apie 
žurnalistiką.

Šiuose posėdžiuose apsvarstyta 
taip pat eilė bėgamųjų klausimų, kaip 
tai artimesnių santykių užmezgimas 
su kitų tautybių, esančių tremtyje, 
žurnalistais ir kt. Į Žurnalistų Sąjun
gą naujais nariais priimta: 1) Juozas 
Llngis, 2) Teodoras Daukantas, 3) 
Kazys Daugėla, 4) Jurgis Algis No
reika, 5) Petras Butėnas, 6) Algis Sta- g 
nėnas, 7) Dr. A. Gylys ir 8) A. Krausas.

Sekantis Žurnalistų Sąjungos Val
dybos posėdis numatytas pirmpje lap* tį 
kričio mėnesio pusėje. (di>) ...
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