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Artimieji uždaviniai
Naujai perrinktam LTBK bus ne

lengvos pareigos. Sėkmingam jo dar
bui reikalinga nuoširdus talkininka
vimas iš tremtinių, kitaip nebūtų or
ganizuoto ryšio ir gal per sunku būtų 
atlikti tuos uždavinius, kurie išplau
kia iš dabartinės padėties.

Paskutinieji tarptautiniai įvykiai 
išryškina artėjantį pavojų iš komu
nistinio, pasaulio, šis pavojus yra 
tiek priartėjęs, jog net JAV užsienių 
reikalų ministeris p. Marshallis pa
reiškė, kad Amerikoje susidariusi 
„labai ir labai rimta“ situacija. Jei 
ši grėsmė yra rimta JAV, tai Euro
poje begyvenantiems ji gali būti dar 
labiau pavojinga.

Esamos situacijos akivaizdoje mū
sų vadovaujantiems veiksniams už
dedamos didelės pareigos. Jau anks
čiau buvome minėje, jog pagrindinis 
uždavinys šiuo metu yra tremtinių 
apsauga nuo sunaikinimo. Ligšiolinės 
emigracinės žinios yra tokios skur
džios, jog palieka ne perdaug vilčių 
visiems arba, bent didžiajai daliai 
išemigruoti. O emigruoti verčia įvai
rios priežastys — 1) artėjąs komuni
stų pavojus, 2) nuolatinis ir nesąži
ningas vokiečių puldinėjimas DP per 
spaudą arba veikiant okupacinių 
įstaigų pareigūnus ir 3) mitybos są
lygos.

Dabartinė t. vad. emigracinė po
litika tepalietė tik viengungių dalį ir 
tai daugiausia specialaus amžiaus ir 
gerai raumeningus. Šeimininių sam
būrių, išskyrus Venecuelą ir Belgiją, 
beveik niekur nepageidauja. Net ir 
D. Britanija vis dar pažadėtosios lai
mės šeimoms susijungti neįvykdė.

Sudėtosios viltys į JAV kol kas 
neduoda didelio pagrindo būti opti
mistais. Paskutinės amerikiečių spau
dos žinios neberodo didelio entuziaz
mo dėl 400.000 DP įsileidimo. Dabar 
tebesisuka kalbos tik apie 100.000 ar 
200.000. Jei šis paskutinysis skaičius 
ft būtų priimtas, tai irgi truks dve- 
jis metus. Ar po dvejų metų bus vėl 
įsileidžiami nauji kontingentai, pa
lieka didelis klausimas. Be JAV, kiti 
kraštai taip pat nerodo šviesių vil
čių įvažiavimui arba ir įvažiavu
siems. „

Tokios padėties akivaizdoje trem
tinių masėje kyla didelio susirūpini
mo ir tuok rūpesčius turim kelti 
spaudoje, kad laiku galima būtų už
bėgti įvykiams už akių.

LTB Komitetui yra sunkus už
davinys ką nors realaus padaryti, 
nes veikimo aplinkybės yra nepavy
dėtinos. Tačiau veikti reikia ir bū
tina. Kol didesnio skaičiaus trem
tinių emigracija yra dar problema
tiškoje stadijoje, o bendra tarptau
tinė padėtis yra rimta, LTBK turėtų 
kartu su kitų tautybių atitinkamais 
veiksniai išsiaiškinti atitinkamose 
įstaigose DP laikinį perkeldinimą į 
labiau nuošalią Europos vietą, kuri 
ir eventualaus karo atveju galėtų iš
likti komunizmo nepaliesta. Jei ne
pasisektų susitarti su visų tautybių 
vadovaujamais asmenimis, tada lik
tų ribotis tik pabaltiečiais.

Perkeldinimui turėtų būti susirū
pinta tomis šeimomis, kurioms emig
racijos galimumai yra labai proble
matiški. Tautai yra svarbus kiekvie
nas jos narys, nežiūrint ar jis senas 
ar poliegęs, nes jis savo įnašą tautos 
lobynui yra jau įdėjęs ir todėl jis 
turi neginčijamą teisę į tolimesnę 
lygią su visais tremtiniais globą.

Jei toks žygis nepasisektų, reikė
tų išbandyti ir paskutinę priemonę 
kritiškam atvcjui'užėjus, nors jo šiuo 
metu dar nejusti. Iki šiol DP judė
jimas buvo labai suvaržytas ir neat
rodo, kad jis bus palengvintas, nors 
IRO ir žada tai svarstyti. Gal rei
kėtų mėginti pralaužti ledus lais
vesniam judėjimui ne tik tarp zonų, 
bet svarbiausia per valstybių sienas. 
Šis klausimas svarbus tik kritiškiau
siu tarptautinės politikos momentu. 
Jai jis būtų aptartas su atitinkamom 
įstaigom, tremtiniams atneštų dide
lio palengvėjimo.

Primindami tremtinių nuotaikas 
ir su jomis pasidalydami, linkime 
mūsų naujai sudarytam LTB Komi
tetui sėkmės sunkiose ir labai atsa
kingose pareigose. J. Aras

Europos taikos kelias 
50 metų taikos, laisvės ir demokratijos gynybos paktas

Smūgis žmonėms laikas nuo laiko 
yra naudingas, nes jis iššaukia naujų 
idėjų, naujų pasiryžimų, rašė buvęs 
britų ambasadorius Sir Duff Cooper 
Daily Mail laikraštyje. Iš tikrųjų, 
Čekoslovakijos ir Suomijos įvykiai 
kaip tik buvo tais smūgiais, kurie 
Vakarų Europoje iškėlė naujų idėjų 
arba bent pagreitino jų įgyvendini
mą/Šiandien Europoje dingo visos 
svajonės dėl bendradarbiavimo su 
komunistais. Net demokratiškiausios 
Anglijos vyriausybės galva, ministe- . 
ris pirmininkas p. C. Attlee pabrėžė, 
kad komunistai turi būti nušalinti iš 
atsakingų valstybinių ar visuomeni
nių pareigų. Ir tai esąs toks vyriau
sybės nusistatymas. Kremliaus va
dovaujami pasaulio komunistai poli
tišku požiūriu per Čekijos ir Suomi
jos įvykius yra praradę prestižą ir 
masių pasitikėjimą. Tai pirmoji smū
gio idėja. Panašių reiškinių reikia 
laukti ir kitur.

Antras smūgio rezultatas yra so
čiai metų karinio pakto sudarymas 
tarp 5-ių V. Europos kraštų. Pradi
nis branduolis jau yra, o tada jau 
susidaro proga aplink jį iki reikiamo 
dydžio kondensuotis kitiems, kad ga
lėtų atsverti susidariusį rytinių Eu
ropos kraštų komunistinį-karinį blo
ką. Prasidėjusi 16 Europos kraštų 
Paryžiuje konferencija, reikia many
ti, aptars tuos jungimosi faktorius, 
nes nebeliko didelio pasirinkimo — 
arba komunizmo diktatūrai ir vergi
jai pasiduoti ar bendromis pastango
mis apsaugoti Vakarų Europos kul
tūrą ir civilizaciją, nežiūrint kurių 
priemonių tai pareikalautų.

Sovietų Sąjungos ekspansinė poli
tika privertė peržiūrėti užsienių po
litikos kursą ne tik Vakarų Europos 
kraštus, bet ir Amerikos bei Skandi
navų valstybes. Štai JAV 20 respu
blikonų senatorių, Senatui besvar
stant Europos atstatymo programą, 
pareiškė, kad jie jau nebesitiki, jog 
karą galime atstumti vien tik eko-

nominėmis priemonėmis. Jie — se
natorių grupė — sugestijonuoja, kad 
J.A.Valstybės didžiausią dėmesį nu
kreiptų į karinį krašto paruošimą, iš 
dalies apsiginkluojant ir skatinant 
Vakarų kraštus tarpusavio gynybos 
paktus sudarant, rašo Daily Mail ve
damajame. Buvęs JAV užs. reik, mi-

Lietuviai DP butų naudingi Amerikai
JAV SENATORIŲ PĄREIŠKIMAI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO 30-ClO PROGA

Sen. H. Aleksander Smith: „Man 
malonu šia proga išreikšti mano ge
riausius linkėjimus. Praėjusią vasa
rą, kada man teko vadovauti Smith- 
Mundt kongreso komitetui, aš lan
kiau Europoje (US zonoje, Vokietijoj) 
tremtinių stovyklas, kuriose buvo 
daug Lietuvos piliečių. Aš buvau 
ypatingai nustebintas jų puikiu cha
rakteriu ir pasišventimu savo tėvy
nei. Atvirai aš galiu pasakyti, kad 
jie savo charakterio stiprumu taip 
mane buvo paveikę, jog aš sugrįžęs 
į JAV įnešiau į Senatą projektą, ku
ris leistų tam tikram DP skaičiui at
vykti į šį kraštą be numatytų kvotų.

Aš tikrai jaučiu, kad tie puikūs 
lietuviai, kuriuos aš sutikau DP sto
vyklose, būtų tikras įnašas Amerikai. 
Aš pasiryžau remti DP problemą ti
kėdamas, jog tuo galėsiu palengvinti 
jų vargus.

Aš džiaugiuosi šia proga galėda
mas pasiųsti sveikinimą mano lietu
viškos kilmės New Jersey pilie
čiams.“

Kongr. Jacob K. Javits: „Kaip 
Kongreso užsienių reikalams pako
mitečio tremtiniam narys, aplankęs 
per 150 DP stovyklų Europoje praė
jusią vasarą, asmeniškai susitikau su 
daugeliu lietuvių kilmės DP ir ra
dau, kad jie yra visame pasaulyje 
geros valios žmonių pageidaujami. 
Aš darysiu viską, kas yra galima, 
kad lietuviam kaip ir kitiems DP, 
būtų sudaryta proga įsikurti lais
vuose demokratiniuose kraštuose, 
pvz. JAValstybėse, nes jie nenori 
sugrįžti į tokios bendruomeiį^s aplin
kybes, kur nieko nėra kita, kaip tik 
baimė ir jų sunaikinimo atsiminimai.

Aš tikiu, kad mano paties ir mano

kolegų pastangos padės priimti tokį 
kaip Strattono projektą, kuris arti
moje ateityje atneš vaisių, o Jūsų 
draugai lietuviai ras naują tėvynę ir 
naują gyvenimą naujame pasaulyje.“

Kong. James G. Fulton (telegra
ma): „Lietuviai, kaip svarbiausi II-jo 
pasaulio karo objektai, dabar esan- 
tiejį tremtinių stovyklose Europoje, 
turi teisę tikėtis, kad sugrįš į laisvą 
Lietuvą. Lietuvių tautos 1918 m. va
sario 16 d. nepriklausomybės paskel
bimas yra šviesi viltis, kuri neturi 
būti prarasta“.
ĮŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ SVEIKI
NIMAI VASARIO 16 D. PROGA 
Kongresmanas Donald L.Jack- 

son sako: „Geriausi linkėjimai pui
kiems lietuviškos kilmės amerikie
čiams. Aš pasitikiu, kad jie niekad 
neužmirš savo paveldėtos didžios 
laisvės. Kol toji ugnelė bus išlaikyta 
gyva lietuvių širdyse, ypač vaikų, aš 
esu tikras, kad mes visi vėl maty
sime tą didžią naują Lietuvos dieną“.

Kong. A. J. S a b a t h iš Illinois 
pareiškė: „Leiskite man pasveikinti 
lietuvos Nepriklausomybės paskelbi
mo 30-čio proga. Aš esu vienas tų, 
kuris prisidėjo prie Lietuvos nepri
klausomybės gavimo ir pripažinimo. 
Žinodamas lietuvių laisvės meilę, aš 
tikrai tikiu, kad ši maža tauta netru
kus vėl atgaus nepriklausomybę“.

Kong. Ray J. Madden iš In
dian taip pažymėjo: „Lietuvių tauta 
šiandien tęsia kovą dėl savo krašto 
laisvės ir tautos nepriklausomybės. 
Lietuvos nepriklausomybės deklara
cijos 30-čio metinėse tiktų prisiminti 
amerikiečiams, kad Lietuva šiandien 
vykdo panašią kovą dėl laisvės, ku
rią mūsų kraštas gavo 1776 m.

nisteris p. James Byrnes taip pat 
apkaltino Sovietų vyriausybę. Jis 
pareiškė, kad esą reikia pasakyti so
vietams, jog „JAV pradės veikti, bet 
ne protestų laiskus’rašyti, jei Pran
cūzijos, Italijos, Graikijos ar Turki
jos nepriklausomybei grėstų“ iš So
vietų pusės. Šias pastangas mes ir

Britų užs. reikalų minint. E. Bet Inas pasirašo D. Britanijos - Prancūzijos 
draugiškumo paktą. Tai buvo pereitais metais. Iš šios dviejų tautų drau
gystės išaugo penkių Vak. Europos tautų sąjunga, kurios 50 metų paktas 

pasirašomas š. m. kovo 17 d. Briuselyje

Lietuvių tautos praeities istorija 
rodo, kad jų laisvės ir nepriklauso
mybės troškimai yra taip giliai įsi
skverbę į jų kraujo gyslas, jog jų pa
triotinės pastangos negali būti suma
žintos, kol Lietuvai nepasiseks suda
ryti laisvą ir nepriklausomą vyriau
sybę.

Būtų visai tinkama, jei Vasario 
16-ją Išskirtume ir paskelbtume Lie
tuvių Diena, kuri primintų pasauliui, 
kad Lietuvių tauta neatsisakė nuo 
savo kovos dėl nepriklausomybės ir 
laisvės“.

Kongr. Lawrence H. Smith 
ii Wisconsin pažymėjo: „Aš iš tikrųjų

Dirbkite, mokykitės kalbų ir naujų profesijų
„RUOŠKITĖS EMIGRACIJAI ARBA ĮKURDINIMUI, MOKYDAMIESI 
NAUJŲ, PRAKTIŠKŲ PROFESIJŲ, O YPATINGAI SVETIMŲJŲ KAL
BŲ. KIEKVIENAS TURI SKAlClUOTIS PIRMOJE EILĖJE SU FIZINIU 
DARBU. STOVYKLOJE TURI VIEŠPATAUTI DRAUSME, TVARKA IR 
VISUOTINIS BENDRADARBIAVIMAS. IŠNAUDOKITE JAU DABAR 
PASITAIKANČIAS EMIGRACIJOS GALIMYBES. VISOS ŠALYS TU

RĖTŲ DP ĮSILEISTI“

Tai yra nuomonės ir mintys, ku
rias pareiškė Colonel Jerry M. Sage 
„Our Life“ atstovui. Colonel Jerry 
M. Sage yra Civil Affair Division 
(EUCOM) DP skyriaus virš-ko pava
duotojas. Trumpame pasikalbėjime 
Colonel Jerry M. Sage to žurnalo at
stovui šiaip apibūdino DP uždavinius 
ir tikslus:

1. DP turėtų dirbti jau vien dėl 
to, kad priprastų prie darbo ir kad 
nuolatos lavintųsi. Pastaroji aplin
kybė yra esamose apystovose, be abe
jo, apsileidusi. Jeigu DP turėtų rink
tis įsikurdinimą kituose kraštuose, 

matome 16-kos Europos kraštų pari- 
tarime Paryžiuje.

Panašūs reiškiniai vyksta Skandi
navų pusiasaly. Ir čia pagreitino vy-( 
stytis naujoms idėjoms, kada Stali
nas paprašė Suomiją sudaryti tarpu
savio gynybos paktą ir tuo būdu rau
donąją armiją priartinti prie Švedi
jos ir Norvegijos sienų. Tai vis reiš-' 
kiniai, kurie yra iššaukti didelio po
litinio smūgio. Skandinavija yra ne
paprastai susijaudinusi. Švedijos ge-i 
neralinio štabo viršininkas reikalais-1 
ja sustiprinti aerodromus, labiau ap
siginkluoti ir daugiau karių paruošti' 
būsimiems įvykiams.

Šių dienų tarptautinė politikos 
konsteliacija yra tokia, jog lengvai 
pritaikoma senas romėnų posakis: 81 
vis pacem, para bellum — jei nori 
taikos, ruoškis karui. Kas nesiruoi 
karui, tas nepajėgs apginti taiko#. 
Toji ruoša Europoje ir prasidėjo.

Broliai J. ir S. Alsopai neseniai 
rašė, kad Sovietų-Vakarų konfliktas 
dabar aiškiai įžengiąs į naują ir, gal 
būt, sprendžiamą fazę. Šioji fazė tu
rėsianti būti karinio pobūdžio, susi
jusi su gynybos paktais, bazių įren
gimu ir koordinavimu karo įmonių 
visuose nesovietiniuose kraštuose. 
Toliau šie žymūs žurnalistai nurodą 
kad karinės priemonės rodančios sti
prų frontą prieš Sovietus ir kad šios 
priemonės yra aiškiai reikalingos, 
Amerikos dalyvavimas yra reikalin- 

' gas, kad tos priemonės būtų efekty
vios. Pasak jų, Amerika turės daly
vauti, nes kito pasirinkimo nebėra.

Apskritai imant, tarptautinė poli
tika iš pataikavimų bei nuolaidų po
zicijų pasitraukia ir pereina į karinės . 
fazės poziciją, nes kito pasirinkimo 
nebeliko dėl nuolatinio Sovietų Są
jungos spaudos ir radijo puolimo ir 
dėl jos ekspansinės politikos, kuri 
išryškėjo Čekijoje ir Suomijoje ir 
kuri reiškiasi visoje jų diplomatijoje. 
Taigi — Si vis pacem, para bellum.

A. Audronis

domiuosi lietuvių tauta ir noriu pa
remti jų laisvės kovą. Aš tikiu, kad 
pagaliau šis jų tikslas bus atsiektas“.

John T. Rooney pasakė: „Iste
rinė Lietuva, kartą buvus didelė ka
ralija ir siekusi Baltijos ir Juodąsias 
jūras, atgavo savo trokštą nepriklau
somybę 1918 m. Kuriant šią valsty
bę, amerikiečiai lietuviai yra padarę 
didelį ir svarbų įnašą. Šiame darbe 
jie buvo paskatinti mūsų vyriausybės 
ir tautos. Lietuvos 1918—40 metų 
nepriklausomybės istorija tikrai įro
dė, kad amžių būvyje nepastovumas 
nėra pakeitęs jų tautinio charakterio. 
Nuo 1940 metų vėl svetimo okupanto 
ranka spaudžia nelaimingus lietuvius 
jų tėvynėje. Mes tikrai tikime, kad 
tinkamu laiku šie okupantai bus iš
varyti iš krašto ir Lietuva vėl atgaus 
savo nepriklausomybę...“ (am) 

tai jų darbas naujoje tėvynėje būtų 
neabejotinai sunkus. Todėl ir rei
kalinga, kad DP nuolatos dirbtų ir 
naujose profesijose lavintųsi, — tatai 
yra jų pačių interesas. Tokiu būdu 
ir kitos tautos DP atžvilgiu pajaustų 
didesnę pagarbą, nes kiekvienas 
kraštas pirmoje eilėje pageidauja to
kių žmonių, kurie dirbti nori ir ku
rie dirbti moka.

2. Kiekvienas DP turėtų būtiniau
siai išmokti bent vienos svetimos 
kalbos, nes įsikurdinimo atveju sve
timoji kalba yra neišvengiama būtl- 

(Nukelia į 6 puri.)
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Praėjusių metų Jamboree Lietuvai
davė daug naujų draugų

Gražioji Nemuno šalis
BOTANIKOS RETI NYBfiS LIETUVOS PAJŪRIUOSE

Mes turėjome apleisti Tėvynę. Bet 
visur, kur mes bedaliai bebūtume, 
mums moja gimtinės krantai, akyse

Lyg užburti žengiame per sida
brines pakrantės avižas, tvirtai apau
gusias Priešakines kopas. Ir jos ban-

Praėjusią vasarą ilgą laiką viso 
pasaulio visuomenės dėmesys buvo 
nukreiptas į Prancūziją, kur vyko 
Pasaulinė Skautų Stovykla. Visa eilė 
Prancūzijos ir kitų kraštų valstybės 
vyrų bei visuomenes veikėjų aplan
kė stovyklą, pareikšdami viltį, kad 
tas nuoširdumas bei broliškumas, ku
ris viešpatavo tūkstantiniame pala
pinių mieste, turėtų vieną dieną su
jungti visas tautas taikiam -gyveni
mui. Tūkstančiai svečių kiekvieną 
dieną ateidavo ir stebėdavos, kaip 
įvairių rasių, nevienodo amžiaus, iš
silavinimo bei kultūros skautai suge
bėjo taip darniai sugyventi. Tikrai, 
labai buvo įdomu stebėti greitomis 
pastatytą miestą, važinėti jame spe
cialiu traukiniu, aplankyti banką, 
didžiuli paštą ir kitas reikalingas 
įstaigas ir įvertinti to miesto gyven
tojų rūpesčius, darbą ir kasdienius 
vargus. Be laužų, parodėlių ir kito
kių pasirodymų, žvali lankytojif akis 
galėjo lengvai pastebėti skautų pa
stangas užmegzti kuo glaudžiausius 
tarpusavio santykius. Skautai keitėsi 
adresais, kepurėmis, kaklaraiščiais, 
ženklais ir visa kuo, ką jie tik laikė 
tinkama padovanoti savo pasirink
tam draugui. Savoje tvarkingoje 
uniformoje jie visi atvyko į stovy
klą, gi grįžę uniformas turėjo sudėti 
atminčiai, nes jos buvo sudarytos iš 
įvairiausių skautiškų uniformų.

Sunkiausias gal būt kelias į Jam
boree teko atlikti mums, lietuviams, 
ir mūsų Pabaltijo kaimymams. Vie
ni prašė atvažiuoti, kiti visaip mal
davo kad tik neatvažiuotų, o jeigu 
jau ir atvažiuosim, tai kaa deni at
važiuotume be uniforminių ženklų ir 
nesisakytume, kas męs esame. Taigi, 
kai kurie mūsiškių peržengė sieną 
„reformuota“ uniforma. Ilgai varg
šai Paryžiuje ir pakeliui į stovyklą 
turėjo įvairiais „liežuviais" skau
tams ir visuomenei aiškinti, kas jie 
tokie ir iš kur jie yra. Ne klausy
tojų reikėjo ieškoti, bet tik suspėti 
atsakyti į' smalsuolių paklausimus. 
Tikiu, kad ir dabar dar tebedisku
tuoja žnionės „politinę" padėtį, kada 
Skautui draudžiama laisvam' demo
kratiškam krašte vadintis savo tau
tiniu vardu ir dėvėti savus ženklus. 
Bet jau po dienos kitos mūsiškiai 
pilnoje tvarkingoje uniformoje de
monstravo stovykloje, Versalio vei
drodžių salėje ir žygiavo pro Pran
cūzijos Nežinomojo Kareivio kapą.

Taigi, žmonės šaudo, o Dievas 
kulkas gaudo...

Bet pamažėle Jamboree entuziaz
mas atvėso. Išsiskirstė per 40 tūk-

tuvos bičiulis Mr. William Parker, 
kuris buvo reprezentacinio amerikie
čių vieneto programos dalies vedėjas 
ir kurios dėka mūsų tautinė vėliava 
tap didingai ir pagarbiai buvo paro
dyta visoms stovykloje da’yvr.vu-

• MR. WILLIAM C. PARKER, 
Amerikos Reprezentacinio vieneto 
programos vedėjas, Lietuvos draugas 
ir mūsų skautų prietelius, Amerikoje 
skaito paskaitas apie Lietuvą. Jo rū
pesčiu Jamboree didžiajam parade 
buvo nešama lietuvių tautinė vėliava

sioms tautoms, nuolatos mums rašo, 
kad jis per 40 kartų viešose paskai
tose kalbėjo Springfield’o ir aplinki
nių miestų visuomenei apie mūsų tė
vynę. Gi minėto miesto skautų mu
ziejuje jis patalpino iš mūsų gautas 
dovanas bei ženklus. „Aš niekad 
neužmiršiu“, rašo jis, „to nuoširdu
mo, kuriuo sutikote mane ir mano 
skautus savo stovykloje. Aš jaučiuo
si tikrai laimingas, prisidėjęs prie 
išpopuliarinimo jūsų krašto, nešda
mas Didžiajame Amerikiečių parade 
jūsų tautinę vėliavą“. Noriu jus pa
tikinti“, rašo jis toliau, „kad visiems 
savo draugams amerikiečiams sa
kiau, jog mes visi turime atkreipti 
ypatingą dėmesį į mažą, laisvę ir de
mokratiją mylinčią ir darbščią lietu
vių tauta. Mes čia viską padarysi
me, kad kuo greičiausiai būtų pada

rytas galas neteisybei, jūsų išfrėihi- 
mui ir kančiai. Mes visuomet būsi
me nuoširdūs jums ir jūsų tautai, 
kokie nuoširdūs ir malonūs jūs bu
vote mums“.

Mr. W. Parker, per kurio rankas 
buvo įteikta JAV Prezidentui dova
nos, teikėsi jas perduoti ir žodžiu 
Ponui Prezidentui pareikšti, kad lie
tuviai, kurių procentualiai Amerikoj 
yra labai daug, su didžiausiu pasiti
kėjimu žiūri j Amerikiečių tautą.

JAV Prezidentas per savo įgalio
tus asmenis pareiškė Lietuvos Skau
tų Sąjungai padėką už puikią ir šau
nią dovaną bei nuoširdumą, kurį mū
sų skautai parodė jam tą dovaną 
įteikdami.

Mus mini ne vien amerikiečiai. 
Štai Mr. Leonard L. Jobson, Kana
dos Skautų Sąjungos Užsienio Infor
macijos skyriaus direktorius, rašo, 
kad jis, vartydamas jam ir kitiems 
vadams padovanotas dovanas bei al
bumas, negalįs užmiršti, tų laimingų 
valandų, kurias teko drauge su lietu
viais praleista

Aš pažįstu jūsų tėvynę iš šių pa
veikslų ir knygų. Tebūna greičiau 
sugrąžinta jums laisvė. Jeigu gi lai
kinai jūs būsite priversti atvykti pas 
mus, tebūna mūsų namai jūsų na
mais“.

Kitas kanadietis Douglas Wil
liamson rašo: „Jeigu aš lietuvių ne
būčiau sutikęs ir matęs,. atrodo, lyg 
ir nebeturėčiau ką bepasakoti savo 
draugams. Aš niekad nesu" girdėjęs 
taip gražiai dviem akordeonais gro
jant, kaip tie du jūsų skautai, žy
giuodami su visa šokėjų grupe di- 
džiojon aikštėn. Su didžiule minia 
aš sekiau jus į aikštę. O šokis! Juk 
tai buvo tikrai puiku!"

Neįmanoma čia būtų suminėti vi
sas tas mintis, kuriomis mūsų sto
vyklautojai dalinasi su įvairių šalių 
skautais apie mus ir mūsų kraštą. 
Džiaugtis tik reikia, kad tokių yra 
žymus skaičius. Iš antros pusės rei
kėtų priminti, kad laikui bėgant šis 
gražus darbas nebūtų apleistas, bet 
priešingai — jis turi būti kruopščiai 
varomas toliau. Tejaučia kiekvienas 
iš mūsų, kuriam pavyko užmegzti 
asmeninius santykius, savo pareigą 
išlaikyti juos kuo ilgiausiai, juos 
puoselėti ir gilinti. Draugų, gerų 
draugų, o ypač dabar mums, niekad 
nebus perdaug. Taigi išlaikykime 
tuos, kuriuos dabar turime ir paieš
kokime dar daugiau. „Jeigu norite 
savo reikalus išryškinti, rašykite 
daug, dažnai, visur ir visada. 'Pa-

vaidenasi jos grožis, palyginimo pra- guoja, kaip jūra, ritmiškai nusilenk- 
šosi jos mielosios savybės, kurių mes damos ir atsitiesdamos pagal vėjo 
negalime pamiršti. Ir nenorime pa- dirigavimą. Mėlynuojančioje tolybėje 
miršti Lietuvos lygumų, slėnių, kalnų lyg plaštakėlė baltuoja išskėsti buri- 
miršti Lietuvos lygumų, slėnių, kalnų nio laivo sparnai. Iš už horizonto,
kalnelių, laukų platybės ir girių gi
lybės. Juo labiau jos deimantais 
spinduliuojančios jūros audrų iššu
kuotų pajūrio pušynėlių, baltųjų Už
mario smėlio pusnynų ir plačiųjų pa- 
plūdymių, kur daugelis mūsų kas 
trumpoms atostogoms, o kai kas ir 
visą amžių gyvendamas savo pėdsa
kus įmynė.

Siame pasakų krašte ir augalai 
turi savo nepaprastą kalbą. Jau ke
linti metai, kaip jų vaizdus tik iš 
atminties beprisistatome, tačiau visos 
tos gėlės ir botanikos retenybės Lie
tuvos pajūriuose ir šiandien tebežy
di, gal būt taip pat trypiamos prie
spaudos bato, kaip visa mūsų tėvynė.

Pasklaidykime mielų, senųjų at
siminimų puslapius...

Aukštai iškeltas žydrusis dangaus 
skliautas viršum gražiausiojo Balti
jos perlo — Kuršių Užmario, kurio 
baltas smaigalis — pietinis molas — 
giliai kyša akvamarino spalvos Bal
tijos jūros vandenyje. Keltuvu per- 
sikeliame per Kuršių marių siauru
mą į juodžalį Smiltynės gojų. Klai
pėdos miesto siluetas mirguliuoja 
saulės atokaitoje akį raminančiomis 
visų kompozicijų spalvomis. Fabrikų 
kaminai, bažnyčių bokštai šauniai 
pasistiepę į dangaus mėlynę. Balzgani 
debesėliai rytų padangėje, palaips
niui susilieja su Juodkrantės krypti
mi užmatomai Baltaisiais Kalnais. 
Neatskirsi, kur baigiasi dangus ir 
prasideda žemė. Mėlyna ir balta vir
šuje ir apačioje. Dangus perėjo į 
žemę, nešdamas mūsų Tėvynei pa
laimą, paguodą ir džiaugsmą!

Perėję skersai Smiltynės pušyną, 
persiritę per Priešakinių kopų volą, 
atsiduriame akis akin su galo ir kraš
to neturinčia gyvąja vandenų mėly
nųjų platybe. Sveika Baltijos jūra, 
galingoji, amžinoji, visa širdžia my
limoji!

Lengvais žingsniais pajūrio vieš
keliu plačiuoju pasukame baltuojan
čio Kopgalio kryptimi. Dešinėje tam
siai žaliuojantis pušynų miškas, kai
rėje giliai mėlynuojanti deimantais 
austa aisčių motina jūra.

kur susiliejo dvi beribės mėlynės, vos 
užmatoma srovele rūksta kažkokio 
garlaivio kaminas.

Staiga artimame pakrantės krūme 
kaž kas sutratėjo. Kas čia? Lyg iš 
sapno nubudęs įsiklausai. Ogi, elnias, 
tas mūsų priešistorinis pajūrio gy
ventojas, išdidžiai iškėlęs visą ragų 
krūmą, besmaguriaująs. skindamas 
kažkokių krūmokšlių galūnėlės. Jis, 
nė dėmesio nekreipia, įsigilinęs į sa-, 
vo užkandžio darbą. Prieini per ke
lis metrus. Matyt, jam labai gardu. 
Neveltui jis čia atėjo 50 kilometrų iš 
Nidos Elnių Stovyklos. Pradžioje 
zoologai manė, kad elniai tiek toli 
ateina taip sau pavieniais nuklysda
mi. Tačiau botanikai įsitikino, kad 
aiškus tikslas juos iki čia atveda. 
Tai yra aliejinis karklelis, augąs 
Kopgalio smaigalyje, kurs elnius čia 
atvilioja, pasismaguriaut! sultin
gais lapeliais.

Botanikos tam karkleliui duotas, 
vardas Elaeagnus argentea' 
rodo, kad šis augalas yra parėjęs iš 
Argentinos. Jo atsiradimas Lietuvos 
pajūryje aiškinamas taip: Kai perei
tame šimtmetyje buriniai laivai aps
čiai atplaukdavo ir į Klaipėdos uo
stą, tai atplaukdami pasiimti prekių 
krovinio, jei kada neturėdavo pakan
kamai krovinio atvežti, dėl geresnio 
balansavimo pasiimdavo smėlio ba
lasto. Tas smėlio balastas • būdavo 
išverčiamas Klaipėdoje dviejose vie
tose, būtent, kontinento pusėje toje 
vietoje, kur dabar stovi Klaipėdos 
švyturys, ir Kopgalyje. Štai dėl ko ir 
šiandien tose vietose tebėra lyg su
pilti kalniukai, niekuo nesiskirią nuo 
vėjo suneštų smėlio kopų, tačiau tai 
yra žmogaus rankų supilstyti laivų 
balasto kalneliai.

Tame balasto smėlyje pasitaiky
davo įvairių augalų sėklų, tuo būdu 
atkeliavusių iš įvairių pasaulio kraš
tų, ir kai kurios radusios sau palan
kias čia klimatines sąlygas, išdygo ir 
išsiplatino. Tuo būdu‘ir Elaeagnus 
argentea čia susirado sau naują tė
vynę. (B. d J

sistenkite, kad kiekvienas mūsų tau
tietis paimtų į rankas bent kokį 
spausdinėlį, kuriame būtų įrašytas 
jūsų tėvynės vardas“, pareiškė tas 
pat Mr. W. Parker mūsų stovykloje.

Malonu, tikrai malonu klausytis 
visų tų atgarsių iš užjūrio. Ir niekas 
šiandien neabejojame, kad kelio 
kryptis yra gera. Kam sąlygos lei
džia, teeina juo visi — ir skautai ir 
plačioji mūsų visuomenė. _ M. T.

Studentų kvartetas vėl 
koncertuoja

Dėl dainavimo studijų Studentų 
kvartetas savo darbą buvo nutrau
kęs, bet Vasario 16 d. proga jis vėl 
pasirodė Rosenheimo visuomenei, 
pereitų metų rudenį iš naujo persior
ganizavęs. Vietoj pasitraukusio Vyt 
Zmuidzino, I-ju tenoru dainuoju

stančių skautų į visas pasaulio šalis 
prie savo kasdieninio darbo. Visus 
juos šiandien tebejungia bendra 
skautizmo idėja ir tie asmeniniai ry
šiai, kurilios pavyko užmegzti Pran
cūzijoje. ,

Tesužino šiandien ta pati visuo
menė, kad mūsų draugai skautai 
amerikiečiai, kanadiečiai, anglai ir 
kiti informuoja savo visuomenę apie 
mūsų tėvynę, jos vargą ir skriaudas, 
apie mūsų tremtinių nedalią.

Tas pat amerikietis skautininkas, 
Lietuvos skautų brolis ir didelis Lie-

Lietuvoje pristeigia mokyklų, 
bei kokios jos?

TOKIE INSPEKTORIAI VIZITUOJA LIETUVIŠKAS MOKYKLAS

Kaip kovo mėn. pradžioje išėju
siame BDPS biuletenyje rašoma, Lie
tuvoje esą pristeigta daugybė įvairių 
mokyklų. Beveik kiekviename vals
čiuje yra bent po vieną progimnaziją

A. J. S. „Šviesa“ atstevq suvažiavimas .
Š. m. kovo 28—29 d. Fellbache I gui priimtina idealogija ir pasaulė- 

prie Stuttgarto įvyko A.J.S. „Šviesa“ 
visuotinis skyrių atstovų suvažiavi- 
jnas, kur buvo aptarti ir išnagrinėti 
sambūrio organizaciniai reikalai, jo 
tolimesnė veikla bei santykiai su ki
tais akademiniais sambūriais.

A.J.S. „Šviesa“ turi skyrius eilėje 
Vokietijos universitetų. Jauniausias 
skyrius, tik šiais metais įsisteigęs,

• yra Gottingene su 18 narių. Užsie
nyje sambūris turi skyrius Paryžiuje, 
Pizoje, Stockholme, Iverdone (Švei
carijoj); įgaliotiniai yra du: JAV (Či
kagoje) p. Pajaujytė ir Pietinėje 
Amerikoje (Sm Paulo) dailininkas 
Vi’eikis.

Šis „Šviesos“ skyrių atstovų su
važiavimas buvo grynai darbo suva
žiavimas, kur daugiausia dėmesio 
kreipta sambūrio organizaciniams 
reikalams. Nors pats sambūris dar 
nėra reljefiškai išryškėjęs, tebebūda
mas ieškojimosi kely, bet remdamas 
savo ideologines gaires visuotiniais 
Žmoniškumo principais, iškeldamas 
Žmogaus kaip individo reikšmę, prak
tikoj vadovaudamasis sveika toleran
cija, —<• jis jaučiasi pakankamai pa
jėgus ir subrendęs auklėti mokykli- 
hio amžiaus jaunimą, skiepijant jam 
tuos bendruosius žmoniškumo pra
dus, kurie privalomi kiekvienam žmo-

žiūra. Todėl suvažiavimas ir nu
sprendė Ą.J.S. „Šviesos“ veikimą iš
plėsti ir į gimnazijas, atitinkamai 
pritaikius sambūrio gaires ir statutą.

Suvažiavime buvo plačiai aptarti 
spaudos reikalai ir tie sunkumai, ku
riuos reikia nugalėti, norint sambū
riui turėti periodiškai išeinantį savo 
organą.

Suvažiavimas praėjo darbingoj 
nuotaikoj. Jį sveikino pavieniai as
menys iš Šveicarijos, studentų skau
tų sambūris „Vytis“, vietinė studen
tų atstovybė ir kt. Pasiųsta eilė re
zoliucijų ir sveikinimų: Profesorių 
Tarybai, BALF’ui, SLA, ALT, VLIK’ 
ui, LTB, LRK, p. Devenienei, dr. Vy
dūnui, p. Deksniui, C. Studentų At
stovybei ir kt.

Suvažiavimo dalyviai Kultūros 
Fondui suaukojo 385 RM.

Šis A.J.S. „Šviesa“ visuotinis sky
rių atstovų suvažiavimas parodė, kad 
sambūris per dvejis metus išaugo ir 
sustiprėjo, kad jo skleidžiamos idė
jos turi didelės daugumos studentijos 
pasitikėjimą, kad jis yra gajus ir 
veržlus ir vis didesnius lietuvių stu
dentų būrius patraukia pas save ir 
sujungia jos draugystės ir žmoniš
kumo ryšiais JK

ar gimnaziją, kai kur net ir popieti
nių, atseit, suaugusiems. Dėl patal
pų stokos dirbama pamainomis. Mie
stuose daugybė įvairių technikumų, 
specialių mokyklų ir kursų. Gi spe
cialistų mokytojų belikę labai maža: 
viena jų dalis atsidūrė vakaruose, 
kita — „išvyko“ į rytus, o trečioji — 
šiaip kur išsibarstė. Mokyklose dir
ba bet kas, dėsto bet ką ir bet kaip. 
Tikrasis mokslas nesvarbu, svarbiau
sias dėmesys nukreiptas tik į mark
sizmą-leninizmą bei politinį švieti
mą. Mokyklų kontrolieriai į šią pa
starąją sritį daugiausia dėmesio ir 
tekreipia.

Mokyklas kontroliuoti bei inspek
tuoti gali kiekvienas komunistėlis, 
milicininkas, rusas, enkavedistas ir 
visi kiti šių tarybinių aukštųjų moks
lų specialistai. Si savotiška padėtis 
labiausiai jaučiama provincijos mo
kyklose, nes didesniuose miestuose 
nekompetetingieji ne taip jau drįsta 
lįsti į mokyklas. Paduodamas štai 
koks vienas atsitikimas. Į provinci
jos progimnaziją įeina du ginkluoti 
milicininkai. Mokytoja išsigąsta. Bet 
pasirodo, jog šį kartą nieko pikto, tai 
tik grynai „pedagoginio“ pobūdžio 
valdžios pareigūnų vizitas.

— Tai ką, vaikučiai, ar gerai jus 
mokytoja moko? — paklausia vienas 
vizitatorių.

— Gerai, labai gerai! — choru at
sako vaikai.

— O apie ką jus moko?
— Apie aritmetiką, apie rusų kal

bą ir 1.1., — skubomis išporina mo
kiniai.

— O apie draugą Staliną ar moko?
— Moko! — skubiai patvirtina 

vaikai.

— gilinasi— Apie ką- dar moko? 
labiau milicininkai, bet vaikai tyli, ’ 
nes nebesumoja skubiai atsakyti. Ta- ‘ 
čiau vienas, nutraukęs nejaukią tylą, 
sušunka:

— Dar moko apie d. augą Molo
tovą! • .

Šis atsakymas pakankamai paten- f 
kiną vizitatorius, ir abu milicininkai 
išeina, klasės dėmesiui garsiai sufor
muluodami išvadą:

— Na, žiūrėkite, vaikučiai, kad 
mokytojai gerai jus mokytų...
AUKŠTASIS MOKSLAS IR RUSI

NIMAS LIETUVOJE
Lietuviai profesoriai universite

tuose sparčiu tempu keičiami rusais, 
kurie ir dėstomuosius dalykus per
duoda studentams rusų kalba 
„Mokslų mokslas“ (marksizmas-leni- 
nizmas) dėstomas išimtinai tik rusų 
„profesorių“ ir rusų kalba. Paskaito
mis studentai nelabai baiminasi, bet 
juos baisiai iškamuoja marksizmo- 
leninizmo seminarai. Mat, studentai, 
nesuprasdami rusų kalbos, nesigilina 
ir į paskaitų turinį, gi seminarų metu 
yra klausinėjami ir turi atsakinėti 
rusų kalba. Auditorijose studentai 
atkakliai kovoja dėl paskutiniųjų 
suolų,, kur per seminarus ar paskai
tas galima pasnausti...

KUNIGŲ SKAIČIUS MAŽĖJA
Prieš karą Lietuvoje buvo apie 

1000 kunigų. Dėl persekiojimo jų be
likę tik apie 350 ir tas skaičius vis 
mažėjąs. Tikintieji nebeaptarnau- 
jami. Labai didelės parapijos, pvz., 
kaip Šv* Trejybės parap. Kaune, su 
30.000 tikinčiųjų beturi tik vienintelį 
kunigą.

buv. Kaimo Operos choro art. Ant. 
Peškys. Baritonu vėl dainuoja sena
sis kvarteto dalyvis J. Dauknys. To
liau, senieji dalyviai: II-ju tenoru —• 
L. Jarošekas ir bosu — A. Paulionis.
' Nepriklausomybės Šventės su- ' 

rengtame minėjime kvartetas padai
navo 10 liaudies ir lietuvių kompozi
torių dainų. Dauguma pasirinktinų 
dalykėlių buvo sudainuoti a cappella. 
Švari intonacija bei subtilus ir iš
baigtas atlikimas savaime parodė, 
kad kvartetas nepagailėjęs įdėti 
bo ir širdies.

Naujasis kvarteto dalyvis A. 
kys savo švelniu, lyriniu balsu 
kiai įsiliejo į bendrą sąskambį, 
tik forte vietose jo balsui šiek tiek 
trūksta jėgos. ,

Keletą su pianinu atliktųjų daly
kėlių darniai akomponavo pianistas 
A. Mrozinskas.

Ta pačia proga kvartetas pagie
dojo ir bažnyčioje. Su giliu įsijauti
mu ir išbaigtai buvo, taip pat a cap-. 
pella, atlikta Palestrinos „O bone le
su“ ir Gruodžio „Tėve Mūsų“. Baž
nyčioje kvartetas paskutiniu metu 
buvo pasirodęs porą kartų jau ir 
anksčiau. Lyginant šį pasirodymą su 
ankstyvesniaisiais, reikia pažymėti, 
kad padaryta ryški pažanga.

Tenka kvartetą tik pasveikinti ir 
palinkėti sėkmės bei ištvermės darbe.

Stebėtojas

dar-

Peš- 
pui- 
Gal

Lietuvoje veikė 4 kunigų semina
rijos: Kaune, Vilniuje, Telšiuose ir 
Vilkaviškyje. Bolševikai Vilniaus ir 
Vilkaviškio kunigų seminarijas tuo
jau uždarė, o Telšių seminariją — 
1945 metais. Iš uždarytųjų semina
rijų dalis klierikų persikėlė į Kauno 
seminariją ir čia susirinko apie 300 
klierikų. 1946 metais gruodžio mėn. 
bolševikai iš Kaurfo kunigų semftia- 
rijos ištrėmė jos vadovybę, o klausy
tojų skaičių pareikalavo sumažinti 
iki 100.

Vyskupai ir kunigai suiminėjami 
ir apkaltinami „banditizmu“, (p)

2
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Pasaulis laukia sprendimo
1939

Laikau didžiausiu užsispyrimu dali
nio karo laikotarpi vadinti pasviru
sios taikos akimirksniu. Karas ver
da Graikijoje, siaučia Kinijoje, jis 
gali užsiliepsnoti bet kurioje pasaulio 
dalyje. Tame kare abi stovyklos vei
kliai dalyvauja. Jų ginklai, daliniai 
ir karo specialistai vieši, ne baltomis 
pirštinaitėmis mūvėdami. Visi veikia. 
Karo laivynas, lyg pasakos šmėklos 
vidurnaktį ieškodamos aukų, slankio
ja apie gyvybinių klausimų sankryžą.

Nacionalsocializmas siekė vokiš
kąją miesčioniją, atžymėtą laužtiniu 
kryžimiu, padaryti Europos, jei ne 
pasaulio, bajorais. Bolševikai, išaugę 
rusiškame chaose ir išdresiruoti mon
golų rykštės, siaučia pasaulyje. Pir
miausia jie suvirškina karo metu 
jiems padovanotas sritis. Arti pusės 
Kinijos paraudonavo. Korėjoj jau 
sukurta bolševikinė santvarka ir nuo 
š. m. kovo 15 d. ji bus „savaranki“. 
Indijoje, Artimuose Rytuose: Irakas, 
Palestina — jų ženkle. Už raudono
sios skraistės: — Rumunija, Bulgari
ja, Čekoslovakija — jau suvirškintos. 
Maskvos ratai užkabina Suomiją. 
Vengrijos pusiau demokratija greitai 
taps „pilnai“ bolševikine. Posūkis į 
Italiją yra galimas. Bet prieš tai gali 
paliesti kraštus, kurie neseniai pre
kiavo lietuvišku auksu, mūsų krauju, 
o visai neseniai savo „neutralumu“. 
Vienas tokių yra kažkur netoli nuo 
Suomijos, praėjusio karo metu išlikęs 
sveikutėliu.

Vakarų Europa išgyvena suirutę. 
Jos žemėje giliai įsiraususios bacilos, 
ilgomis šaknimis želmenys, kurie gali 
pražysti kruvinos spalvos žiedais.

ČEKOSLOVAKIJOS AUKA
Bohemija — Europos raktas. Vi

sos Čekoslovakijos suvirškinimas 
reiškia kažką nejaukaus, ką mes va
diname karu.

Ed. Benešąs ne taip seniai tarė: 
„Čekoslovakija yra linkusi bendrauti 
su sovietais, nes jie vieninteliai gali 
patikrinti mūsų laisvę“. Kraštas, ku
riame komunistai turėjo ne daugiau 
kaip 35 °/o atstovų, tampa visiškai 
raudonas, šaltąją revoliuciją įgy
vendino du komunistai: Noček— vi
daus reikalų ir Kopecky — propa
gandos ministerial. Socialdemokra
tai susvyravo. KI. Gottwald vado
vavo politinei eigai, klausydamas 
Maskvos atstovo Zorino, kuris pasku
bomis pasišovė įgyvendinti K. Mala- 
parte „perversmų techniką“. E. Be
nešąs, 64 m. didžios patirties vyras, 
bet nemažas utilitaristas, pagauna
mas jo paties užtiestame tinkle. Kas 
su juo dėsis: prasiskės kartuvių kil
pa, o gal „desantas“ išgelbės — ma
žai pasaulį domina. Dėmesio centre 
yra čekoslovakų tauta, kenčianti, Žu

Anuomet, prieš nepilnus devy
nerius metus, pasaulio likimu neat
sakingai žaista. Tas žaismas buvo 
tarytum atsitiktinis. Romėnų posa
kis principis obstat, beprincipišku- 
mas visu aiškumu stoja prieš akis. 
Jis kažkuo skiriasi nuo šiandienio 
meto, kuris paženklintas suirutės ir 
bado vardu.
• Anuo metu Galijotas užpuolė Do
vydą. Tuo Dovydu buvo Austrija, 
Čekoslovakija, Lietuva, o vėliau vi
sa Europa. Ties Čekoslovakija susto
jama. Čia pasireiškia demokratiškas 
taikos pomėgis ir neapsisprendimo 
silpnybė. Ne kitaip dedasi ir šian
dien. Tuomet ir nūnai sukandus dan
tis sutinkami smūgiai. Jie nukreipti 
prieš Dovydą, bet pataiko kitam, Ga
lijotui, kuris taip pat siekia pasauli 
užvaldyti.

Prancūzija tuomet, kaip ir dabar, 
gyvena pastoviu laikinumu. D. Bri
tanija turi Eric Ph ins, puikų stebėto
ją Berlyne, iškeičia j pavargusi Ne
ville Henderson. Sovietai atviromis 
akimis stebi Įvykius, kurių eigos ak
tyvą nori subalansuoti. Tat dėjosi, 
prarijus Austrijos avinėli.

Dar blogiau, kai paliečiama Bo
hemija, Bismarcko žodžiais, Europos 
branduoiis. 1939. VII. 2 pasklidus 
gandui, jog vokiečiai siekia užimti 
Čekoslovakiją, N. Chamberlain pa
reiškia britus stosiant i karą, jei bus 
paliesti jų interesai. Austrija, Čeko
slovakija — dar ne britų reikalas. 
Prancūzija patikrina,- jog tęsėsianti 
pažadą. Bet ar ji pajėgi? Sovietai 
laukia pirmųjų sutarimo. Jo gi nėra, 
ir Maskva pasirenka kelią eiti su 
agresorium.

N. Chamberlain prieš Mūncheno 
pasitarimą^per radiją pareiškia rug
sėjo 27 d.: „kurios bebūtų mūsų sim
patijos mažai tautai, užpultai didžio
sios, negalėsime visų imperijų Įvelti 
nelaimėn ir stoti karan jos teisių 
ginti. Jei mes ir kariausime, tai jau 
ne dėl tos mažos tautos, bet dėl kaž
ko didesnio“. Ir po 2 d. Čekoslova
kija buvo išduota, kaip praėjusio ka
ro metu pusė Europos ir milžiniškos 
sritys Tolimuose Rytuose.

Anuomet vokiečiai, dabar Mas
kva, užima pozicijas. Tuomet po 
Mūncheno, praslinkus 11 mėn., atėjo 
audra. Nūnai ideologinė jtampa, po
zicijų užėmimas ir apvaldymas vyk
sta neregėtų greičiu. Mūncheniškiais 
metais galime vgdinti praėjusius, 
1947 m. Dabar gyvename nebūtinai 
kovo mėn., nes jis yra daug karštes
nis ir primena 1939 m. gegužės-bir
želio politinę temperatūrą.

DALINIS KARAS
Siam suirutės metui labiausia tin

ka istoriko Edmund Burkės žodžiai: 
„Išradingumas išsekęs. Išmintis pa
vargusi. Patirtis padarė Sprendimą, 
bet užsispyrimas dar nepalaužtas“.

lį 1948 metai / Ged.
*

doma ir sukurianti naujos rūšies DP, 
kurie nebuvo „vokiečių bendrininkais 
ir fašistais“. Ir tikrieji demokratai 
gali būti DP. Jų skaičius augs, toliau 
besitęsiant visuotiniam netikrumui.

NAUJOJI SUOMIJOS TRAGEDIJA
Suomių 40.0Q0 komunistų gauna 

Maskvos parėdymą streikais, kenki
mu ir griovimu palaužti 4 mil. tautą. 
Naująja sutartimi 1947—48 m. repa
racijų našta ypač^pasunkėjo. Ūkiš
kas ir politinis gyvenimas pareina 
tik nuo Maskvos. Sovietų „prekybos 
delegacija“ įsikuria Abo ir kituose 
miestuose. Jos tikslas kuo veikiau
siai suomius palenkti po maskviškio 
berželio šaka. Įvežimas iš vakarų 
užgniaužtas. Paskolos užtraukimas 
atidėtas ateičiai.

PoJ'tnis gyvenimas pareina nuo 
gen. Savonenkov, M.V.D. viršininko, 
neseniai buvusio artimu bendradar
biu žinomo slavofilo, sovietinės poli
tikos užkulisio meistro Andriej Zda- 
novo.

Gen. Savonenkov pašnibždėjus, 
prieš porą mėnesių Irjo Leino, ko
munistas — vidaus reikalų ministe- 
ris, lydimas dukters Otto Knusinen, 
kominformo gen. sekretoriaus, ir Vi
liaus Pessi, komunistų partijos sekre
toriaus, vyksta į Maskvą. Kuusinen 
suomiams reiškia tą pat},, ką ir Zda- 
nov.

Galvanauskas

' Kremlius neseniai spustc.ėjo Hel
sinkio vyriausybę, reikalaudamas iš
duoti 37 estus, 1944 m. pabėgusius iš 
Ingermanlando, netoli Leningrado. 
Tais nelaimingaisiais Maskva tik da
bar pradėjo rūpintis, nes tie „fa
šistai“ esą sovietų piliečiai.

Anksčiau buvo manyta, kad Suo
mijoje įvyko komunistų perversmas. 
Maskvos siūlymas sudaryti „draugiš
kumo ir gynybos“ sutartį ir papeiki
mas, kad suomiai nevykdo ankstes
nių sutarčių, rodo ateities kelią. He- 
roiška suomių tauta dar kartą bus 
visiškai pavergta. Dėl pančių kainos 
vyriausybė „sutiko“ tartis, nors libe
ralinės partijos yra nuomonės, kad 
derybos nereikalingos.

IDĖJINĖS KOVOS KRYŽKELĖJ
Kovo mėn. prasidėjo stovyklų vi

suotinė ofenzyva ir atvirais žodžiais 
svaidymasis.

Sovietai kaltina anglosaksus karo 
kurstymu. Ir jie atsako pozicijų užė
mimu, kaip vokiečiai 1939 m.

Anglosaksai paskubomis vadovau
ja eilei konferencijų, kuriose lipdo 
Vakarų Europą. JAV paskelbiamas 
oficialus dokumentas apie komunistų 
taktiką ir strategiją. Bruxelles kon
ferencijoje D. Britanija, Prancūzija ir 
Benelux sudaro „glaudaus“ bendra
darbiavimo sutartį. Ji bus pagrindu 
visai Vakarų Europai, kurios konfe-

Sukrėstas pasitikėjimas pasaulio taika
PAREIŠKĖ JAV PREZIDENTAS TRUMANAS

AP pranešimu iš Washingtono, 
prezidentas Trumanas parelškės, kad 
dabartiniai užsienyje įvykiai sukrėtę 
jo įsitikinimą eventualia pasaulio 
taika.

Spaudos konferencijoje prezid. 
'įrumanas yra pareiškęs, kad JAV 
pasipriešins komunistų pritraukimui 
į Kinijos vyriausybę, tačiau tai ne
reiškia, jbg JAV nenori vyriausybę 
praplėsti. Dėl JAV prisidėjimo prie 
vakarų Europos tautų karinės sąjun
goj prezidentas atsisakė bet ką pasi
sakyti. (NYHT)

LAUKIAMA PABALTIJO ATGAI
VINIMO

„Die Tat" korespondentas Washing
tono nuotaikas šiaip referuoja: Vieni 
čia mato paralelę su 1939 m. ir klau
sia, ar Stalinas, kuris, neprakišęs nė 
vieno kareivio, Vokietijai kapitulia
vus, jau laimėjo 12 valstybių, dabar 
po Čekoslovakijos sustos ar ekspan
siją tęs. Čia manoma, kad pirmoj 
eilėj stovi Austrija, toliau Suomija, 

Prancūzija ir Italija. Kiti su sena
torium Tylcriu 1r... rašytoju Schaw 
skelbia, kai Stalinas karo nenorįs, 
Rusija nepanaši į Vokietiją, nes ji 
turinti užtenkamai erdvės ir rinkų, o 
„perversmai" rytinėse valstybėse įvy
kę dėl baimės, kad neįsigalėtų ame
rikiečių intervencija su Trumano 
doktrina. Pirmieji vis stipriau kalba 
apie preventyvinlo karo galimybes iš 
amerikiečių pusės. Tarp jų pažymė
tinas' ir įtakingas generolas Leaky. 
Tačiau pažymima, kad dabartinėm 
sąlygom JV negali kariauti. Jos te
turi 560.000 kariuomenės, visu 110.000 
mažiau nei kongresas leido; nauji 
lėktuvai ir raketinės bombos tesan- 
čios eksperimentų stadijoj. Esą lau
kiama betgi, kad per artimiausius du 
mėnesius JV suaktyvinsianti diplo
matinę ofenzyvą. Kalbama apie pas
kelbimą garantijų Austrijos integra
lumui, apie baltiškojo klausimo at
gaivinimą, ypačiai apie vakarų Eu
ropos tarpusavio pagalbos paktų 
tinklą. -E-

rencija įvyks dar š. m. kovo mėn. 
Londone paskelbtas manifestas vo
kiečių tautai. Būsimas Prancūzijos 
valdovas gen. Charles de Gaulle kal
ba apie vokiečių įjungimą Vakarų 
Europos Sąjungon. „Visa Vakarų Eu
ropa turi stoti kovon prieš bolševiz
mą. Tai kovai ginklų tiekėju bus 
JAV.“ Tiems žodžiams, tartiems ko
vo 7 d., dar per pasaulį nenuaidėjus 
ir iš nustebimo daugeliui rieatsikvo- 
šėjus, kai amžinai nedraugai ranką 
tiesia atsispirti dar didesniam prie
šui, Maskva įteikia notą, kurioje pro
testuojama dėl vakarinės Vokietijos 
išskyrimo.

JAV senate vyksta diskusijos dėl 
komunistų Įsigalėjimo. Gen. G. Mar
shall siūlo suteikti Turkijai ir Grai
kijai papildomus kreditus 275 miL 
dol. Jo žodžiais: „Augąs komunistų 
spaudimas Turkijoje, Graikijoje ir 
Čekoslovakijoj! yra geriausias įrody
mas jų siekimo, kuris, liečia kiekvie
ną tautą, stovinčią skersai kelio. Vi
sa tai įrodo, kad ligšiolinė karinė at
spara yra nepakankama“.

Krašto apsaugos ministeris James 
V. Forrestal nurodo: „Jei šiuo spren
džiamuoju metu parodysime savo 
silpnybę, negalime numatyti išdavų. 
Tik mūsų galioje yra išgelbėti kraš
tus, kurie yra totalitarinių valstybių < 
pasienyje, ir apsaugoti jų laisvę“.

JAV užsienio reikalų ministerijos 
pranešime kongrese nurodoma, jog 
sovietų spaudimas į Turkiją ateityje 
tik padidėsiąs, bet nesumažėsiąs.

Gen. Douglas MacArthur prašo 
JAV atstovų rūmus Kinijai padėti. 
Jis nurodo telegramoje: „Kiniečių 
klausimas sudaro dalį visumos, todėl 
reikia imti dėmesin visumą. O tuo 
tarpu iškyla esminis klausimas ginti 
laisvę nuo despotizmo“.

Britų pasaulyje dabartinei įtam
pai skiriamas ne mažesnis dėmesys. 
Lordas Francis Pakenham klausia 
lordų rūmus: „Kaipgi mes galime b« 
karo dabar pasaulį išgelbėti nuo ko
munizmo, jei be jo negalėjome su
naikinti nacionalsocializmo?“

Britų ministeris pirmininkas Cle
ment R. Attlee patikino: „Mes turi
me būti paruoštyje naujam karui su
tikti, nes jis gali užklupti netikėtai.“

Pasaulis rikiuoja jėgas parduotai 
laisvei išpirkti. Gėdingas Mūncheno 
susitarimas iš gyvenimo išbrauktas 
krauju. Kraujo kaina bus išpirkta ir 
ateities kartų laisvė. Daugelis žen
klų, lyg atslenkant pavasariui, skel
bia artėjimą palaimintos minutės, kai 
tapsKiUe Sūnumis ir dukromis, besi
džiaugiančiais savos tautos laisve.

Ateities įvykius sutikime atviro
mis akimis, bet nepraradę pusiau
svyros. Pradėję audroje egzaminus 
laikyti, išmokime kosminiame sąmy
šyje Ištverti. Vadovaujančius ir va
dovaujamus tatai įpareigoja tinkamai 
pasiruošti.

iv.
Stalino prospektas (vargšė Laisvės Alėja!) iškilmingai pa

sipuošęs: triumfo arkos, apipintos žaliumynais, apkabinėtos 
bolševikų „šventųjų“ paveikslais — tėvo Lenino ir tėvo Sta
lino, maršalo Vorošilovo, evangelistų Markso bei Engelso ir 
kitų mažesniųjų pusdievių, apvyniotos, kaip rožančiais, elek
tros laąpputėmis; languose spokso tie pat paveikslai, sūdriai 
apšviesti; nuo sienų karo raudonos vėliavos; ant stogų ple
vėsuoja raudonos vėliavos; didžiulių mūrų sienas margina 
vėl milžiniški šventųjų paveikslai: vienas — kaip nuomaro 
liga sergąs, kitas — kaip senas žmogžudys (Cirikšui, į jį pa
žvelgus, šiurpas pašiūrina visas plunksneles: baisu būtų jį 
sapne pamatyti), dar kitas — kaip Jurgelis durnelis, vėl kitas 
gauruotas, kaip šieno kupstas. „Žvirblių visas pulkas galėtų 
susisukti ten lizdus“, — mąsto Cirikšas.

Visa tai kelinta jau kartą, kai atsibaladojo tie atėjūnai! 
„Gražu, gal ir gražu“, — galvoja toliau žvirblis? — „tik ar ne 
per daug jie mėgsta tas iškilmes? Juk štai spauste spaudžia 
visus tuos savo stačia- ir kniūpsčiaeivius darbininkus, kad kuo 
daugiausia padirbtų darbo. Dirbt stachanoviškai! dirbt sta- 
chanoviškai! — vien tik ir tegirdi visur (net ausis gelia). 
O patys nuolat atitraukia būrius darbininkų nuo darbo ir, 
sako, varu varo valkiotis ir žiopsoti tose iškilmėse. Net ir 
mums, nedarbo padarėliams, įkyrėjo iki gyvo kaulo. Vis tas 
pat ir tas pat... Štai kad ir aure“...

Ir Linksmaplautis purstelėjo ten link, iš kur ateina eilės 
vyrų, moterų1 ir vaikų, nešini „šventųjų“ paveikslais, juosti
niais užrašais, kur kartojas vis tie patys šūkiai: Lai gyvuoja 
tėvas Stalinas, genialusis proletariato mokytojas ir vadas! 
Lai gyvuoja nenugalimoji raudonoji armija! Visų kraštų pro
letarai, vienykitės! Lai gyvuoja TSRS, laimingoji darbo žmo

nių tėvynė! ir kiti panašūs šūkiai, visiems jau įgrisę iki 
žiovulio.

Cirikšas žiūri J tuos einančiųjų veidus: beveik visi susi
rūpinę, susierzinę, rūstūs; beveik nėra šviesių, linksmų, užsi
degusių; vien tik nelietuviškieji lietuviai atrodo patenkinti, 
išdidžiai žvalgos, lyg jausdamies esą labai svarbūs ir dirbą 
labai reikalingą darbą: praeidami pro didesniuosius rūmus, 
kur balkonuose stovi ir laukia būreliai saviškių, jie rikteli 
kažką panašų į „Valo! lai gyvoja brangus mūsų tėvas ir mo
kytojas Stalinas! Valo! valo!“ ir apsižvalgo aplinkui: kas tyli, 
kas pritaria, o kas gal vaipos?... Šiuos sudraudžia rūsčiu 
žvilgiu, aiškia grasme; tylinčiuosius bei neuolluosius kursto 
šaukti drauge.

Stovintieji balkonuose, matyt, labai sužavėti ir atsako 
šūkaujantiesiems: kalba ilgai ilgai. Cirikšas ne ką tesupranta, 
nes jie kalba dažniausiai svetimąja kalba, kurios jis dar nesu
rojo užtenkamai išmokti. „Kad čia kur būtų mano Jonukas ... 
Iš jo snukučio suprasčiau“. Labiausiai jam įstrigo taip dažnai 
besikartojantieji žodžiai „Otiec Stalin, Krasnaja Armija, So- 
vietskaja Socialističeskaja Respublika“. Kad tai — kažkas 
negera, tai žvirblis žino iš Jonuko: juk, girdėdamas tuos žo
džius, berniukas vis nepatenkintai ar paniekinamai, ar piktai 
raukos, kartais netgi nusijuokia, dargi kartais švilpteli. Švil
pia jis taip laibai, kaip zylė. Linksmaplaučiui tas švilpimas 
mielas. Bet nuostabu, kad tiems stačiaeiviams ne tokį tedaro 
įspūdį: vieni nustebę, kiti nusigandę atsisuka, kiti atsigręžia 
rūsčiais veidais ir žvilgiais piktai ieško tartum nusikaltėlio. 
Jonukas šiuos ypačiai pašiepia, ir jie jo, matyti, nemėgsta. 
Cirikšui jis ypačiai patinka, kad toks drąsus ir linksmas, kaip 
ir jis pats, Linksmaplautis. Juk ir Cirikšas nebijo katinų nei 
varnų ir geba juos pašiepiamai paerzinti. Tik tie katinai vis 
tik labai pavojingi... Kažin, ar stambianosiai tiek pat? Bet 
jie labiau panašūs į varnas: tokios pat ilgos ir kuprotos nosys 
ir taip pat krenkia, kaip šie, „valo“... Betgi, šiaip ar taip, 
o vis dėlto baisu dėl Jonuko ...

O ana ve, ir mielasis berniukas: reikia skristi arčiau... 
Eina jis šaligatviu su keliais draugas ir kažką jiems įtikinamai 
kužda. Tie jam pritaria, galvomis linksėdami. O! Linksma
plautis juos gerai pažįsta, tik prisibijo... Na, betgi Jonukas, 
reikalui esant, apgins. Ne kartą jau yra ir apgynęs.

Tad užskrenda Cirikšas kiek už akių, nutupia ant alėjos 
liepos ir laukia Jonuko ateinant ir praeinant; paskui vėl už

skrenda už akių ir vėl laukia... Kad mielasis bent paste
bėtų!... Nieko nebus! reikia skristi arčiau...

Ir Linksmaplautis ima skraidyti išilgai tą šaligatvį, kuriuo 
eina berniukas, kartkartėmis nutūpdamas ant kokios iškabos 
ir laukdamas vaikiuko ateinant, — ir tuokart taip gyvai suš
vilpia jam: čirikš, čirikš! Iš pradžių Jonukas nepastebi: per 
daug įsimiręs į savo uždavinį — kurstyti nepasitenkinimą. 
Bet pagaliau pastebėjo — ir taip maloniai šyptelėjo savo 
sparnuotajam bičiuliui. Šiam širdutė iš džiaugsmo striktelėjo, 
ir jis kiek beįstengdamas širdingiau atsiliepė tuo savo pa
prastučiu čirikš, čirikš...

Taip ir šnekasi juodu per tą demonstraciją, iki sutemo, 
ir Linksmaplautis turėjo skristi gulti: čia motutė gamta veikia 
jį nenugalimai — motiniškai saldžjai, bet ir valdoviškai ga
lingai, ir jis, kaip geras kūdikis, jai mielai paklusta, nepaisy
damas jokių savo pomėgių ar prisirišimų. Ir nebematė jisai 
prabangingos iliuminacijos, kai tūkstančiai elektros lempu
čių, Įmantriai puošdami didžiulių rūmų priešakius, skleidė 
gatvėse šaltą šviesą, tokią pat šaltą, kaip naujųjų valdovų 
širdys, tokią pat šalta, kaip naujasis jų kuriamasis gyvenimas.

P. OrinUitė

Pirmoji vieta
Prigimimo neištiesi, — seko mūsų patarlė. Taip ir mano 

būdas, — seniai įsitikinau, — nebepataisomas. Ir todėl nu
leidau rankas nusivylusi savo šešėliu...

— Kodėl aš tokia nuobodi apsigimiau? — skundžiausi 
pati sau.

Sutinku padoresnį žmogų, tai — negreit žodį sukrapštau 
atsakyti, jeigu mane užkalbina. O to lipšnumo, tos elegan
tiškos šypsenos, kaip kitos inteligentiškos panelės — net na
muose prieš veidrodį nemoku sutaisyti.

Taip tas mano nerangumas aukštesnei miesto kultūrai ir 
žioplas nekalbumas, atsidūrus žmonių tarpe, rodos, visų buvo 
pastebėtas. Ir manęs visi vengė — taip bent man atrodė. Bet 
aš savo negabumo prisitaikyti prie būtinų miestiškų papročių 
— niekaip nepajėgiau nugalėti...

Sunku man buvo rasti bičiulių, nes kas gi gali draugauti
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Suirutė okupacinėje politikoje
Vokietijoje

Nuo i. m. liepos 1 d. numatoma 
Amerikiečių karinę valdžią perleisti 
civilinei. Vokiečiams anglosaksų sri
tyje suteikiama ūkiškoji autonomija. 
Už vandenyno pasigirsta ne vienas 
balsas, protestuojąs dėl okupacinės 
administracijos nenusivokimo Ir 
prancūzų klaidinimo.

Buvęs užsienio reikalų vicemini- 
steris atvirai rašo „Washington Post“ 
apie visišką amerikiečių politikos 
bankrotą Vokietijoje. Jis nurodo, 
kad amerikiečiai kartoja 1919 m. 
pradėtas klaidas, kurios nuvedė 1 eilę 
kitų. Manome skaitytojams bus Įdo
mu susipažinti su argumentais Sum
ner Wells, kuris turėjo pilietinės drą
sos protestuoti ir dėl bolševikų Įvyk
dytos Lietuvos okupacijos.

DVI PAMOKOS
Dviejų pasaulinių karų pamokos 

yra visai aiškios. Pagaliau reikia iš
mokyti vokiečius, kad jie nepradėtų 
naujo pasaulinio karo. Todėl negali
ma jiems leisti sudaryti centrinės vy
riausybės. Ilgą laiką, iki bus įsiti
kinta, kad vokiečiai yra perauklėti ir 
nesiekia darbo ir turto naudoti nau
jam karui kurstyti, turi likti oku
puoti. Šiam tikslui Įgyvendinti san
tarvininkai- privalo sutarti ir bendrai 
spręsti Įvairius klausimus.

Per pastarąjį dvidešimtmeti san
tarvininkai buvo pamiršę šią pamo
ką. Tat ypač taikintina tarpsniui nuo 
1945 m. iki pastarosios dienos. Ank
stesnė pamoka užmiršta.

Žinoma, mes negalime pamiršti, 
jog sovietai siekė vokiečius naudoti 
saviems tikslams ir padarė neveik
smingais visus JTO nutarimus. Bet 
netgi neginčytina, kad veik trejis 
metus mes šeimininkaujame Vokieti
joje. Turėjome užtektinai laiko vo
kiečiams perauklėti demokratinėje 
dvasioje ir laisvėje. Netrūko mums 
sąlygų ūkinėje ir politinėje srityje, 
kad sukurtume rimtas sąlygas talkai 
Europoje.

O kur mes atsidūrėme?
DENACIFIKACIJA

Amerikiečių srityje Įvyko denaci- 
Ckacijos tragiškasis farsas. Po są
myšio mūsų smegenyse, mes be jokio 
tikslo patiems vokiečiams leidome 
denacifikuotis. Kur mes šiandieną 
esame atsidūrę su šia politika, kai 
vokiečiai nacionalsocializmui suran
da vieninteli priekaištą — karo pra
laimėjimą?

Spauda, mokyklos, universitetai, 
suaugusių švietimas, filmos, teatrai 
buvo tokiomis perauklėjimo priemo
nėmis. Ir čia, kur, rodos, dėjom di
džiausias viltis, susilaukėmė nevilties 
smūgio. Amerikiečių okupacinės val
džios pranešimai rodo, kad vokiečiai 
nūnai didesni totalitaristal, kaip prieš 
2 metus.

Amerikiečių vyriausybė teikė pa
ramą, bet nemokėjo organizuoti, kad 
vokiečiai patys sau padėtų. Iki vo
kiečiai nebus Įtikinti, kad darbu, bet 
ne streikais gali pasiekti gerbūvio, 
Įsigyti maisto ir aprangos, vakarinė 
Vokietija nesukurs to gerbūvio. Vėl 
gi, mūsų perėdymai ne retai vokie-
čiams sukliudė rasti darbą, save ap
sirūpinti gerybėmis Ir jas tinkamai 
pasiskirstyti. Mūsų ūkiškoji progra
ma dažnai susieta su korupcija, juo
dąją rinka ir pirmykščiu transportu.

Iškeldintųjų asmenų — D.P. lai
kymas stovyklose ir talkininkavimas 
kai kurių bendradarbių jiems patar
nauti taip pat yra aiškiai neigiamas

Bolševikų pavojų JAV numatė 1919 m.
UP iš Washingtono praneša, kad 

Valstybės d-tas yra paskelbęs slap
tus dokumentus, Iš kurių matyti, jog 
JAV jau 1919 metais Ispėjusios pa
sauli apie bolševizmo siekimus pa
sauliui užvaldyti.

JAV delegacija Paryžiaus taikos 
konferencijoje po pirmojo pasauli
nio karo siūliusi planą panašų j da
bartinę Trumano doktriną ar Mar- 
shallio planą, kad išgelbėtų pasauli, 
o ypač Europą nuo bolševizmo bi
zūno.

1920 metais komunizmas buvęs 
vadinamas bolševizmu.

1919 metais Pabaltijo valstybės — 
Lietuva, Estija ir Latvija — buvę py
limai prieš bolševizmą, kaip dabar 
tokiais yra Graikija ir Turkija — 
Jos laikomos stipriomis kliūtimis 
Sovietų veržimuisl 1 Viduržemi Ir 1 
Vakarų pasauli.

Tada jau buvo manyta, jog So
vietų režimas dominuosiąs Pabaltijo 
valstybėse. Šiandien Sovietai siekia 
tokio pat dominavimo Viduržemy. 
Šie patvirtinimai randami paskuti
niame 1919 metų taikos konferenci
jos dokumentų tome.

Tame tome yra pranešimai apie 
įvairias komisijas, kurios buvo siun
čiamos j Rytų Europą, t Balkanus Ir 
Artimuosius Rytus karinei, ekonomi
nei ir politinei padėčiai Įvertinti, bet 
svarbiausia tai buvo siekiama nusta
tyti, kaip toji pasaulio dalis galėtų 
būti mobilizuota prieš naują bolše
vizmo režimą.

Šiandien taip pat siekiama sulai
kyti Sovietų ekspansiją.

1919 m. toji akcija buvo vadina
ma „cordon sanitalre“, kuri apsau
gotų likusj pasauli nuo komunizmo.

Jau tada Artimųjų Rytų komisa
rai pranešė, kad nebūtų rimtai svars
tomos žydų teisės J Palestiną.

JAV vyr. komisaras Warwick 

reiškinys. Ne kuo kitu paaiškintinas 
antisemitizmas, kuris žinomas vaka
rinėje srityje.

MES PAMIRŠTAME PRANCŪZIJĄ
Prancūzai tik vėliau buvo pain

formuoti apie pasitarimus sausio 6 d. 
Frankfurte. Prancūzai siekia milita- 
ristus ir nacionalistus išjungti iš bū
simos Vokietijos Įtakingų vietų. Jie 
Įsivaizduoja, kad vokiečių problemos 
gali būti Išspręstos tik Europos są
jungos perspektyvoje. Pastaroji ne
bus jgyvendinta,*j ei vokiečiai atkus, 
bus apsiginklavę ir centralizuoti.

Praėjęs trisdešimtmetis paaiškina, 
kad tos tezės buvo teisingos. Tik Vo-

PABALTIJO VALSTYBIŲ VAIDMUO

Greene Pabaltijo valstybėms Pary
žiaus taikos konferencijoje formaliai 
rekomendavo tokią politiką, pagal 
kurią bet kokia parama, Įskaitant 
maistą, būtų tuojau nutraukta Iš tų 
tautybių, kurios panašiai kaip Estija, 
savo energiją panaudoja vidaus ger
būviui, bet nekreipia jos prieš bol
ševizmą.

P. Greene pareiškė, kad Pabaltijo 
valstybės būsiančios:

1. Kritiškasis-barjeras prieš bol
ševizmą,

2. Buferinėmis valstybėmis tarp 
Rusijos ir Vokietijos,

8. Militariškai ir komerciškai 
svarbios Rusijos pakraštyje ir

4. Gal būt prieš būsimą vokiečių 
karini, politini ir ekonomini sieki
mą. Jis dar pridūrė, kad Pabaltijo 
valstybės ir Lietuva yra strategiškai 
būtinos taikai, kad

1) sulaikytų bolševizmo slinkimą
1 Vakarus,

2) prisidėtų prie aktyvios Ir agre-

Tik susivienijimas gali išgelbėti Eurogg
Laikraščlo „Observer“' komenta

torius, pasirašęs „Europos reikalų 
studlozo“ {lapyvarde, nagrinėdamas 
pastangas Europos Unijai sudaryti 
pastebi, kad tų pastangų Ir gražių 
kalbų suma dar nėra taip trokštama 
Vak. Europos Unija. Svarbiausia 
kliūtis toms svajonėms (gyvendinti 
esąs atskirų valstybių suverenumas, 
nuo kurio besiderančios šalys atsisa
kyti nenori. Šiuo metu Vak. Europai 
gresia dvejopas pavojus: 1) ūkinio 
pobūdžio ir 2) Rusijos karinė er po
litinė grėsmė. Kad nugalėjus ūkinius 
sunkumus reikia visų kraštų resursus 
pavesti tvarkyti vienai įstaigai. An
tros rūšies pavojus reikalauja su
jungti kariuomenes ir, norint sėk-

kietija, besinaudojanti ūkiška ir po
litine autonomiją, gali būti kūrybin
ga ir taiki. Pastarajame pasitarime 
Frankfurte atsiektos visai priešingos 
išdavos.

Neseniai paskelbta, kad .Vokietiją 
nuo 1948. VII. 1 d. administruos ci
vilinė valdžia. Tat turėjo būti pada
ryta prieš dvejis metus. Kariuome
nė gali būti priemonė politikai, bet 
nė politikai vadovauti. Didžioji poli
tika turi būti daroma Europoje, pa
sitarus su Vokietijos kaimynais, bet 
ne Washingtone.

Per 90 m. Prancūzija buvo nute- 
riota tris kartus. Ir šiandieną jos 
saugumas pareina nuo vedamos po
litikos. Nors ir 1919 m. jos nuomonė 
turėjo pagrindą, bet ji nebuvo pa
remta. Nejau Washingtonas dar neį
sitikino, kad Prancūzija ir kitos vals
tybės gali būti tokie pat geri spren
dėjai, kaip ir amerikiečiai?

Vertė G. Kymantas

syvios kampanijos bolševizmui nu
galėti Ir Rusijai atstatyti ir

3) kad apsaugotų Vokietiją (be
veik jau Sąjunininkų nugalėtą) nuo 
Įsigalėjimo kariškai Rusijoje.

Greene pareiškimu, „Sąjunginin
kai niekad nesvarstę, kaip bolše
vizmą sunaikinti, bet jie traktavę 
kaip sudaryti Sanitary Cordon 
užuolaidą ir apsaugoti Vakarų Pa
sauli ir Europą nuo bolševizmo:

„Sanitary Cordon palaikyti mes 
sutikome palikti 60.000 vokiečių ka
riuomenės Latvijoje Ir Lietuvoj.“

Tuose dokumentuose toliau nu
rodoma Rusijos pastangos bolše
vizmui Įgyvendinti Vengrijoje, Pran
cūzijoje, Italijoje Ir Skandinavijos 
kraštuose.

Palyginus dabartines sumoder
nintas Ir kariškai remiamas komu
nizmo pastangas, gaunasi Įspūdis, jog 
šiandien pasaulis atsidūrė žymiai 
blogesnėje padėtyje, nes bolševizmas 
yra sumodemėjęs (S & S/m).

mlngal pasipriešinti komunistų grės
mei iš vidaus, esą reikalinga Įsteigti 
savo rūšies vieną super-tautinę vi
daus reikalų ministeriją. Tokie pa
siūlymai skamba neįprastai, tačiau su 
sprendimu negalima delsti. Naujos 
idėjos neturi specialistų, todėl kai 
kam žingsnis t Europos suvienijimą 
gali pasirodyti šuoliu 1 nežinomybę, 
tačiau tik toks žingsnis gali išgelbėti 
Europą. -E-

IS Mūncheno išvyko vėl 500 DP 
| Kanadą. Vyksta iš Neapolio uosto. 
Kokios tautybės yra tie DP, nepasa
kyta, tik nurodyta, jog jie esą kvali
fikuoti darbininkai. (S&S)

Mc Artliuro kandidatūra 
- staigmena Amerikoje

BBC Vašingtono korespondentas 
praneša, jog gen. McArthuro pareiš
kimas, kuris sekanti mėnesi grįžta ( 
JV, kad jis sutinka statyti savo kan
didatūrą per prezidento rinkimus, 
„jei tauta to pageidaus“, buvo staig
mena ir paties generolo bičiuliams, 
kurie priklauso dešiniajam respubli
konų partijos sparnui, remiančiam 
Tafto kandidatūrą. Tokiu būdu da
bar esą 7 kandidatai i prezidentus: 
Trumanas, Stassenas, Kalifornijos 
gubernatorius Warrenas, New Yorko 
gubernatorius Demey, Taftas, Me 
Arthuras ir Wallace. Labai galimas 
daiktas,' kad McArthurui -išstačius 
sąvo kandidatūrą ir gen. Eisenhove- 
ris, kuris McArthuro negali pakęsti, 
peržiūrės savo ankstyvesnį nusista
tymą ir, gal būt, sutiks kandidatuoti, 
tačiau ne respublikonų pusėje, kaip 
anksčiau buvo numatęs, bet demo
kratų. Tuo atveju Trumano kandi
datūra pasidarytu kiek abejotina. 
Apie McArthurą kalbama ne su per 
didžiausia simpatija. Nurodoma, kad 
jis nepakenčiąs nė mažiausios kriti
kos ir dėl tos jo savybės jam būsią 
labai sunku laviruoti priešrinkimi
nėje propagandos kovoje. Toliau, 
jam esą jau 68 metai — taigi prezi
dentui kiek per senas ir paskutiniu* 
10 metų jis gyveno ne JV, kas laiko
ma taip pat minusu. -E-
SUOMIJAI GRESIA PABALTIJO 

VALSTYBIŲ LIKIMAS
„New York Times“ svarstydama! 

suomių-sovietų santykius paštebi, 
kad dabartinėje būklėje Suomija ne
turi didelio pasirinkimo. Nors sovie
tų reikalavimai tiksliai dar nėra ži
nomi, tačiau Stalino laiškas primena 
Hitlerio Schuschningui ir Hachai ir 
Pabaltijo valstybių likimą. 1939 m. 
sovietai siūlė suomiams pasirašyti sa
vitarpio pagalbos sutartį Pabaltė* 
valstybių pavyzdžiu. Suomiai atsi
sakė ir keliems metams išgelbėjo sa
vo laisvę. Dabar Stalinas kalba apia 
Rumunijos ir Vengrijos pavyzdį, bet 
Suomijai grąso tas pats Pabaltijo 
valstybių likimas. Šiandien Suomija 
yrą išduota Stalino malonei. Bet žo
dis „malonė“ yra buržuazijos žodyne, 
kurį bolševikai seniai jau išmetė.

„EUROPAI ŽEME SLYSTA...
„Daily Mail“ komentuodama! 

kongreso veiklą nurodo į labai rim- 
tas pasėkas, kurias gali sukelti kai 
kurių kongresmanų obstrukcija. Anot 
laikraščio, dabartinė padėtis Europo
je esanti tokia rimta ir pavojinga, 
kad visai nebesvarbu, koks bus Mar- 
shalio planas, bet tik kada jis bu* 
pradėtas vylldyti. Likimas amerikie
čiams uždėjo didžiulę atsakomybę ui 
tolimesnę istorijos raidą, nes sekan
čių. savaičių laikotarpyje pasaulio 
laisvė gali būti laimėta ar pralaimė
ta. Laikraštis ragino amerikiečiui 
sukrusti, nes Europai „žemė slysta iš 
po kojų slysta". -E-

tu žmogumi, kuris nemoka grakščiai ir laisvai elgtis kiek
vienoje draugystėje?

Todėl galite įsivaizduoti .mano džiaugsmą, kai ponia Van
da, banko revizoriaus žmona, suteikė man savo palankumą 
bičiuliautis.

Vaikų ji neturėjo, o vyras nuolat kažkur pokeri lošė. Tai 
šita gražuolė noroms nenoroms turėjo retkarčiais panuobo- 
džiauti. Nors, mano nuomone, tas svajingas lengvo nuobodu
lio jausmelis jos elegantiškam veidui ypatingai pritiko.

Užtraukdavo ji dūmą, minkštasuoly nusvirusi, ir nulak- 
dindavo savo pusiaumirką žvilgsni kažkur j tolj — man ji 
tokiais momentais primindavo tas pavydėtinas romanų vei
kėjas, kur — tokios gražios ir žavingos — skaitytojoms vi
sada sukelia saldžios užuojautos.

Aš visai nesukau galvos, kad ponia Vanda šu manim 
ėmė draugautų tiktai nuo tos dienos, kai smarkiai susipyko 
su savo lig tol buvusia neperskiriama drauge — notariene. 
Žmonės šnekėjo, kad dėl to naujai atvykusio buhalterio juod- 
viejų draugystė turėjo nutrūkti...' 1

Vanda buvo labai nuoširdi ir kilniai atleidžianti. Pavyz- 
*- džiui, ji visai nesupykdavo ant manęs kai pasirodydavau ne

gudri ar ne visai tinkamu manierų.
— Ak, tu, kvailiuke! Nebūk tokia, kaip... iš kaimo! — 

Ir susijuokdavo taip atlaidžiai, kad aš, j ją žiūrėdama, nusto
jau net bjaurėtis jos per storai nutėpliotom lūpom.

Reikia pripažinti, stengėsi ji mane pralavinti visokiais 
būdais. Tik gaila, kad tie geraširdiški patarimai dažniausia 
nuo manęs atsimušdavo, kaip vikiai nuo sienos...

Taip, pavyzdžiui, ji'niekaip negalėjo manęs tiek išpru
sinti, kad suprasčiau, su kuriais žmonėmis reikia maloniai 
šypsotis, o kuriems — rodyti tiktai orų. išdidumą.

— Ak, žiopliuke, — draugiškai tyčiodavosi ji. — Tu neži— 
' nai, kad iš tokių dalykų susideda visas civilizuotas gyveni

mas! t
Bet aš buvau taip negabi tai jos civilizacijai, kad mano 

gyvenimas ir liko susidėjęs iš visai kitokių dalykų.
Rūkymo irgi nepajėgiau išmokti. Nors Vanda Įkalbinėjo 

pačiais giliausiais argumentais: - 4
— Dūmą traukti — tai puikus, aristokratiškas išdidumas! 

Tai grakštus patrauklumas! Tai — tikriausia aukštos kultu
vo*, inteligencijos žymė!

O aš tik spiaudžiausi, iš mandagumo (atkandusi jo* pa
siūlytą cigaretę, ir net nemokėjau aiškiai nusakyti savo su
mišusio* savijautos.

tonia Vanda žinojo daug visokiausių modemiško gu
drumo stebuklų. Kasdien ji man via atidengdavo kokią negir
dėtą paslaptį.

Syk] ji mane žiauriai supeikė, kam aš vis dėvinti pilka 
spalva:

— Šita spalva, mieloji, neturi jokios aistros, jokios ug
nies! Tu — lig šimto metų netekėjus liksi, vyro nepagausi, jei 
nepakeisi spalvos... Aš tau nuoširdžiai sakau...

— Argi būtinai reikia ištekėti? — susidomėjau aš. — 
Jeigu pati sau duoną uždirbu, tai — ar negerai man ir šitaip 
gyventi visada? ,

—' Oo! — žavingai sumirkčiojo Vanda, ir aš turėjau (ver
tinti jos meniškų blakstienų grožj. Jei ne dėl ko kito, tai bent 
dėl paties luomo turi ištekėti. Argi nejauti, kokią pagarbą 
savy slepia vien tas vardas — „ponia“. Juk poniai jau visai 
nebereikia nei didelio išmanymo nei mokslo, tik — gražiai 
apsirengti* mokėti etiketo... Jeigu tavo vyras bus aukštoj 
vietoj, tai ir tave visi sodins stalo pirmgaly. Jeigu vyras 
didelio mokslo, — tai ir tave susirinkimuos ( prezidiumą 
rinks...

Čia aš tikrai turėjau poniai Vandai pripažinti tiesą. Bet 
drauge dar aiškiau supratau savo charakterio atbulumą, nes 
niekaip negalėjau savyje (diegti tų inteligentiškų, anot jos, 
norų — sėdėti stalo pirmgaly arba prezidiume ...

Vanda mane mylėjo nekaip sau lygią draugę (o, aš nė 
neturėjau drąsos su ja lygintis), bet tik kaip šiaip sau gyvą 
daiktą. Taip, kaip kitos myli kok( kačiuką ar kanarėlę. Todėl 
ji vis labai lengvai dovanodavo mano kvailumus.

Vieną kartą pagaliau ir jos kamtryb.ė trūko — ir aš vėl 
netekau šiokios tokios draugės.

Atvyko tada j mūsų miestą garsus pianistas koncertuoti. 
Vanda užbėgusi man pasakė:

— Aš bilietus abiem paimsiu... Mano vyras nemuzikalus 
— nemėgsta tų solo numerių, kai scenoje visą vakaro progra
mą rodo tik tas vienas žmogus.., Tai mudvi nueisiva...

— Gerai, — pritariau visai nenujausdama, kad paskui 
mano raguotas charakteris parodys laukini nedėkingumą.

Štai ji Įlekia pas mane saulėtai nusiteikusi ir džiūgauja:
— Kaip puiku! — bilietai jau čia! Tu nežinai, kiek aš 

pastangų, padėjau, kad. gaučiau pirmą, vietą! Betgi!

Mane lyg būtų kas per galvą mediniu samčiu trenkęs. Bet 
išsyk, kaip visada, nemokėjau rasti žodžių.

Tylėjau. O ji ėmė regzti toliau:
— Kokia suknele vilkstes? Skrybėlaitę gerai prisitaikink

— bus rinktinė publika!... Visa miesto grietinėlė...
Tik dabar aš pagaliau ištariau nemandagius atžagareiviš- 

ku* žodžius:
— Aš... ( pirmą vietą sėstis tai... neisiu...
— Kaip tai? Kodėl? Juk tai geriausia vieta? ’— neno

rėjo tikėti Vanda.
Gal kam ir geriausia. Bet aš joje nesėdėsiu, — tvirtai 

ir atkakliai pabrėžiau. Lig šiol nesuprantu, iš kur manyje 
atsirado toks Įžūlumas, nors paprastai, būdavau nuolaidi — 
nesugebėdavau prieštarauti. Bet šį kartą lyg pikta dvasia 
galvon Įsėdo.

— Tai kodėl tu negali sėstis l pirmą vietą? — aštriai pa
klausė Vanda, Įžeista ir nustebinta.

Aš stūksojau priešais ją su neišmanėliška išraiška veide 
ir trūkau žodžių. Žinoma, aš niekada nebuvau sėdėjus pirmoj 
vietoj, o taip pat visada buvau nedrąsi.

Mano nebylus stūksojimas dar labiau pykino tą inteli
gentišką moterį, ir aš pati dėl to kentėjau.

Vis dėlto suradau atsakymą, kuris, tur būt, buvo panašus 
| tiesą:

— Zinai, pirmoje eilėje sėdėdama, didelėje salėje — labai 
blogai jausčiaus. Lyg ant adatų kentėčiau... Man net būtų 
gėda... O eidamas į teatrą ar panašią prmogą žmogus gi nori 
smagiai, patogiai jaustis. Tai kam man eiti, jeigu iš anksto 
žinau, jog man bus — tik grynas nemalonumas...

— Tik jau ... nebūk iš kaimo... beviltiškai atsiduso 
Vanda. — Bilietai nupirkti... Ir dabar šitaip tu man — jau 
ji negalėjo rasti žodžių.

— Už bilietus aš galiu sumokėti, ■— atkakliai pratariau.
— Bet sėstis į pirmą vietą — jokiu būdu. Tegul krioši pirmos* 
eilėse tie, kuriem tai sudaro malonumą.

Nuo šito kvailo nuotykio ponia Vanda su manim daugiau 
nebedraugavo — jsitikino, kad mano būdas tikrai nebepatai
somas.

Aš ją vėl netrukus pamačiau drauge su notariene — tur 
būt, piktumai (arba, miestiškai tariant, „maži nesusipratimai“) 
buvo vėl abiem iš galvų išgaravę,

&
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Nepriklausomos kuliurčs
išsiskleidimas

8tp. Vykintas

1. KULTŪRA IR LAISVE
Kaip augmuo neklesti be žemės, 

oro ir vandens, taip kultūra neauga 
be laisvės ir visiško valstybinio sa
varankumo. Didelių valstybių tiro
nai ir despotai puikiai supranta, kad 
pavojingiausias žmogui yra kultūrin
gas žmogus. Jis ima reikalauti žmo
giškų teisių, geresnio socialinio su
tvarkymo, tautinio ir valstybinio sa
vaimingumo, o tironams tai yra bai
sūs reikalavimai, nes jų valdžia nuo 
kultūros braška. Jiems maloniau ne
kultūringa, tyli, prispausta, paklusni 
masė. Jie užgniaužia kultūrą, kad ra
miau galėtų vaidyti.

Mūsų tauta, atsiradusi tarp dide
lių kaimynų, kurių gyslose nuolat te
kėjo despotizmo, imperializmo krau
jas, išgyveno ilgą amžių despotišką 
ekonominę, politinę ir kultūrinę prie
spaudą. Kova dėl kultūros buvo ko
va dėl laisvės. Šioje kovoje daug iš
kentėta, daug aukų sukrauta, knyg
nešių kaulais Sibiras nuklotas, Lietu
vos motinos ašaromis žemė aplaisty
ta, o jos sūnų gyvybe savos valstybės 
ir kultūros laisve iškovota. Maironio 
abejojimas, ar tos kovos ir kančios 
bus suprantamos ateities kartoms, 
nusto'ja prasmės, nes ir mums ir bū
simoms kartoms tenka ir teks išgy
venti kovas dėl savitos kultūros ir 
valstybinės laisvės.

Koks džiaugsmas apėmė kultūros 
kovotojus 1918 m. Vasario 16 d. akto 
paskelbimas, tesupras tik tas, kuris 
visą amžių aukojo sveikatą, rizikavo 
gyvybe kovoje dėl Nepriklausomy
bės. Tur būt, kiekvienas pamenam, 
kaip Vaižgantas entuziastingai ir bū
dingai išreiškė visų tų kovotojų 
džiaugsmą patekančia Lietuvai saule, 
laisve. Tai ne Stalino saulė ir ne „iš
laisvintojų" laisvė, bet tikroji mūsų 
tav+os laisvė.

Nepriklausomybės laikotarpis kul
tūros klestėjimo požiūriu mums šian
dien atrodo kaip gražiausias kultūri
nio žydėjimo laikotarpis. Tiesa, tuo 
metu, kada mes išgyvenom šį laiko
tarpi, daug kas atrodė nepadaryta, 
daug kas ne taip daryta, bet šiandien 
kiekvienas iš mūsų norėtume gyventi 
tuos „blogus laikus“. Yra žmonių, 
kurie dar ir šiandien skundžiasi kul- 
tūrinės laisvės stoka Nepriklausomy
bės metais. Tačiau tie žmonės dau
giau turėjo laisvės už tuos, kurie ne
siskundžia. Jie ir tada organizavo 
„Trečius Frontus“, leido „Kultūras", 
„Židinius". Bet toks jau žmogaus bū
das: juo daugiau jis turi, juo daugiau 
jis nori... Ir nieko čia pikto: kultū
ringos laisvės kultūrai niekad nėra 
perdaug. Tik gal šiuo metu nevertėtų 
prieš svetimuosius teršti tų laikų,, ku
rie mūsų gyvenime buvo patys gra
žiausi.

2. ŠVIETIMAS, MOKSLAS
Ilgus amžius dėl savo rašto, dėl 

šviesos persekiota tauta, kaip ji gai
vališkai veržėsi į mokslą! Pusbadžiu 
gyvenąs kaimietis nesigailėjo savo 
pūslėtų rankų, kad tik sūnus ar duk
tė pasidarytų mokytas. Ir mokyklos 
užplūdo vaikais. Stigo mokytojų, 
mokslo priemonių, bet nestigo mo
kiniu. Palyginti 1918 m. mokyklą su 
šių dienų tremties mokykla, dabar-

tinė yra daug pažangesnė, nes ji dar 
naudojasi paskutiniųjų Nepriklauso
mybės'metų kultūriniu kapitalu.

Per 22 metus ne tik pasikeitė mo
kytojai, mokyklų programos, bet pa
sikeitė ir pažiūra į mokslą. Piešimas, 
muzika, kūno kultūra — tie dalykai, 
kurie iš pradžių beveik nebuvo lai
komi mokslais, vėliau pasidarė lygia
teisiais dalykais, nes naujoji dailės 
ir muzikos kultūra, fizinis ugdymas 
pareikalavo kitokio požiūrio į šluos 
dalykus mokykloje. Savamokslį ar 
enciklopedistą mokytoją pakeitė sa
vo srities specialistai, išėję savąjį ar 
Vakarų Europos aukštąjį mokslą. Ša
lia mokslo lygio pakilimo mokykloje, 
pakilo taip pat ir .pedagoginis pasi
ruošimas. Mūsų universitetai ir Pe
dagoginis Institutas' paruošė moky
tojus ne tik mokymui, bet ir auklėji
mui. Naujausioji mokytojų karta ne
bevartojo mokyklose senų rusiškų ar 
schol-stįkų auklėjimo metodų, kurie 
dar buvo vartojami pirmaisiais Ne-

priklausomybės metais persenusių ar 
atsilikusių mokytojų.

Be mokyklinio švietimo, per 22 
metus' didele pažangą padarė mūsų 
aukštasis mokslas. Beslkurdamas 
mūsų universitetas Kaime sunkiai 
galėjo sukomplektuoti personalą. 
Daugelis į universitetą atėjo dėstyti 
iš gimnazijų, bet iš jų ne vienas 
išaugo mokslininkus, kiti savo vietoj 
paruošė naujas mokslines jėgas. Ne
maža svetimtaučių mokslinių pajėgų 
keitėsi J savuosius. Universitetas ųe 
tik paruošė visam kraštui įvairių 
specialistų, bet jis davė daug ir 
mokslinių veikalų. Prof. Aug. Vol
demaras, prof. Roemeris, prof. V. Če
pinskis buvo .žinomi ne tik savam 
krašte, bet ir užsieniuose.

švietimo ir mokslo kilimas atsi
liepė į bendrąją kultūrą: kūrėsi nau
jos, specialios mokslo įstaigos, plėtėsi 
spauda, augo literatūra, teatrai, dai
lės institucijos ir muziejai, muziki
niai ansambliai.

S. SPAUDA. LITERATŪRA
Svetimų priespaudų varžyta ir 

persekiota spauda, atgavusi laisvę, 
išaugo kiekybiškai ir kokybiškai. Ne
priklausomoji spauda ne tik diferen- 
olavosi politiškai/ bet apėmė visas 
gyvenimo sritis, pradedant religija ir 
baigiant medicina. Spaudos darbi
ninkų kadrai augo, jų kultūra bren
do, o kartu ir spaudos kultūra kilo. 
Dienraščiai ėmė eiti, kaip Vakarų 
Europos didmiesčiuose, keliomis lai
domis, savaitraščiai siekė plačiąsias 
skaitytojų mases. Laikraščių ir žur
nalų techninė ir meninė pusė kaskart 
tobulėjo. Suprantama, dėl sunkių ma
terialinių krašto sąlygų, mūsų spauda 
anaiptol negalėjo susilyginti su tur
tingųjų mažų kraštų: švedų, danų, 
norvegų spauda, tačiau ji viską darė, 
kad sunkiomis sąlygomis galėtų ati
tikti krašto kultūrinį lygį.

Literatūros mėgėjas pirmaisiais 
Nepriklausomybės metais juto didelį 
grožinės literatūros badą. Jis skaity
davo Maironį, Krėvę, Vydūną, Že
maitę, Lazdynų Pelėdą po kelis kar
tus. Jis džiaugdavosi, kaip ir to meto 
entuziastingoji kritika, kiekviena pa
sirodžiusia knyga: Prano Būdvyčio 
ar kurio kito menkaverčio poeto ei
lėraščių rinkiniu ar Justo Tumėno li
teratūriniais kliedėjimais. Tačiau po 
keleto laisvo gyvenimo metų mūsų 
literatūroje iškilo naujos jėgos, nau-

Akademija Didžiajam 
Lietuviui

LSS Brolijos Vadija ir LTB Au- 
gustdorfo Komitetas ruošia š. m. ko
vo 21 d., Verbų sekmadienį, 16 vaL 
Augustdorof stovykloje prie Detmol- 
do garbingiausiam Tautos Žadintojui 
dr. Vydūnui, jo 80 metų sukak-, 
ties proga, akademiją. Programoje , 
dalyvauja Valstybinės Operos solistai' 
Juzė Augaitytė ir V. Baltrušaitis bei 
dramos aktorius J. Gučius.

Be koncertinės dalies, bus šios! 
paskaitos: ’ ,,

Pr. Naujokaičio — Žmoniškumo 
idėja Vydūno dramose ir A. Krauso 
— Dr. Vydūno gyvenimas bei veikla.

Akademijoj dalyvauja ir pats Ju
biliatas. Sveikinimai siųstini rengėjų 
vardu: (21a) Augustdorf b. Detmold, 
Litauisches Lager. ’ ■

Juozas Sagys lietuviškųjų
reikalų sargyboje

Senesnėje Amerikos lietuvių kar
toje rasime nemažai taurių, Lietuvai 
didžiai nusipelnusių asmenų. Jų tar
pe ir Juozas Sagevičius-Sa- 
gys. Jis greit atšvęs 65 metus. Per 
tą laiką nieko daugiau nežinojo, kaip 
tik meilę savo kraštui, tautai ir šei
mai. Jis „Aušros“ metais atėjęs pa
saulin Rūdos valsčiuje, Kazlų kaime, 
dar būdamas Jurgio Sagevičiaus vai
kas, anksti pradėjo knygnešio darbą. 
Jis buvo vienas iš judriausių kaimy- i 
no Navickio talkininkas uždraustas 
knygas platinant.

Tėvas pilnai buvo patenkintas, 
kad sūnus auga geru talkininku ir ' 
lygiai aria jo lauką. Bet tėvo valia į 
buvo silpnesnė, negu sūnaus pasiry
žimas. Jis 1903 metais išsikelia į 
JAV krantą ir apsigyvena Ansoni- 
joje. Tuoj tebegyvenančius lietuvius 
suorganizavo į* Tėvynės Mylėtojų 
Draugiją. Kiek liko laiko nuo sun
kaus darbo fabrike, jis pašventė or
ganizaciniams reikalams ir mokslui. 
Taip nudirbęs nemažai tautinio dar
bo Ansonijoje, išsikelia į Bridgeport 
Čia įsitraukia taip pat į lietuvių or
ganizacinį darbą. J. Sagį čia mato
me dirbant ir Lietuvių Socialistų Są
jungoje, kurios veikla po 1905 metų 
Amerikoje buvo gyva. Bet čia ne
tenka ilgiau pagyventi. Liga jo pla
nus nutraukia ir J. Sagys atsiduria 
po trijų metų gyvenimo už plačių 
vandenų, vėl Lietuvoje. ■

Lietuvoje J. Sagys pradeda nau- , 
ją savo gyvenimo etapą. Tuometinis ’ 
Suvalkijos socialdemokratų judėji- . 
mo organizatorius Aleksa-Angarietis , 
jį įtraukia į socialdemokratišką ju- , 
dėjimą. Ir trejis metus Juozas tran- j 
kėši po Suvalkijos socialdemokratų 
kuopeles, važinėjo Sibiran pas savo 
dėdę Daukšą, gydėsi Ažero Siro kur- j 
orte, mokėsi Krasnojarsko j e techni- j 
kos amato. Ir pagaliau 1909 metais . 
jis vėl pasiekia Amerikos krantus, j 
Čia jis ir pasiliko visam laikui. An- : 
trą kartą Amerikos krantus jau pa- , 
siekė subrendęs, matęs įvairius gyve- . 
nimo kelius. Subrendimas jį atšaldė ; 
nuo socialdemokratiškų idėjų ir Juo- j 
zas Sagys pasuko platesniu minčių ; 
keliu.

Besiartinant pirmajam pasauli- • 
į niam karui J. Sagys — uolus lietuvių : 
(organizatorius į įvairias' patriotiškas '■ 

Kuopa ' organizacijas. Ypač jis judrus karo • 
i metu. Lietuvos laisvės sekimas jį • 

Kuopa skatinte skatina į darbą, ir jo beveik 1 
| visur pilna. Aktyviai įsitraukęs į '
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Juozas Sagys

padeda suorganizuoti Tautos Fondą, 
iš kurio vėliau išaugo BALFas. Dve-

jis metus jis buvo to Fondo iždi
ninku.

Plunksna geroje rankoje gali tiek 
pat padaryti, kiek ir plūgas geroje 
dirvoje. Ir J. Sagys neužmiršo šios 
tiesos. Jau greit bus 20 metų, kai jis 
įvairiausiais klausimais rašo „Dir
voje“, „Vienybėje“, „Amerikos Lie
tuvyje“ ir kituose laikraščiuose. Kad 
ir slegia pečius metų našta, bet J. 
Sagys ir šiandien pasilikęs toks pat 
energingas ir veiklus. Jis, Lietuvai 
į naujas nelaimes pakliuvus, lietu
vybei toks pat jautrus ir taip pat 
skuba padėti kaip ir prieš 40 metų.

Visą gyvenimą J. Sagys duoną 
pelnėsi iš sunkaus, sąžiningo techni- 
ko-mechaniko darbo. Ir šiandien, jis 
kasdien keliauja į pamiltą darbovie
tę ir iš jos grįžęs tuoj griebiasi vi
suomeninio darbo. Gyvena kukliai 
Ozone Park, N.Y., turi nedidelį na
muką, augina keturias dukteris, se
kretoriauja Tautininkų Centre ir tie
sia pagalbos renką kiekvienam, kuris 
tik jos reikalingas. Ir tegul ta ener
gija ir tas jautrumas lydės jį — Sa- 
gį per visą šios žemės kelionę.

jos literatūrinės srovės. Kazys Bin
kis sukėlė daug triukšmo, sutelkęs 
moderniuosius rašytojus „Keturių 
Vėjų“ užuovėjoj.

B. Sruoga ir V. Putinas, sugrįžę 
iŠ Vakarų Europos, parsivežė naujos 
pažiūros į literatūrinę estetiką, į for
minius literatūros reikalavimus. Ne
bepakanka, kaip seniesiems rašyto
jams, tik mokėti rašyti, bet iš rašyto
jo pareikalaujama ir literatūrinio 
mokslo, literatūrinės kultūros. V. Pu
tinas „Altorių šešėly" duoda pavyzdį,' 
kaip kurti vakarietiškos koncepcijos 
romaną, Kossu - Aleksandriškis, B. 
Brazdžionis atneša naujų, gaivių for
mų poezijai. Jaunoji literatūrinė kar
ta, išaugusi Nepriklausomybės sulti
mis, įgijusi plačią, gilią literatūrinę 
mokyklą, ateina į gyvenimą su savi
tomis srovėmis ir formomis.

Neoromantizmas, neorealizmas, fu
turizmas, ekspresionizmas ir impre 
sionizmas, kultūrsocializmas, pasislė
pęs bolševizmas — viskas atsispindi 
mūsų Nepriklausomybės laikotarpyje. 
Augant literatūros kultūrai, didėjo ir 
kritika ir skaitytojų reikalavimai. 
Kritika pasidarė daug griežtesnė, ji 
nebegalėjo pasitenkinti bet kokia li
teratūra. Skaitytojas dažniausiai bai
gęs aukštuosius mokslus, taip pat iš 
literatūros reikalavo ne tik forminių 
naujybių, bet ir psichologinio, este
tinio, mokslinio lygio, i

Jei 1918—19 m. literatūrą galima 
buvo perskaityti per keletą dienų, tai 
1939—40 m. jos buvo tiek gausu, kad 
ir didžiausias literatūros mėgėjas ne
besiryžo skaityti Šalčiuvienės ar Rū- 
teftontenės literatūros. Gausios lei
dyklos, literatūros premijos, kūry
binga priauganti karta mūsų litera
tūros kiekį ir kokį pakėlė iki Vakarų 
Europos literatūros lygio. Daugelis 
mūsų rašytojų jau buvo verčiami 
vokiečių, lenkų, italų, švedų, latvių 
ir k. kalbas. (Bus daugiau)

Naujos knygos ir leidiniai

organų 
Tautos 
dosnu-

Padėka
Į vadovaujančių lietuvių 

balsą remti savo aukomis 
Fondą ypatingo jautrumo ir
mo parodė mūsų sargybų kuopos.

Tautos Fondui per LTB Regens- 
burgo Apygardos Komitetą 
kojo:

1) DLK Algirdo Sargybų 
(47. XII. 30) RM 6018,01

' 2) Vtyauto Didž. Sargybų
(47. V. 29) RM 5559.—

3) DLK Algirdo Sargybų 
(47. III. 7) RM 5353,—

4) Vytauto Didž, Sargybų
(47. XII. 3) RM 2000 —

5) Lietuvių Auto Būrys (47. IV. SLA, į Lietuvių Tautinę Sandarą, vė
liau J. Sagys ateina į Amerikos Lie
tuvių Tautininkų Centrą, kur jis ke
letą kartų pirmininkauja.

Sovietams Lietuvą okupavus ir 
Amerik s lietuviams tautininkams 
pradėjus organizuoti politinę veiklą 
Lietuvos vadavimui, Sagys, kaip Lie
tuvių amerikiečių Tautininkų Sąjun
gos -pirmininkas, aktingai remia ir

paau-

Kuopa

Kuopa

29) RM 1500,—
6) 16-to Vasario Sargybų Kuopa 

(47. VIII. 11) RM 700,—
7) Vytauto Didž. Sargybų Kuopos 

sargybinis Mačėnas Juozas (47. II. 
16) RM 150,—

Už tas šaunias aukas nuoširdžiai 
dėkojame.

Kegensburgo Lietuvių Tremtinių 
Apygarda

GINTARAS. Neperiodinis litera
tūros žurnalas. Pirmosios knygos. 
Spakenberg, vasaris, 1948 m. Reda
guoja Juozas Kruminas. Viršelis ir 
vinjetės pieštos dali. J. Steponavi
čiaus. — šį žurnalą užsisakyti galima 
šiuo adresu: J. Lukošius, (24) Geest
hacht, Edmundsthal, Susannenhaus.

Šio pavadinimo literatūros žurna
las mūsų skaitytojams yra jau gerai 
pažįstamas, nes ligi praeitų metų pa
baigos neperiodiškai pasirodydavo 
spausdintas rotatoriumi ir iš viso 
išėjo bene vienuolika knygų. Šiais 
metais jis perėjo į spaustuvę ir jo 
pirmasis numeris-pavadintas pirmo
siomis knygomis. Apimtis — norma
lios knygos formato 64 psl. Turinyje 
randame Bernardo Brazdžionio, Fau
sto Kiršos, Anės Petkutės, Juozo 
Krumino poezijos kūrinių ir Jurgio 
Jankaus, Nelės Mazalaitės, Fabijono 
Neveravičiaus prozos dalykų. Žurna
lo pabaigoje V. Banaitis rašo apie 
anglus ir muziką, Janis Veselis apie 
latvių literatūrą tremtyje ir užbai
giamas A.G. straipsniu „Naujos pa
saulinės literatūros knygos“. Daly
vaują. autoriai aiškiai kalba už tai, 
jog šis literatūros žurnalas bus miela 
knyga dažnam lietuviui tremtiniui.

Henrikas Žemelis, OKUPANTŲ 
REPLĖSE. Prisiminimai apie oku
pacines dienas Lietuvoje ir išgyveni
mai koncentracijos stovykloje. Išlei
do „Mintis“ 1947 m., 180 psl., kaina 
8,- RM. Viršelį piešė dail. J. Paukš
tienė. Šios knygos 500 egz. bus įrišta 
kietuose viršeliuose ir numeruota.

Anglijoje gyveną lietuviai šią knygą 
gali užsisakyti per „Minties“ atstovą 
p. F. Neveravičių, 13 College St., Lei
cester.

B. Babrauskas, LIETUVOS KE
LIU. Skaitiniai lietuviškai ištrėmi
mo mokyklai. I-ji dalis. Išleido kny
gų leidykla „Atžalynas“ — lietuviš
kos knygos sukakties — metais. Lei
dinys apima 190 psl., kaina 10,- RM. 
Tai mūsų klasikų ir kitų rašytojų 
rinktiniai raštai.

Alė Rūta-Nakaitė, LIKIMO KE
LIU. Novelės. Išleido „Atžalynas“ 
1947 — 400 lietuviškos knygos sukak
ties — metais. 140 psL, kaina 6,- RM.

Pulgis Andriušis, ANOJ PUSĖJ 
EŽERO. Lyrinės apysakos. Viršelis 
dali. P. Osmolskio. Išleido „Sudavi
ja“ 1947 metais. 84 psl., kaina ne
pažymėta.

Pulgis Andriušis, SIUNTINĖLIS 
IŠ AMERIKOS. Antroji tremties hu
moro knyga su autoriaus viršeliu ir 
iliustracijomis.
1947 m. 96 pel., kaina nepažymėta.

Balė Voveraitė, LIETUVOS KE
LIU. Istorinė poema jaunimui Vir
šelis ir trys piešiniai D.V. Išleido 
„Sudavija“ 1948 metais. Brošiuruota 
20 psl. knygelė, kaina trys markės.

Juozas Kėkštas, DIENA NAKTIN. 
Eilėraščiai „Rudens dugnu“ ir „Stai
gus horizontas“ antrasis leidimas. 
Išleido Argentinos lietuvių jaunimo 
draugija 1947 metais. Tiražas 1000 
egz., iš kurių 100 numeruotų. At
spausta labai gerame popietyje, 64 
psl

Išleido „Sudavija'

Kazys Bradūnas, VILNIAUS VAR
PAI. Sonetai. Iliustravo dail. L. Va
lius Išleido „Patria“ Tubingene, 1947 
— 400 lietuviškosios knygos sukak
ties — metelis. Tiražas 3.300 egz., iš 
kurių 300 numeruotų. Turinyje 17 
sonetų, leidinys 28 psl., kaina 6,- RM.

Kazys Bradūnas, MARAS. Poe
ma. Rankraščio teisėmis atspausta 
1947 m. rudenį Bavarijbje. Iliustra
cijos Telesforo Valiaus. Leidinėlis 44 
psl.

Rimas Gludutis, EILERAŠClAI 
VAIKAMS. Kemptenas, 1947 m. Iš
leista rotatoriumi rankraščio teisėmis 
150 egz., 22 psl.

Prof. J. Sfmoliūnas, BAUKON- 
STRUKTIONS - LEHRE. Vokiečių 
kalboje Skaitytų paskaitų UNRRAos 
universitete Mūnchene, Baltijos uni
versitete Hamburge ir Aukštuosiuos 
technikos kursuos Kemptene 1946— 
1947 metais rinkinys su brėžiniais ir 
tabelėmis. Didelio formato knyga 
spausdinta „Rota-Print“ būdu, 216 
psl. Suinteresuotieji šią vertingą 
knygą gali užsisakyti Mūnchene, 
Spaudos kioskas, Lamontstr. 21, ir 
pas ’autorių Kemptene, Parkstr. 31.

Knygos turinys apima statybos 
medžiagų trumpą apžvalgą, pamatų 
konstrukcijas, sienų įvairiausių siste
mų konstrukcijas, be to, detaliai nu
šviečiama molis, stiklas bei jų dabar 
plačiai vartotini Išdirbiniai ir kon
strukcijos. Knygoje apibrėžiama ta! 
praeito karo Vokietijos sugriovimas, 
nurodant būdus bei priemones jos 
atstatymui. Sts. Pi.
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Dirbkite ir mokykitės
nybė. Pirmoje eilėje DP turėtų iš
mokti angliškai ar ispaniškai, tačiau 
patartina pramokti taip pat ir pran
cūzų kalbos. Dabar yra kaip tik pas
kutinis metas kalbų mokytis, todėl ir 
reikėtų tai daryti nė kiek negaištant.

3. Kiekvienas DP turi sutikti su 
tuo faktu, kad naujoje tėvynėje jis 
turės dirbti savo rankomis, t. y. at
likti fizini darbą. Kitų galimybių te
gali būti labai maža. Tuo atžvilgiu 
intelektualų arba dirbusių protinį 
darbą padėtis yra, be abejo, sunki. 
Mechanikui, pvz., arba kuriam ki
tam amatininkui bus daug lengviau 
pradėti naują gyvenimą naujame 
krašte, negu protinio darbo darbinin
kui. Todėl labai pageidautina, kad 
kiekvienas DP, o ypatingai kiekvie
nas protinio darbo darbininkas, im
tųsi praktinės specialybės“.

Apie santykius DP stovyklose ir 
savo Įspūdžius išsireiškė Colonel Jer
ry M. Sage šiaip:

„Aš aplankiau šimtus DP stovyklų 
Ir susidariau tūkstančius įspūdžių, 
apie kuriuos galėčiau Valandomis 
kalbėti. Čia norėčiau pastebėti tik 
tai, kad yra ir gerų ir blogų stovyklų. 
Geros stovyklos yra tos, kur dirba
ma. Net ir mes, amerikiečiai, norime 
ir mielai džiaugtumės, jei visi DP 
dirbtų.

Į klausimą, kiek ilgai užsitęs sto
vyklų gyvenimas, galėčiau pasakyti, 
jog mūsų noras yra, kad jos pasilik
tų tik laikinai. Mes nieku būdu ne- 
llnkime, kad jų buvimas užtruktų il
gesnį laikų, nes gyvenimas stovyklo
se tegali būti laikomas tik perei
namu.

Ta proga vienas mažas epizodėlis.

(Pradžia 1 pusi.
žinoma, kongresui jau pateikta kele
tas įstatymo projektų, kurių svar
biausi keturi numato didėlesnį DP 
įkurdinimą Jungt. Valstybėse. Bet 
aš nemanau, kad'būtų priimtas vie
nas kuris tų planų, greičiausiai betgi 
bus priimtas visai kitas projektas ir 
tai gal būt dar šį pavasarį — jis gal 
irgi numatys didesnį DP įsileidimą į 
Jungt. Valstybes. Savaime supran
tama, yra tai tik prielaidos ir spėlio
jimai, nes, kaip jau aš pastebėjau, 
šiuo metu dar neįmanoma kas nors 
tikra teigti. Aš gi primygtinai pata
riu, iki bet kurio įstatymo projekto 
priėmimo ir galimo platelesnio įsl- 
kurdinimo galimybių sudarymo, ne
laukti idealios ir visais atžvilgiais 
priimtinos emigracijos, bet kiekvienu 
atveju išnaudoti ir kiekvieną emi
gracijos galimybę. Paskutinis daly
kas turėtų būti visu rimtumu priim
tas“.

Baigdamas Celinei J. M. Sage pa
reiškė dar keletą savo linkėjimų ir 
patarimų:

„Kartais pasklysta gandų, kad DP 
dalyvauja juodojoje prekyboje, kad 
jie daro nusikaltimus ir 1.1. Aš esu 
įsitikinęs, kad didžioji dalis DP vi
siškai verta pasitikėjimo. Tačiau DP 
tarpe, kaip apskritai ir visur kitur, 
pasitaiko ir tokių paskirų asmenų, 
kurie atlieka neleistinus ir drausti- 
nus veiksmus. Aš patariu visiems 
DP jų pačių labui stovyklose išlai
kyti tvarką ir drausmę. Aš tepripa- 
žįstu tik demokratiją ir dėlto pačių 
DP savivaldą, o taip pat jų pačių iš
sirinktą stovykloms atstovauti admi
nistraciją. DP veikimas turėtų būti 
reguliuojamas taip, kad gaskiro as

mens darbas ^itų visų gerovei, bet 
ne taip, kad viena ar kita grupė te
dirbtų tik savo pačios naudai Paski
ro asmens veikimas turi nešti naudos 
visuomenei, kad ji tuo pačiu būtų 
naudinga okupacinei valdžiai. Visi 
turi dirbti ranka rankon. Vengti ne
susipratimų, juos likviduoti, visur ir 
visomis išgalėmis siekti gerų santy
kių. Tuo pačiu metu turėtų būti įti
kinta, kad DP stovyklos anaiptol nė
ra slėptuvės tiems, kurie kuo nors 
nusikalto. Tokie asmens neturėtų 
stovyklose rasti globos, kadangi jie 
gali kenkti visiems kitiems, o visai 
stovyklai neužtarnauti sudaryti blo
gą vardą. Tvarka ir drausme turėtų 
rūpintis kiekvienas“.

Mūs domina ir tie įspūdžiai, ku
riuos Colonel J. M. Sage ypatingai 
susidarė apie pabaltiečius. Į atitin
kamą klausimą Colonel Jerry M. Sa
ge atsakė:

„Jie yra puikūs žmonės. Jie yra 
nuoširdūs, darbštūs, geri ir inteligen
tiški. Didžioji šių tautų dalis dirba, 
jų moralė gera. Pabaigai dar keletas 
žodžių visiems DP: dirbkite, moky
kitės kalbų ir naujų profesijų, dary
kite tatai savo pačių labui, kad šian
dieninėse apystovose dvasia ir kūnu 
išsilaikytumėte reikiamoje aukštu
moje, kad būtute pajėgūs susikurti 
ir tęsti gyvenimą naujoje tėvynėje“.

Tuo įsidėmėtiną pasikalbėjimą su 
„Our Life“ atstovu baigė Colonel 
Jerry M. -Sage, didelis ir nuoširdus 
tremtinių bičiulis. S į pasikalbėjimą 
dėl jame išdėstytų minčių gyvenimiš- 
kumo ir aktualumo kiek sutrumpinę 
pateikėme ir „Mūsų Kelio“ skaityto
jams. (z)

Tremtinių įsileidimo i USA reikalo
Amerikos laikraštis „The New 

York Times“ vasario 11 d. visą pus
lapį pašventė tremtinių įsileidimo 
reikalui. Per visą puslapį uždėta to
kia antrašte: „Nuo žudikų išgelbėti 
— mirti pasmerkti“. Tekste sakoma, 
kad „netoli milijono žmonių, vyrų, 
moterų ir vaikų, šiuo metu stovi tarp 
gyvybės ir mirties. Tremtiniai, iš
sklaidyti po Vokietiją, Austriją bei 
Italiją, vegetuoja. Jie pasmerkti lė
tai mirčiai. Tie žmonės yra perken- 
tėję visas persekiojimo formas — po
litinio, religinio ir tautinio. Jie visi 
kenčia dėl to, kad tų benamių visi 
kratosi. Mes juos vadiname tremti- 
nniais (DP), kadangi mūsų jausmai 
yra surambėję, nenorime atjausti jų 
būklės.

Tai yra rezultatas žmogaus nehu- 
maniškumo žmogui. Daug jų yra per
gyvenę biaurumus nacių žudymo sto
vyklose. Šiandien tie žmonės kenčia 
DP stovyklose dėl mūsų indiferentiš
kumo. Ta menkystė naikina laisvų 
kraštų laisvų piliečių pastangas jiems 
padėti. Pasaulis yra užkrėstas nacių 
praktikuotu nehumaniškumu. Istori
ja kada nors įvertins mūsų moralės 
lygi tos tragedijos akivaizdoje.

Kas neša ats'akomybę už tų žmo
nių mirtį? Mes juos išgelbėjome nuo 
vienų žudikų. Ar mes dabar norime 
juos pasmerkti lėtai mirčiai? Mes 
turime dabar padaryti sprendimą. 
Laikas bėga; o reikalas stovi vietoje. 
Ant mūsų gula atsakomybė kon
struktyviai išspręsti šį didelio huma
niškumo klausimą. Mes vieni vado
vaujame pasauliui, mūsų ištekliai ir 
žmoniškumas turi mūsų įsipareigoji
mus pateisinti. Viena Amerika rodė 
kelią, kitos tautos nori elgtis jos pa
vyzdžiu. Esamas sustingimas turi

būti sulaužytas Amerikai vadovau
jant, jei tie žmonės turi būti išgel
bėti.

Tai yra šauksmas į didžiąją Ame
rikos tradiciją. Gelbėkime tuos, kuria 
kenčia; būkime draugai tiems, kurie 
kovoja dėl tų pačių laisvės idealų. 
Tai yra šūkis, kurį paveldėjome Iš 
savo protėvių.

Mes esame išdidūs, kad mes, imi
grantų tauta, pasidarėme Amerikos 
tauta.

Mes apeliuojame į visus ameri
kiečius suteikti tremtiniams galimy
bę pradėti naują gyvenimą. Tai mes 
galime padaryti, remdami Strattono 
bilių, kuris įneštas į atstovų rūmus ir 
į senatą svarstyti. Savo pastangose 
padėti tremtiniams mes neturime nu
stipti, bet augti ir stiprėti savo užda
viniui — vadovauti pasauliui

Amerikos galia neišreiškiama sta
tistikos skaitmenimis. Ji glūdi ame
rikiečių tautoje.“

Toliau paduodami keli Strattono 
biliaus straipsniai ir išvardijamas pi
liečių komitetas tremtiniams padėti. 
Seka keli šimtai parašų, jų tarpe po
nios Roosewelt, senatorių, kongreso 
atstovų, gubernatorių ir 1.1. Kampe 
įdėtas aukų lapas, kuriuo prašoma 
pasidaryti Strattono biliaus rėmėju 
ir savo auka „padėti išlaikyti gyvybę 
vienam tremtiniui“.

Šio laikraščio iniciatyva rodo, kad 
amerikiečiai kaip reikiant įvertino 
padėtį ir nori, nors ilgai delsę, pada
ryti teigiamą sprendimą mūsų rei
kalu. (jg)

liekanos, tačiau be jokių įgulos pėd
sakų. Švedijos vyriausybė pavedė 
savo diplomatinėms atstovybėms 
Maskvoje ir Varšuvoje pasiteirauti

1946 m. inspektavau Eichstatto sto
vykla netoli Ingolstadto, norėdamas 

■ pasiinfofmuoti apie tenykščius san
tykius. DP turi tenai visai blogas 
sąlygas. Ta stovykla ypatingai do
mėjausi, nes karo metu aš kaip vo
kiečių belaisvis buvau laikomas toje 
pat stovykloje ir 1943 m. iš jos pabė
gau. Aš susiradau barake tą patį 
kambariuką, kuriame belaisviu bū
damas gyvenau. Pasibeldęs ir įžen
gęs radau suspaustą estų ar latvių 
šeimą. Susipažinęs su ja, aš paro
džiau. iš kur ir kaip aš iš tos patal
pos pabėgau.

Grįždamas . vėl prie bendrosios 
stovyklų padėties, norėčiau pabrėžti, 
kad jos nieko bendra neturi su nuo
savu butu laisvame gyvenime. Ta
čiau šiuo metu stovyklos yra vis dėlto 
geriausia, ką šiandieninėse apysto
vose US karinė valdžia ir IRO gali 
DP pasiūlyti“.

Kaip žinoma, visi DP yra susido
mėję įsikurdinimu Jungt. Valstybėse. 
Didelis dėmesys reiškiamas įstatymo 
projektui, kurį svarstys JV kongre
sas ir kuris numatys didesnių gali
mybių DP imigruoti. Vyrauja įsiti
kinimas, kad tada DP, palyginti su 
dabartine situacija, turės platesnių 
galimumų pasirinkti ir susikurti nau
jas tėvynes tiek Jungt. Valstybėse, 
tiek kituose kraštuose. Sąryšy su bū
simu įstatymo projekto svarstymu 
JV kongrese, Colonel Jerry M. Sage 
pastebėjo:

„Tuo tarpu yra iš viso sunku kas 
nors tikra šiuo reikalu pasakyti. Kaip

Įvairias žinios
• Kovo 12 d. Čilė formaliai krei
pėsi į JT Saugumo Tarybą, kad ji 
ištirtų Čekoslovakijos įvykius ir im
tųsi žygio prieš Rusiją dėl komunistų 
pagrobimo valdžios Čekijoje. (UP)
• Berlyno išvalymas nuo griuvėsių, 
jei jis taip vyktų lėtai, užtruktų 40 
metų. Šiuo metu tedirba prie valy
mo dar|>ų tik ’/• to, kas dirbo 1945 m. 
Dar esą per 2 milijardų plytų, kurios 
reikalinga išvalyti. Išvalyta 2 mili
jonai kubinių metrų griuvėsių, o lie
ka dar 50.000.000 m3 valyti. (S&S)
• AP pranešimu iš Belgrado, aukš
tieji vyriausybės pareigūnai patvir
tino, kad tam tikri komunistų parti
jos nariai kurie buvo užėmę aukštus 
vyriausybėje postus, yra/ areštuoti 
Slovėnijoje, nes jie bendradarbiavę 
su britais. _
® Neseniai JAV oro tvirtovė B-21) 
numetė didžiausią pasaulyje bombą, 
kuri svėrė 21 toną. (INS)
• Venezuela davė 242 DP vizas įva
žiuoti į jų kraštą, pranešė PC IRO.
• Senate balsuojant dėl kai kurių 
pataisų 35 senatoriai pasisakė už 
Marshallio planą ir 19 prieš. Se
natas priėmė dvi pataisas. Viena iš 
jų reikalauja, kad JV suteikta pa
galba negali būti perleista kitom pla
ne nedalyvaujančiom valstybėm. An
troji pataisa numato, kad 50 JV 
teikiamų gerybių turi būti pervežta

Rumunijos karaliaus abdikavimo užkulisiai
Pro Londoną į JV vykdamas buv. 

Rumunijos karalius Mykolas pareiš
kė spaudos atstovams, kad 1947 m. 
gruodžio 30 dr pas jį atvyko min. 
pirm. dr. Groza ir ūkio ministeris, 
kurie jam pateikė atsistatydinimo 
rašto tekstą ir pareikalavo pasira
šyti; grasindami, kad priešingu at
veju ant jo krisianti atsakomybė už 
kraujo praliejimą, nes jie jau davę 
atitinkamus įsakymus. Tuo metu ka
raliaus rūmai buvo apsupti kariuo
menės. Mykolas jam pateiktą raštą 
pasirašęs, tačiau laikąs, kad tai ne
turi jokios juridinės reikšmės, nes jį 
tai padaryti privertusi vyriausybė, 
kuri neturi tautos pasitikėjimo ir yra 
pastatyta ir palaikoma svetimos vals
tybės. -E-

Šios salos buvo iš Graikijos atim
tos 1552 m. didžiojo Ottomano sul
tono. Iki 1912 metų jas valdė Tur
kija, po to paėmė Italija. Dabar Grai
kija savo salas vėl sujungia su me
tropolija. (S&S)

STAMBI AFERA ROMOJE
Romoj didelę sensaciją sukėlė su

sekta stambi afera, kurios vyriausi 
veikėjai, ligšiolinėmis žiniomis, buvo 
du monsinjorai. Vienas š jų, mgr. 
Cppico, ligi pat paskutinio meto Va
tikano archyvininkas, buvo susektas 
falsifikavęs dokumentus ir taip den
gęs savo išeikvojimus. Jis buvo suim
tas, bet sargybinį apgavo ir pabėgo. 
„Osservatore Romano“ užsimena, kad 
Cippico, kilęs iš Triesto, turėję ryšį 
su „viena svetima valstybe“. „Gior-

JV laivais. Kai kurie senatoriai, ku
rie iki šiol buvo žinomi kaip Marshal
lio plano priešininkai, dabar ne tik 
„atsivertė“, bet reikalauja, kad JV 
su ginklu rankose gintų kiekvieną 
valstybę, kurią užpuls Sovietų Są
junga. -E-
• Amerikiečių specialistai oficialiai 
pranešė prezidentui Ismet Inonū, kad 
Turkijos rytinėj dalyje rasti labai 
gausūs naftos šaltiniai Sekančiais 
metais Turkija visą savo skysto kuro 
pareikalavimą galės padengti nafta 
iš savo šaltinių. -E-
• Kanados vyriausybė nutarė šiais 
metais įsileisti 100.000 imigrantų, jų 
tarpe 50.000 britų ir 50.000 DP. -E-
• Hesseno gubernatorius dr. James 
Newmanas pareiškė spaudos atsto
vams, kad Vakarų Vokietijai gresia 
didelis komunistų pavojus, kurie per 
profs-gas bandys ruošti streikus ir 
sukelti neramumus. -E-
• Mirė buvęs prancūzų senatorius 
Gustave Gaųtherot, unijos paverg
toms tautoms ginti pirmininkas, per
nai rudenį suorganizavęs išgarsėjusį 
mitingą prieš sovietus. -E-
• Popiežius Pijus XII pareiškė Ro
mos dvasiškijai, kad jie paskleistų jo 
pareikštą minti jog atsisakymas nuo 
balsavimo „bus didelė ir mirtina nuo
dėmė“. (HTB)
• Sovietų Sąjungos atstovas Gro
myko prie JT pareiškė, jog jis pasi
trauksiąs iš Palestinos 5-kių komisi
jos, jei Amerika pakviesiantl žydus 
ir arabus į pasitarimą. Jis atmetė 
JAV tokį pasiūlymą. Kaip žinoma, 
gegužės 15 d. britai savo mandatą 
perleidžia JT.
• Prancūzijos parlamentas 419 bai
sų prieš 183 balsus patvirtino vyriau
sybės vedamą užsienių politiką, tik 
komunistai pasiprešino, nes jie pro
testavo prieš „Vakarų bloką“. Bi- 
dault jiems pasakė: „Iš tikrųjų rytinė 
Europa yra sudariusi jau 15 tarpu
savio pagalbos sutarčių. Vakarų Eu
ropa, laisvę saugodama, turi teisę da
ryti tai, kas yra kitur padaryta“.
• Australijos liberalų partija yra 
nutarusi remti pasiūlymą; kad ne tik 
komunistų partija būtų visai užda
ryta, bet taip pat ir visos kitos or
ganizacijos, kurios siekia komunisti
nių tikslų ar naudoja jų metodus ar
ba iš viso yra komunistų įtakoje.

„Dabartiniai (vykiai aiškiai paro-

• Norvegija D. Britanijoje užpirko 
4 raketinius naikintuvus. Tai pirma- 
sai tos rūšies užsienių užsakymas. 
-E-
O D. Britanijos prekybinis laivynas 
šiuo metu yra 16.500.000 talpos t ar
ba tik 1,25 mik t mažesnis už 1939 m. 
turėtą prekybos laivyną. Statyboje 
yra laivų bendros 1,5 mil. t talpos. 
-E-
• Čekoslovakijos stačiatikių baž
nyčia išleido atsišaukimą, kuriame 
sveikinamas komunistinis pervert
inas, nes jis priartinęs čekus ir slo
vakus prie kitų slavų tautų. Husitų 
bažnyčia ragina nepartinį brolišku
mą ir pasmerkė klasių kovą. Kata
likų ir* protestantų* bažnyčios dėl 
paskutinių įvykių dar nepasisakė. 
-E-
• Šių metų RAF — britų karo avia
cijos — biudžetas bus 20 •/• mažesnis 
už pereitųjų metų biudžetą. Tuo bū
du bus sutaupyta apie 41.000.000 sva
rų sterlingų. Aiškinamame rašte pa
brėžiama, kad D. Britanija ir toliau 
laikys stiprias bombonešių formaci
jas. Žymiai bus patobulinta aerodro
mų tarnyba. -E-
• Chlcagos universiteto mokslinin
kas astronomas dr. Prof. G. Kuiper, 
kuris kartu dirba su Texas’o univer
siteto mokslininkais, pareiškė, jog jis 
esąs įsitikinęs, kad ant planetos Mar
so yra žemos rūšies gyvybė. Aukš
tesni gyviai ten dar negali gyventi, 
nes klimatas kietas.
• Naujai pertvarkytas Tarpt. Tei
singumo Tribunolas pradėjo spręsti 
savo pirmąją bylą — D. Britanijos- 
Albanijos ginčą dėl Kortų kanalo 
užminavimo. Kaip žinoma, ant Al
banijos padėtų minų 1946 m. spalių 
mėn. užplaukė du britų naikintojai 
Sprogimo metu žuvo 44 britų jūrinin
kai. Tribunolas turi išspręsti kaltės 
klausimą.
• Prieš kurį laiką iš Stolpmūndes 
(Lenkijai atitekusioje Pomeranijos 
provincijoje) išplaukę du maži švedų 
prekiniai laivai dingo be žinios. Da
bar netoli Bornholmo rastos tų laivų

apie įgulų likimą. Netoli Stolpmūn
des buvo vokiečių V-ginklų mėgini
mo poligonas. -E-
• Komunistų partija nutarė pradėti 
plačią akciją prieš Milano kardinolą . 
Schusterį, kuris neseniai vėl pasmer
kė komunizmą. Komunistų laikraš
čiai ragina ruošti demonstracijas ir 
streikus, iki kardinolas pasitrauks iš 
savo vietos. -E-
• UP iš Washingtono praneša, kad 
senatorius Herbert R. O’Connor (D. 
Md) pasiūlė kovo 7 d., kad per atei
nančius 2 metus būtų įsileista ma
žiausia 200.000 europiečių tremtinių.

Jis pareiškė, jog jis mėgins pasiū
lyti Senatui papildymą, dėl DP įsi
leidimo. Esą juokinga kalbėti, jog 
tremtiniai esą „suteršti" komunizmu. 
Jų atsisakymas grįžti atgal, kur ko
munistai dominuoja, „yra aiškus įro
dymas, jog jie neapkenčia komuniz
mo ir jų visų darbų“. (S&S)
• NYT rašo, kad iš Europos komu
nistinių diktatūrinių kraštų šiandien 
tremtinių yra daugiau negu jų buvo 
1939 m. iš nacių ir fašistinių kraštų.

770.000 DP (iš 1.500.000 DP) yra 
IRO skaičiavimu tokie, kurie bijosi 
grįžti namo — į Rusiją ar komunistų 
valdomus R. Europos kraštus. Kom- 
petetingos tremtinių įstaigos mano, 
kad atkakliausi antikomunistai esą 
lenkai, baltai, rusai, ukrainiečiai, ru
munai ir jugoslavai, nežiūrint kaip 
jie tėvynę apleido (vieni jų pabėgo 
nuo rusų, kiti buvo vokiečių,paverg
ti). Esą, visai aišku, kodėl jie nenori 
grįžti namo.

KITAS POPIEŽIUS BŪSIĄS NE 
NE ITALAS? ' -

HTB praneša iš Romos, kad Va
tikano sluoksniuose manoma, jog 
esanti proga kitą Popiežių Išrinkti ne 
italą ir nei iš kardinolų. Tai išeiną 
iš to, kad dabar konsistorijoje iš 60 
narių italai yra tik 23. Italo kardi
nolo amžius vld. esąs 74 metai. Ta
čiau manoma, kad gali būti išrinktas 
italas, bet ne kardinolas. Jei tai 
įvyktų, rašo NYKT, būtų sulaužyta 
570 metų tradicija. Paskutinis ne ita
las popiežius buvo prieš 426 m. — 
Adrian VI, olandas.

Popiežiaus sveikita šiuo metu yra 
gera.

Gražu sovietiniame rojuje
Savaitinis „Times“ rašo, kad Ru- Į rių metų plano kiekvienam atneš po 

sijos komunistų partijos agitacijos iri naują lėktuvą“.
- DODEKANESO SALOS GRĮŽTA 

GRAIKIJAI
UP iš Atėnų praneša, kad pagal 

Italijos taikos sutartį Dodekanesų sa
los sugrąžinamos Graikijai. Rodos 
saloje buvo iškilmingas minėjimas. 
Jame dalyvavo Graikijos karalius su 
karaliene, užs. reik, ministeris Tsal- 
daris, kiti kabineto nariai ir JAV 
(barge d’affaires.

nale d’ Italia“ paskelbė, kad Cippico 
išdavęs jugoslavams kai kuriuos opo
ziciškai nusiteikusius to krašto ku
nigus. „Oss. Romano“ neigia, kad 
mgr. Cippico būtų pavogęs slaptų do
kumentų, nors prie jų jis prieidavęs. 
Jugoslavų pasiuntinybė Romoj už
sigynė su mgr. Cippico afera nieko 
bendra neturinti. Vatikane buvo toj 
pačioj aferoj suimtas dar vienas 
monsinjoras. -E-,

dę. jog Australijos komunizmas yra 
išdavikiškas, antidemokratiškas ir 
destruktyvus... Komunistų veikla 
negali būti ilgiau toleruojama“, pa
reiškė opozicijos parlamento lyderis 
p. Menzies.
O Min. pirm. Schumanas pareiškė, 
kad Prancūzijos kariuomenė smar
kiai atsiliekanti nuo kitų kraštų ka
riuomenės. Likę visai nedaug laiko 
kariuomenei patobulinti »-E-

propagandos skyrius visą laiką sten
giasi, kad tarp gyventojų palaikytų 
penkerių metų plano entuziazmą. Dėl 
tokio komunistų uolumo susidaręs 
net anekdotas, kuris parodo, iki kolei 
nueinama.

Agitpropo darbininkas viename 
mitinge sako: „Draugai, šis penkme
tis atneš kiekvienam po naują namą. 
Kitas penkmetis atneš jums po nau
ją automobilį. Ir po trečiojo penke-

Mitinge vienas darbininkas pake
lia ranką ir sako: „Drauge, ką gi 
mes darysime su tais lėktuvais? Mes 
nepritaikysime jų“.

Jam atsakė: „Drauge, tu nesupra
tai Įsivaizduok, kad tu gyveni Mas
kvoje ir tenai nėra degtukų. Tu su
žinai, kad degtukų yra Gorkyįa Ir 
tada, drauge, tu imi lėktuvą ir "toen- 
di į Gorkį (miestų) ir tu w t^rkl 
degtukų“, (am)
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SPORTO ŽINIOS
Kam atiteks pasaulio šachmatų meisterio titulas ? 

Dr. A.. Aliochiną, didįjį pasaulio šachmatų genijų, prisimenant
1946 m. kovo 26 d. Lisabonoj (Por

tugalijoje) mirė pasaulio šachmatų 
meisteris Dr. Aleksandras Aliochinas. 
Iki šiai dienai daugelis šachmatinin
kų laiko Dr. Aliochiną didžiausiu 
šachmatų genijum, kokio iki šiol pa
saulis dar nėra matąs. Tai vieninte
lis buvusių pasaulio meisterių, ku
riam prarastąjį titulą po dvejų metų 
vėl pavyko atgauti. 1935 melais dėl 
pasaulio šachmatų meisterio vardo 
išeina prieš Dr. A. Aliochiną į kovą 
olandas Dr. Max Eųve, kuriam iš 30 
suloštų partijų pavyksta labai nežy
mia persvara surinkti daugiau taš
kų. Pasakojama, kad prie tuometinio 
Aliochino pralaimėjimo nemaža 
reikšmės turėjęs jojo besaikis alko
holio ir nikotino vartojimas. Šis pra
laimėjimas Dr. Aliochiną paveikęs 
taip, kad jis visai metęs rūkyti ir 
vartoti alkoholinius gėrimus. Nusi
pirkęs tada karvę ir begėręs tik jo
sios saldų pieną. Tai neabejotinai 
padėję jam po dvejų metų vėl atgauti 
prarastąjį pasaulio šachmatų meiste
rio titulą.

Dr. A. Aliochinas kilimo yra ru
sas, paeinąs iš vienos rusų didikų 
giminės. 1918 metais Aliochinas bol
ševikų uždaromas į Odesos kalėjimą 
ir nuteisiamas mirčiai. Jau tada A. 
Aliochinas buyęs žymiu šachmatinin
ku. Pasakojama, kad Leonas Troc
kis, vienas tuometinių bolševikų šu
lų, didelis šachmtaų mėgėjas, bebu- 
vodamas Odesoje sužino apie Alio
chiną ir ateina pas jį išbandyti savo 
pajėgumo šachmatuose. Ir... Troc
kis prieš Aliochiną pralaimįs. Tada 
Trockis dovanojęs Aliochinui mirties 
bausmę ir leidęs jam išvykti į užsie
nį. Ši istorija yra per graži, kad ją 
Dr. Aliochinas butų bąndęs kada nors 
paneigti.

Iki antrojo pasaulinio karo Dr. A. 
Aliochinas gyvena Prancūzijoje ir jai 
atstovauja šachmatuose. 1939—40 
metų prancūzų-vokiečių kare Dr. 
Aliochinas Prancūzų Armijos leite
nantas, o po paliaubų pradeda patai
kauti nacinei Vokietijai. Greitai pa
sirodo vienas kitas Dr. Aliochino 
straipsnis vokiečių šachmatų žurna
luose, kuriuose jis pasisako prieš žy
dų tautybės šachmatininkus. Tarp 
kitų žydii tautybės šachmatininkų, 
lieka neaplenkiamas ir taurusis mei
steris, „fair play“ atstovas Akiba Ru
binstein, kuris po kiekvieno paėjimo 
pasitraukdavo nuo lentos, kad savo 
buvimu netrukdytų partneriui galvo
ti. Kągi Dr. Aliochinas turėjo prieš 
A. Rubinstein, kad savo straipsniuose 
ir jojo neaplenkė, nepalankiai apie jį 
neatsiliepdamas? A. Rubinsteino li
kimas buvo- aiškus, kaip ir daugelio 
KZ stovyklose. Tiesa, po karo Dr.

Aliochinas teisinosi, kad visa tai ra
šęs nacių verčiamas. Atrodo, kad Dr. 
A. Aliochino susikrimtimas dėl pa
taikavimo nacinei Vokietijai ar ne
būsiąs tik pagreitinęs jojo mirtį? 
Šiaip jojo -paskutinės priešmirtinės 
dienos, kaip ir visas jo nuotykių pil
nas gyvenamas, buvo apgaubtas pas
laptinga skraiste.

Dr. A. Aliochino priešmirtinis no
ras buvęs, kad pasaulio šachmatų 
meisterio titulas atitektų kuriam 
nors iš jaunosios kartos šachmatinin
kų. Apie savo kartos žymesniuosius 
pasaulio šachmatininkus Dr. Aliochi
nas kartą išsireiškė, kad jis visus 
viršijąs. Tad suprantamas ir jojo 
noras, kad pasaulio meisterio titulo 
paveldėtojas būtų už jį pranašesnis. 
Gi Dr. Aliochino supratimu, toks ga
lėtų iškilti tik jaunesniųjų šachmati
ninkų kartoj.

Atrodo, kad dėl pasaulio šachma
tų meisterio vardo teks susikibti 
šioms šachmatų garsenybėms: buv. 
šachmatų -^pasaulio meisteriui Dr. 
Max Euwe (olandas), Paul Keres 
(estas), Michael Botwinnik (rusas), 
Samuels Reshevsky ir Reuben Fine 
(abu JAV). Be to, FIDE (Federation 
Internationale des Echecs) kandidatu 
į turnyrą dėl pasaulio meisterio var
do dar numato rusą W. Smyslow, ku
ris yra gražiai užsirekomendavęs 
tarptautiniuose turnyruose. Gi USCF 
(US Chess Federation) iš savo pusės 
rimtu kandidatu į pasaulio meiste- 
rius laiko ir Isaac Kashdan, kuris 
Europos turnyruose yra geriau pasi
rodęs už Reshevsky ir Fine. Savo 
pajėgumu Kashdan’ui prilygsta dar 
eilė amerikiečių šachmątininkų: Ar
nold Denker, Olaf Ulvestaad, J. A. 
Horowitz ir A. Santasiere.

Pretenzijų į pasaulio meisterius 
reiškia taip pat Mendel Najdorf (len7 
kas), Gideon Stahlberg (švedas), Erich 
Eliskases (austras), Ludwig Engels ir 
Paul Michel (abu vokiečiai) ir dar 
keletas meisterių, kuriuos 1939 met. 
Buenos Aires bevykstančioj šachma
tų olimpijadoj užklupo karas, ir jie 
visi pasiliko Pietų Amerikoje. Poka
riniuose turnyruose ypač puikiai pa
sireiškė JSTajdorf. 1947 met. Mar del 
Plata turnyre Najdorf laimėjo pirmą 
vietą, pralenkdamas Stahlbergą, Elis
kases, Euwe ir kit. Antrąjį Mar del 
Plata turnyrą laimėjo jau Stahl- 
bergas. ,

Amerikiečių šachmatų žurnalas 
.,Chess Review“ ir M. Botwinnik siū
lo, kad pasaulio šachmatų meisterio 
titulas būtų iškovojamas dviejų tur
nyre, gi tuos du turėtų Išaiškinti žy
miausių pasaulio šachmatininkų tur
nyras. JAV Šachmatų Sąjunga siū
lo, kad artimiausioj ateityje būtų su-

ruošiamas . žymiausių pasaulio šach
matininkų turnyras, kurio laimėtojui 
ir būtų suteikiamas pasaulio šach
matų meisterio titulas. Paskutinis 
pasiūlymas yra priimtiniausias ir ma
noma, lead prie jo bus pasiliekama. 
Juk jau dveji metai, kaip dėl vieno 
ar kito užsispyrimo vis ne susitaria
ma, kas pagaliau turi paveldėti iš 
Dr. A. Aliochino metų eilę išlaikytą 
jojo pasaulio šachmatų' meisterio 
vardą. Paruošė L. V-kas

MŪSŲ KREPŠININKAI KVIE
ČIAMI I PRANCŪZIJĄ

Vyr. FASK-to krepšinio vadovas 
yra gavęs iš Prancūzijos — Menton 
sporto klubo „Rapid Omni Sports" 
kvietimą mūsų krepšinio rinktinei iš 
12-asmenų dalyvauti tarptautiniam 
krepšinio turnyre, įvykstančiam 1948 
m. kovo 27—29 d. d. Mentone. I Men- 
tono turnyrą, be mūsiškės, pakviestos 
dar šios komandos: „AS Monaco“, 
kur žaidžia Ruzgys ir Varkala, „Ser- 
viete“ iš Ženevos, „Rapid O.S.“ Men
ton, „A.S. Lozana“ iš Lozanos ir 
„Cambridge“ komanda iš Londono. 
Po minimo turnyro lietuvių koman
dai yra numatytas tume po Prancū
ziją maršrutu Menton-Monaco-Mąr- 
seille - Toulouse - Lyon - Mombrisoh - 
Clermont - Rouen - Paris - Aubare - 
Nancy. Lietuvių krepšinio rinktinė 
bus sudaryta artimiausiomis dieno
mis ir pradės pasiruošimus Kempte- 
ne arba Scheinfelde. Kad lietuvių 
krepšinio rinktinei yra suteikta pro
ga dalyvauti' tarptautiniam Menton 
turnyre, yra tai nuopelnas mūsų 
krepšininkų Andrulio III ir Katiliaus, 
kurie rūpinosi, kad toks kvietimas 
lietuviams būtų pasiųstas. Iv

PAAIŠKINIMAS
Kovo 4 d. numeryje, rašydamas 

apie Scheinfeldo koviečių pergales 
prieš užsieniečius, jokiu budu neno
rėjau užgauti p. Z. Puzinausko 
bei nuneigti viso jo triūso, kurį jis 
padėjo betreniruodamas mūsų vyrus 
bei atstovaudamas lietuviams kaip 
rinktinės dalyvis susitikimuose su 
užsieniečiais krepšininkais — jųjų 
komandomis. Jei p. Z. Puzinauskas 
jaučiasi bent klek tame straipsnelyje 
mano užgautas, tai labai atsiprašau.

L. Valiukas

Nors ir ne taip'vaizdžiai, bet no
rime žodžiais atvaizduoti politinius 
įvykius, kuriuos New York Times 
pateikia vaizdais. Štai jie:

Grįžkite namo
Prie aukštos mūro sienos su už

darytomis durimis stovi DP būrelis 
su plakatu, ant kurio užrašyta: „An
tikomunistiniai tremtiniai“. Viršuje 
ant tos mūro sienos matyti žmonės 
su ginklais, o po jais užrašas: „Prieš 
emigraciją“.

Melskite lietaus
Ant aukšto ir smailaus kalno stovi

Vyr. FASK-ias skelbia:
• 1. Krepšinio- rinktinių sudarymas, 

š. m. balandžio 23—25 d. Lūbecke 
įvyksta tarpvalstybinė  ̂Lietuva-Lat- 
vija-Estija vyrų krepšinio ir tinkli
nio ir moterų tinklinio rungtynės. 
Šioms rungtynėms lietuvių krepšinio 
rinktinę sudarys-šie žaidikai: Andriu
lis II, Andriulis III, Birutis, Gailius, 
Ginčiauskas, Grybauskas; Kikilas, 
Lauraitis, Norkus I, Puzinauskas ir 
Sventickas.

Krepšinio rinktinės treneriu ski
riamas Grybauskas.

Vyrų ir moterų tinklinio rinkti
nių sudėtys bus paskelbtos vėliau.

2. Š. m. balandžio 4 d. Kemptene 
įvyksta tarpvalstybinės Lietuvą-Lat- 
vija jaunių krepšinio ir tinklinio 
rungtynės. Šioms rungtynėms lietu
vių jaunių rinktinę sudarys šie žai
dikai: Grudzinskas, Puodžiūnas, Mi
kulskis, Dubickas, Zdanavičius, Gilys, 
Eidėnas, Muliolis, Gedgaudas ir Lau
kaitis.

Jaunių krepšinio rinktinės trene
riu skiriamas Adolfas Andriulis..

Jaunių tinklinio ^rinktinę atsto
vaus Dillingeno gimnazijos jauniai.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas

Trockio knyga apie Staliną
Pereitais metais Londone išvydo 

šviesą Trockio parašyta knyga apie 
Staliną. Tai šiurpi knyga. Ją slegia 
jos autoriaus žudymas. Atrodo, kad 
beskaitydamas matai kraujo dėmes 
ant jos puslapių

įvade rašoma: „1940. VIII. 20 d. 
Trockini gervėkapliu (kirka) buvo 
smogtas mirtinas smūgis J pakaušį, 
kada jis skaitė jo žudiko jam atneštą 
rankraštį. Šio rankraščio dalys buvo 
ne vien krauju, bet ir smegenimis 
aptaškytos.

Pirmame paveiksle matome foto
grafiją visų 25 rusų komunistų par
tijos centrinio komiteto narių, išrink
tų 1917 m. rugpiučio mėn. 1947 m. jų 
liko tik du — Stalinas ir Kolontai. 
Dauguma jų buvo nužudyta per 
1935—6 m. valymus, kada senieji bol
ševikai buvo šaudomi iš eilės. Pa
skui buvo bylos „19“, „12“, „17“ ir 
„21".

Trockis rašo: „Sukurti režimui, 
kuris vadinamas stalinišku, bet ne 
bolševikų partijos, reikėjo sunaikinti 
tik bolševikų partiją“.

Dar daugiau, Trockis Staliną kal
tina Lenino ir Gorkio nunuodyjimu. 
Nenuostabu, kad ir Trockis mirė nuo

OGPU agento rankos. Sovietų rea
lizmo, pavaizduoto šioje knygoje, la
birinte dominuoja trys asmenybėsi 
Leninas — likimo žmogus ir partijos 
„dievas", Stalinas — netikras prana
šas, atsiekęs pasisekimo per prievar
tą,.ir Trockis — dramos pasakotojas.

Trockis stačiai kaltina Staliną ir 
jo artimuosius žudynėmis, žiaurumu 
ir nežmoniškumu.

Bet ir jam pačiam, kaip vienam 
bolševikų vadų, tenka dalis atsako
mybės už socialrevoliucionierių suki
limo Jaroslave likvidavimą. Aprašy
damas Lenino laidotuves,. Trockis 
sako: „Prie Lenino kūno Stalinas nuo 
popieriaus gabalėlio paskaitė ištiki
mybės priesaiką savo mokytojo pali
kimui, parašytą pamokslų stiliuje, 
kurio jis mokėsi Tifliso teologinėje 
seminarijoje“.

Trockis negalėjo žinoti, kad pras
linkus 6 metams po jo mirties, turės 
būti pagamintas super-propagandinis 
sovietų filmas „Priesaika“, kurio 
apžvalgoje bus rodomi visi senieji 
bolševikai su Stalinu, kaip centrine , 
figūra, bet kuriame Trockis visai ne
bus paminėtas. -šv- 

Poliiika NYT vaizduose
parako statinė, į kurią įjungta virvė 
ar padegamasis laidas. Prie jo pri
rištas raštelis: „Rusijos ekspansinė 
programa“. Vadinasi, jei už to laido 
bus patraukta, parako statinė nusvira 
ir kils didelis sprogimas — mūsiškai* 
karas.

Tramplinas •
Tramplina vaizduoja Čekoslovaki

ją, ant kurios guli moteris, prispausta 
dviejų batų su apsmukusiomis kelnė
mis ir su kūju bei piautuvu ant auloi. 
Apačioje, po tramplinu, yra vakarų 
Europa. Nuo Čekijos — tramplino 
— galima šokti į Vakarų Europą.

Peržiūrėtas Marksas
Ant dviejų rankų, kurios laiko 

grandinės galus, užrašyta „policinė 
valstybė“. Apačioje, žemai, stovi 
žmogus ir- aplink jį apriesta grandi
nė. Po paveikslu parašas: „nieko nė
ra laimėti, kaip tik grandinė'1.

REIKALAUJAMA SULAIKYTI 
SOVIETUS

AP pranešimu iš Westover, Mass, 
du karinės vadovybės pereigūnai Vo
kietijoj ragina Ameriką imtis akcijos, 
kad „tuojau būtų sulaikyta Rusija... 
net jeigu, pasirodytų ir jėgos reika
linga“.

Mes ieškome savųjų
P.CI.R.O. PAIEŠKOJIMU 

(STAIGA. AROLSEN prie KASSELio. 
ieško šių asmenų:

58. Aiperavičius ar Alperavitso- 
nas Abraša, iš Auschwitz; Berggrun 
Arthur, 40 metų; Kulikauskas Irm- 
gard, gim. 1930, iš Klaipėdos; Kul- 
pavičius Algirdas, gim. 1927. 9. 6. iš 
Zehla b. Guestrow; Lėmanienė Ele
na, gim. 1910, iš Pommern; Lengve- 
nytė Genovaitė, gim. 1926, iš Šiau
lių; Lengvenis Kostas, gim. 1919, iš 
Šiaulių; Lengvenis Stasys, gim. 1924, 
iš Šiaulių; Leonavičius Stasys, 37 
metų, iš Kauno; Lečikauskaitė Ak- 
sena, gim. 1920, iš Ostpreussen; Le
čikauskaitė Albina, gim. 1927, iš Ost
preussen; Lečikauskaitė Aldona, gim. 
1927; Lečikauskas Juozas, gim. 1917, 
iš Ostpreussen; Marčulionienė Mar
ta, gim. 1874. 10. 22; Marčulionis 
Vaclovas, gim. 1901; 1 larčulionis Jo
nas, gim. 1904; Margolinas Moisey, 
57 metų, iš Kauno; Mumgaudis An
tanas, gim. 1924. 5. 12. iš Gotha; Nat
kevičius Stasys, gim. 1922; Navakai- 
tiš Petras, gim. 1923.

59. Arelis Algirdas, iš Kaimo; 
Balakauskienė Stefanija, gim. 1910, 
iš Berlin; Dabulewicz Michal, 62 me
tų, iš Warschau; Didrikas Gustavas, 
57 metų, iš Kybartų; Didrikas Ri
chardas, 32 metų, iš Kybartų; Ede- 
lenis Elena, gim. 1909;Einigytė Bro
nė, 25 metų, iš Wewelsburg; Endze- 
lis Adolfas, gim. 1942. 9. 1. iš Halber
stadt; Endze is Albertas, gim. 1932. 
11. 29. iš Halberstadt; Endzelytė Ire
na, gim. 1938. 9. 28. iš Halberstadt; 
Freidenfelds Marija, iš Bodensee; 
Goldblatt Minna, gim. 1933, iš Ausch
witz; Goldblatt Peter, gim. 1941, iš 
Auschwitz; Grincevičius Mečislovas, 
iš Pommern; Grudzinskaitė Albina, 
gim. 1926. 3. 5. iš Sudetenland; Hube 
Martynas, gim. 1938. 10. 11; Jatzman 
Mina, gim. 1941. 1. 8. iš Stutthof; 
Jotkus Jonas, 35 metų, iš Gross-Ro- 
sen; Klova Vytautas, gim. 1923. 9. 
24; Klovaitė Aldona, gim. 1925. 3. 9.

2926. Sonda VI., (Blomberg/Lip- 
pe, Bruchstr. 1, Litauisches DP-La- 
ger) — Zdanavičiaus Mečio iš Kauno- 
Petrašiūnų. Kas turėtų apie jį kokių 
Žinių, prašau siųsti minėtu adresu.

2927. Bakšys, Simas, (Sao Paulo, 
Brazilija) — savo žmonos Marijos 
Andriuškevičiutės su sūnum Perkū
nu. Pranešti Pr. Sutkui, (14b) Tū- 
bingen, Hausserstr. 8.

2928. - Bergmanienė Frieda, ([20] 
Braunschweig, Brukstr. 22), prašo 
atsiliepti buvusį gelež. fabrikų Stahl- 
werke Braunschweig inž. Ernestą 
Vegnerj (Viesmantą).

2929. Aid. Šniaukštaitė, (Wurz- 
ach, Kr. Wangen/Wurtt., DP Camp) 
— Stanišauskaitės Birutės ir Listan- 
derytės Janinos.

2930. Pabiržis Pranas, ([13a]Eich- 
statt-Rebdorf, DP Camp 1041) — An
taninos, Marijonos ir Onos Bindo- 
kaičių iš Sakių apskr. Ieškoma gimi
nių Amerikoje pageidavimu.

2931. Lietuvių atstovybė, (17b) 
Freiburge i. Br., Hildstr. 66, Ha. 3 
kamb., ieško: 1) Radzvicko Petro, 2) 
Radzvickaitės Liudos, 3) Radzvickai- 
tės Aleksandros — visi prieš vokie
čių kapituliaciją gyveno prie Neu- 
mūhle — ir 4) Blažaičio Vincento, 
prieš vokiečių kapituliaciją gyvenu
sio prie Erfurto.

2932. Strazdas, (Kempten / Allg., 
Litauisches Lager) — Kulikausko 
Stasio, kilusio iš Tauragės apskr.

2933. Šimkus Antanas, ([13a] 
Scheinfeld, DP Camp) — sūnaus 
Šimkaus Stasio iš Kybartu. Zinan- 
čiuosius prašoma pranešti.

2934. Kas žino Mečio Puzello, 
gim. 1921. I. 1 d. Kaune, karo metu 

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originaiinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik Iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po 2,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10’/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami. 
• 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. • F!'.am~ji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, Fil. Dillingen/Donąu (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

g MUSU KELIAS
išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas
Redaktorius Al. Laikūnas.

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

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

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau.
Population to be served: 20.000.

buvusio Austrijoj, likimą, prašomi 
pranešti Alf. Kaminskui, England, 
Baughton, Park Camp, Northampton.

293.5 Ieško giminių: 1) Antanas 
Gineitis, kilęs iš Piktagalių k., Ko- 
varsko v., Ukmergės apskr.; 2) An
tanas Pimpička, kilęs iš Kovarsko 
miestelio. Dabar abu gyvena: Calle 
Genova 242, Saladillio Rosario de 
Santa-fe, Argentina.

2936. M. Bichnevičius, Kempten, 
Lithuanian DP Camp, Mikalausko 
Jurgio, ūkininko, iš Jurbarko para
pijos.

Amerikos lietuvė Mrs. Magdalena 
Žebrauskaitė-Andraik (Andreikienė) 
525 S. Western Ave., Chicago 12, Ill., 
U.S.A., ieško Petro ir Pranciškaus 
Žebrauskų, kilusių iš Kudirkos Nau
miesčio.

Willium Abccunas, gyv. 4111 So. 
Montgomery, Chicago 32, Ill.; USA, 
ieško Adomo Galnaičio iš Jurbarko 
ir Zuzanos Galnaitytės-Bulaitienės iš 
Skirsnemunės. ,■

Tamošiūnas Bronius, gyv. Kana
doje, Longlac Pulp and Paper Co. 
Ltd., Camp 21a, c/o Longlac, Ont., 
ieško:

1) O. ir V. Minderyčių, gyvenusių 
Ukmergėje. Onytė buvo Ukmergės 
amatų mokyklos mokytoja, o Valeri
ja mokėsi Ukmergės mokytojų semi
narijoje.

2) Buigarauską Leoną, paskutiniu 
metu buvusį Ukmergės pr. mokyklos 
vedeju.

Prašomi atsiliepti ir kiti pažįsta
mi iš Ukmergės ir Deltuvos.

Stungurys Eugenijus, gyv. Kana
doje, Longlac Pulp and Paper Co. 
Ltd., Camp 21a, c/o Longlac, Ont., 
ieško Jono ir Petro Kiaupų, bene da
bar gyvenančių Italijoje, kilusių iš 
Tauragės. Prašomi atsiliepti ir kiti 
pažįstami iš Tauragės.

Amerikos lietuvis Feliksas Gu- 
dauskis 2210. 5th Ave Pittsburgh 19, 
P.A., U.S.A., ieško savo giminių iš 
Kauno ir Ukmergės apskrt., Anykš
čių valsč., Aniūnų kaimo. Giminės, 
arba apie juos žinantieji, maloniai 
prašomi .atsiliepti.

Padėka
Nuoširdžią padėką-reiškiame Lie

tuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. Val
dybos Pirmininkui Dr. D. Jasaičiui ir 
visai Vyr. Valdybai, L.R.K. Vyr. Mo
terų komitetui ir visiems LRK ben- 
dradrabiams, Lietuvos Socialde
mokratų Partijai, mūsų mylimam 
vyrui ir tėvui

Juozui PAKNIUI,
jo ilgos ir sunkios ligos metu daug 
parodžiusiems širdies ir visokeriopai 
padėjusioms, o mūsų skaudžiausios 
nelaimės metu jam mirus, mus šir
dingai užjautusiems.

Taip pat širdingai dėkojame 
VLIKo pirm, ir nariams, Vykd. Ta
rybos pirm, ir visai Tarybai, Reutlin- 
geno klebonui ir visiems tiems, kurie 
bet kuo prisidėjo palydint jį į pasku
tinę ramybės vietą.

Paknių šeima

i

Skelbimas
ONA VlLDŽIENĖ-ClUKSNIENĖ 

atidarė Stuttgarte-FeHbache vertimų 
biurą. Vertimai atliekami visomis 
kalbomis ir notarialiai patvirtinami. 
Dokumentai vertimui priimami Fell
bach b. Stuttgart, Schubertstr. 16.

1. Memmingeno-Airport Apylin
kės Komitetui, L.R. Kryžiaus Moterų 
Komitetui ir visuomenei už sveikini
mus ir piniginę auką RM 3060.—

2. Ansbacho LTB kooperatyvui 
„Taupa“ už piniginę auką RM 2000.—

3. P. A. Vikintui už piniginę aullą 
RM 1000.—-

4. Augustdorf - Detmold atsargos 
kariams už sveikinimus ir piniginę 
auką RM 300.— reiškiame širdingą 
padėką.

Lietuvių Tremtinių Karo Invalidų 
Sąjungos Valdyba

Viešai pareiškiu širdingą padėką 
Dievo Motinai tris kart Stebuklinga
jai Ingolstadte už pagydymą.
(3) Sofija Litvinienė

Pranešimas
Pranešame, kad Švietimo Valdy

bos Knygų Leidimo Komisijos būsti
nė perkelta į Hanau.

Gerb. rašytojus ir knygų leidėjus 
prašome kreiptis šiuo adresu: (16) 
Hanau a. M., Lamboystr. 84, Li
tauisches Lager, Gymnasium.
u Šiuo metu knygų leidyklai „Aisti- 

ja“ atiduoti spausdinti Vaižganto 
„Pragiedruliai“ I ir II dal.
Sviet. Vaid. Knygų Leid. Komisija
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Pabaltijo ministerial J. A. Valstybės 
Departamente

„Dirva" praneša, kad vasario 6 d. J.A.Valstybės Departamente lankėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos mini
sterial. Juos priėmė aukštas valdininkas ir konferencija truko apie valandą laiko. Pasitarimo metu buvo 

paliesti visi aktualieji Lietuvos ir lietuvių tremtinių reikalai

PANAIKINO BANKO LIETUVIŠKĄ 
PAVADINIMĄ

Amerikos lietuvių laikraščiuose 
pastebimas gilus pasipiktinimas, kad 
Clevelande esanti Lietuvių Taupymo 
Ir Paskolos Draugija metiniame paji
ninkų susirinkime pasivadino nau
juoju vardu, kuriame jau nebėra žo; 
džio „lietuvių“. Tas susirinkimas 
įvykęs sausio 15 d. „Dirva“ mano, 
kad biznieriai tikėdamiesi be lietu
viško vardo daugiau laimėti, tikrai 
pralaimėsią. Pralaimėsią, nes sve
timšaliai su tuo banku didelių rei
kalų neturės, gi patriotiškai nusitei
kusieji lietuviai, atsimindami „biz
nierišką susitarptautinimą“, nuo to 
brako patarnavimų susilaikysią.

KIEK LIETUVOJE YRA 
GYDYTOJŲ?

Komuųistų lietuvių laikraščiai 
JAVnuąlat spausdina pranešimus apie 
„gerą“ gyvenimą Lietuvoje. Apie tą 
gyvenimą, kaip matyti, įpareigoti vi
li' aktivistai duoti tiems laikraščiams 
Išsamesnius pranešimus. Ir vasarir 
mėnesio pirmuose „Vilnies“ nume
riuose pilna žinių apie sveikatos spe
cialistų ir ligoninių bei pagalbos 
punktų padėtį. Iš tų informacijų aiš
kėja, kad komunistams antrą kartą 
atėjus į Lietuvą, Lietuvoje buvo tik 
6Q0 gydytojų. Gi dabar esą Lietu
voje 1200 gydytojų. Iš kur atsirado 
tiek greit 600 naujų gydytojų? Į šį 
klausimą sunku atsakyti, nes medi
cinos fakultetai Vilniuje ir Kaune per 
'metus, daugiausiai, gali išleisti apie 
100 naujų gydytojų. Ateina žinios, 
kad tie naujieji gydytojai yra „atke- 
lliavę“ valdymo tikslais iš Sovietų 
Sąjungos.

. NAUJAI ATVYKĘ LIETUVIAI
Lietuvos Generalinis Konsulatas 

praneša, kad sausio 29 d. Į JAV at
vyko šie lietuviai: Juozas Abrama- 
vičius, Julius ir Stasė Baliutavičiai, 
Edmundas Butrimavičius, Kazys Ces- 
navičius su dviem sūnumis, Jonas ir

DP intelektualai bus kviečiami i Ženeva
Iš kas mėnuo įvykstančių DP 

spaudos konferencijų š. m. kovo 3 d. 
i Heidelberge buvusioji skaitėsi iš ėi- 
■lės- ketvirtoji. Ją pravedė zoninės 
ivyr. būstinės informacijos skyriaus 
viršininkas Mr. S. Denlingeris. Ati
darydamas šią 'konferenciją, jis iš
reiškė pasitenkinimą, kad šiose kon
ferencijose svarstomi klausimai per 
DP laikraščius visuomenei perduo
dami teisingai ir korektiškai.

Šioje konferencijoje išnagrinėta 
daugiau kaip 15 klausimų. Vienas 
įdomiausių klausimų buvo tas, kad 
greitu laiku yra numatoma į Ženevą 
konferencijon pakviesti DP intelek
tualus apsvarstyti jų padėtį emigra
ciniu požiūriu. Kaip žinoma, ligi šiol 
galėjo emigruoti tik fizinio darbo 
darbininkai, o intelektualų dar nė 
Vienas kraštas konkrečiai nepageida
vo. Šis klausimas manoma pradėti 
judinti, tuo tikslu į Ženevą konferen
cijon balandžio mėn. numatoma pa
kviesti apie 40 DP akademikų ir kitų 
Intelektualų. Pagal profesijas šioje 
konferencijoje dalyvaus katalikų 
kunigai, gydytojai, agronomai, inži> 
nieriai, dailininkai, eksporto-importo 
prekybininkai, žurnalistai, rašytojai, 
teisininkai, profesoriai, miškininkai, 
veterinoriai ir kt.

Kadangi ligi šiol karinės valdžios 
nebuvo pripažinta tautiniai DP komi
tetai, išskyrus žydų išlaisvinimo ko
mitetą, tai ir reprezentacinis tautinių 
grupių atstovavimas IRO arėjose ir 
zoninėse vyr. būstinėse nebuvo prak
tikuojamas. Mat, IRO, kaip organi
zacija, turi savo statutą, kuriame nė
ra numatyta išvietintieji asmens skir
styti tautybėmis. Rūpinamasi visais 
lygiai. Tačiau yra išstudijuoti visų 
tautinių grupių statutai ir šis reika
las greitu laiku paaiškėsiąs Ženevoje.

Kituose klausimuose kelta DP ir 
pabėgėlių statuso sąvokos, judėjimo 

Marė Kazlauskai, Vladas ir Vanda 
Kondratavičiai su dukterim, Bronius 
Pavilonis ir Stasys Tarasevičius.

Vasario 5 d. atvyko šie lietuviai: 
Jonas Galinis su sūnum ir dukterim, 
Gaucfentas Mališauskas, Kazys Spir- 
gis, Juozas Taraška, Petras Zeimis, 
Jurgis Bendoraitis su dukterim, Vik
toras ir Marija Dobraškai, Marija 
Lebedinskienė, Jadvyga Lukošienė su 
dukterim, Vytautas Petrauskas, Juo
zas Pšemeneckas, Ignas ir Laura Šla
peliai, Pranas Tarvydas, Ona Trečio
kienė su dukterim, Valentinas Va- 
kauzas su dviem sūnumis, Stepas ir 

„Mes niekad nepaminė] om Lietuvos"
PAREIŠKĖ JAV SENATORIUS ROBERT A. TAFT

Reuteris iš Detroit praneša apie 
senatoriaus R. A. Tafto, kuris pre
tenduojąs į prezidento kandidatus, 
kritišką pareiškimą dėl Roosevelto 

Sovietų Sąjungos atžvilgiu. 
Daily Mail rašo, kad sen. Taftas kri
tikavęs padarytas karo metu konce
sijas Rusijai ir ypač už tai, kad ne
buvę išgauta iš Rusijos užtikrinimų 
dėl „Lend - Lease“ suteiktos paramos 
grąžinimo.

Kalbėdamas užsienių politikos 
klausimais, senatorius nurodė, jog 
šiandieniniai sunkumai kylą iš Roo
sevelto administracijos. Jis puolė 
karo metu vestą politiką dėl Vokieti
jos besąlyginės kapitaliacijos, kuri 
sunaikinusi Vokietijos valstybę ir 
sudariusi Europoje vakuumą, kurį 
sėkmingai užpildą Sovietai.

Morgentau planas, pagal kurį Vo
kietija iš pramoningo krašto būtų 
paversta žemės ūkio kraštu, vokiečių 
tautos gyvenimą padarė skurdžįu. Ir 
dabar JAV kainuoja 800.000.000 dole
rių metams, norint gyvenimo lygį 
palaikyti.

Kritikuodamas karo meto santy
kius su Rusija, senatorius Taftas pa-

laisvė, geresnio ligonių ir vaikų mai
tinimo klausimai ir kt.

Pabėgėliu (refugeė) suprantamas 
toks asmuo, kuris apleido savo kraš
tą po to, kai valstybių sienos po karo 
jau buvo nustatytos, o Displaced Per
sons — kurie savo kraštą apleido 
prieš sienų nustatymą. — Išvietintie- 
siems yra suvaržytas tik tarpzoninis 
susisiekimas, bet zonos viduje jie turi 
teisę keliauti taip pat laisvai, kaip ir 
vokiečiai. IRO dės pastangų, kad 
greitoje ateityje DP galėtų laisvai 
keliauti į anglų ir prancūzų zonas. 
Šiuo reikalu bus susitarta su OMGUS.

Yra projektuojama vaikams mai
stą pagerinti. Dėl ligoninėse esančios 
nenormalios padėties būsią aįškini- 
masi.

Keltas klausimas ir dėl dailininkų 
meno parodų organizavimo. Šiuo rei
kalu IRO parama pažadėta, tik tu
rėtų būti duotas organizuotas ir kon
kretus pasiūlymas, kur norima pa-, 
rengimus suruošti.

Dėl vokiečių dirbtinai išpučiamo 
DP nusikaltimų skaičiaus paimtoji 
aiškinimosi akcija parodė, kad vo
kiečių įstaigų pateiktoji statistika 
neatitinka tikrosios esmės ir yra per
nelyg išpūsta. Dažnai vokiečiai jų 
pačių globojamų svetimšalių nusikal
timus priskaito išvietintiesiems arba 
areštuotuosius jau palaiko nusikaltė
liais. Vokiečių spaudoje perdėtai re
klamuojami DP nusikaltimai kenkia 
išvietintųjų įkurdinimui kituose 
kraštuose. Todėl Mr. S. Denlingeris 
iš vienos pusės prašė laikraštininkus 
per savo laikraščius kelti DP moralę, 
raginant vengti bet kokių konfliktų 
su vokiečiais, o iš antros pusės —■ pa
geidavo, kad jam būtų nurodyta 
kiekviena vokiečių spaudoje pasiro
džiusi klaidinga bei DP šmeižianti 
žinia.

Spaudos konferencija baigta ka
vute. . (dp) 

Jadvyga Vazbiai su sūnum ir Juozas 
Zubkus su žmona, sūnum ir dukte
rim.

Vasario 6 d. atvyko šie lietuviai: 
Vincas ir Emilija Rasteniai, Olivija 
Merkienė su dukterim, Juozas, Jur
gis ir Antanas Cepavičiai. Šiuo lai
kotarpiu atvykusieji 54 lietuviai pa
siskirsto taip: su imigracinėmis vi
zomis 44 ir kaip JAV piliečiai 10.
AMERIKA IEŠKO NAUJŲ ZEMfiS 

TURTŲ
Laikraščiai praneša, kad šiais me

tais JAV vyriausybė paskyrė 5.300.000 

reiškė, jog JAV, tęsdamos savo poli
tiką, visiškai sunaikinusios Atlanto 
Chartą ir visus tuos idealus, dėl ku
rių buvo kovojama.

„Mes niekad net nepaminėjome 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos laisvės. 
Mums nepasisekė efektyviai išsau
goti Lenkijos laisvės. Mes nusisuko
me nuo Suomijos, nes jos vienintelis 
nusikaltimas buvp tas, kad jos laisvė 
buvo nuspręsta Sovietų tironijos“.

Paliesdamas prezidento Trumano 
užsienių politiką, Taftas pareiškė, jog 
senatorius Arthur Vandenberg, res
publikonas, tarptautinėj konferenci
joj turėjo daugiausia įtakos, kuri ga
lutinai privertusi administraciją at
sisakyti nuo Rusijai pataikaujamos 
politikos. , r-

Senatorius Taftas, paremdamas 
Marshallio plano principus, pareiškė, 
jog komunizmo filosofija neturi būti 
remiama palaikant nepastovias sąly
gas, kurios ją galėtų šiek tiek page
rinti.

Europos kraštų atstatymo pasise
kimas 90% pareina nuo jų pačių 
pastangų. (DM/JA)

Į AUSTRALIJĄ 9.000 DP
AP iš Canberra praneša, kad Au

stralija, anot Australijos imigracijos 
mlnisterio p. Calwell, nori dar paim
ti iki šių metų liepos 9.000 DP iš 
Europos.

Jis nurodė, kad šis skaičius bus 
atsiektas tik su papildomomis trans
porto priemonėmis, jei IRO tai pa
rūpins.

Nors Australija yra susitariusi su

Užsienio spauda apie Masaryko mirtį
Masaryko mirtis yra toliau ko

mentuojama viso pasaulio laikraš
čiuose. „New York Times" pastebi, 
kad toji mirtis kaip žaibas naktį su
naikino visą bolševikų maskavimąsi. 
Prancūzų socialistų „Le Populaire“ 
samprotauja, kad Masarykas turėjęs 
tris kelius: nusilenkti, pabėgti arba 
nusižudyti. Jis pasirinkęs trečiąjį 
kelią, nes kiti du buvę jau nebeįma
nomi. Kai kurie prancūzų laikraš
čiai abejoja, ar Masarykas iš tikrųjų

/
dolerių ieškojimui naujų vario, švino 
ir cinko šaltinių. Šių žaliavų pačioms 
JAV trūksta ir pramonė priklauso 
nuo Kanados, Meksikos, Peru ir Či
lės kasyklų. Yra nemažai davinių, 
kad šių žemės turtų yra pakankamai 
ir pačiose JAV, bet juos reikia su
rasti ir išplėsti jau surastas kasyklas. 
Greta naujųjų kasyklų ieškojimo ne
mažas pašalpas gauna ir neseniai at
rastos, bet dar kaip reikiant neįsi- 
kurusios 358 tos apimties mažos ka
syklos.
KIEK JAV ŠIEMS METAMS TURI 

CUKRAUS
Agrikultūros sekretoriatas prane

ša, kad šiems metams JAV turi pa
sigaminusi 7.800.000 tonų cukraus 
Minėto cukraus kiekvienam JAV gy
ventojui užteks po 105 svarus per 
metus. Karo metu, kada cukrus bu
vo normuojamas kiekvienam JAV 
gyventojui per metus išeidavo tarp 
70 — 95 svarų.

DIDELIS GYVENTOJŲ 
PRIEAUGLIS

1947 metų gimimo ir mirimų duo
menys rodo gerą JAV gyventojų 
prieauglį. Bendras gimimų skaičius 
visose valstybėse siekia apie 3.900.000. 
Tuo tarpu mirimų skaičius siekia apie 
1.500.000. Išeina, kad kiekvienam 
1000 gyventojų teko 27 nauji gimi
mai. B. Vargas

IRO priimti kasmet 12.000 DP, tačiau 
ji pasiruošė priimti iki 20.000 kasmet, 
jei bus surasta laivų. (NYHT)
DP VAIKAI I BRITŲ PRAMONĘ

AP iš Manchester praneša, kad D. 
Britanijos darbo departamento direk
torius E. M. Gray pareiškė, kad esą 
pasiūlyta tremtinių vaikus iš stovy
klų Vokietijoje ir Austrijoje atga
benti į Britaniją, į medvilnės fabri
kus.

Pasiūlymai esą padaryti laišku iš
vykstantiems medvilnės pramonei 
darbininkam verbuoti komisijai. 
(S&S)

DP SKAIČIAIS
S&S praneša iš Frankfurto, kad 

apie % visų 728.124 DP, gyvenančių 
vakarinėse Vokie'tijos zonose, yra 
amerikiečių zonoje. Taigi amerikie
čių zonoje yra 480.997 DP, arba 66,1 
%; anglų zonoje — 210.042 DP, arba 
28,8 % ir prancūzų zonoje yra 36.985, 
arba 5,1 %.

EUCOM civil, reikalanis skyriaus 
pareigūnai pareiškę, jog Sovietų zo
nos karinė administracija pranešusi, 
kad Sovietų zonoje DP problemos vi
sai nėra.

Amerikiečių zonoje 1947 m. gruo
džio 31 d. stovyklose buvo 322.693 
DP ir už stovyklų ribų — 143.769, 
kurie gyvena iš vokiečių ūkio, be to, 
14.535 yra įvairiose darbo tarnybose.

Nuo 1947 m. vasario 1 d. iki 1948 
m. sausio 31 d. repatriavo 43.538 DP 
ir įkurdinta buvo 71.549 iš amerie- 
kiečių zonos, pareiškė CĄD parei
gūnai. (m) 

pats nusižudė. Maurice Schuman ka
talikų „L’Aube“ skiltyse rašo, kad 
Masaryko mirtis nebuvo savižudybė. 
Jis turėjo pasitraukti, nes negalėjo 
kvėpuoti policinės teroro režimo vals
tybės oru. Daug britų laikraščių ci
tuoja Masaryko prieš 8 metus pada
rytą pareiškimą. Tada jis į paklau
simą, ką norėtų daryti, atsakė „No
riu grįžti namo“ ir po kiek laiko pri
dūrė: „Laisvai važiuoti tramvajumi 
ir kritikuoti savo vyriausybę“. To

Ekonomijos daktaras 
Jonas Paplėnas

Ekonomijos daktaras — Jonas Pa
plėnas studijavo ekonomijos mokslui 
Kauno ir Vilniaus universitetuos. 
1940 m. kovo 14 d. Vilniaus universi
tete įgijo ekonomijos diplomą. Karo 
jvykių atblokštas j Vokietiją, 1946 m. 
lapkričio 13 d. įstojo Bonn’os univer
sitete į Teisių ir Valstybinių mokslų 
fakultetą ekonomijos žinių pagilinti. 
Po stropių studijų, parašė dizertaciją 
„Die lAhnpolitik in Litauen“ pas 

prof. Dr. Erwin Beckerath ir š. m. 
vasario 23 d. išlaikąs doktoranto eg
zaminus įgijo dipl. ekon. Jonas Pa- 
plėnas ekonomijos daktaro laipsnį.

Dizerfacijoje išsamiai išnagrinėjo 
darbininkų atlyginimą nepriklauso
moje Lietuvoje. Pirmoje darbo da
lyje pateikta teisinė darbo apsaugos 
normų raida Lietuvoje. Antroje da
lyje išnagrinėti nominaliniai ir rea
liniai žemės ūkio ir pramonės darbi
ninkų atlyginimai. Trečioje dalyje 
pavaizduotas darbininko gyvenimo 
štandartas, pasiremiant šeimų biu
džetų tyrinėjimo, įvykdyto Lietuvoje 
1936—37 m. duomenimis. Darbas ga
na platus Ir išsamus.

Dr. Jonas Paplėnas Lietuvoje ėjo 
įvairias visuomenines pareigas. Pas
kutiniu laiku dirbo darbo apsaugos 
srityje.

Tikėkime, kad mūsų visų Didžioji 
Viltis išsipildys ir Dr. J. Paplėnas, 
sugrįžęs į laisvą Tėvynę, pritaikys 
savo žinias, kuriant Lietuvai geresnes 
ekonomines sąlygas. A. 9.

KOMINFORMAS BIJO TIESOS
Britų parlamento pasekretorius 

užsienių reikalams p. C. P. Mayhew 
pareiškė spaudos konferencijoje, kad 
kominlormas tuojau sugniužtų, jeigu 
visi ekonominiai Ir socialiniai faktai 
Sovietų Sąjungoje būtų žinomi Eu
ropos darbininkams“. (S&S) 

daryti jis negali. Britų parlamentas 
ilgais plojimais sutiko W. Churchll- 
lio pareiškimą. „Kiekvienu atveju 
mes galime džiaugtis, kad Masaryko 
vardas liko simboliu čekų ir slovakų 
tautom“. -E-

Dešiniųjų laikraštis „Le Pay’s“ ra
šo: „Jie užmušo jį ir mes, kurių bal
so negali tačiau užčiaupti, sakome 
Gottwaldui ir jo Kremliaus ponams: 
„Jūs nužudėt Jan Masaryką“.

Premjero R. Schumano partijos 
organas „L’Aube“ rašo: „Masaryko 
pasirinktoji mirtis yra tūkstantį kar
tų geresnė negu gyvenimas, kurį jis 
būtų priėmęs, jei būtų ilgiau gy
venęs“.

Nepriklausomų socialistų „Com
bat“ sako: „Masaryko savižudybė 
gali būti daug didesnis svoris prieš 
Rusiją negu kilometrai sienų, ginklų, 
fabrikų, darbininkų ir kareivių, ku- 
riuoš prieš kelias dienas ji laimėjo“.

„The New York Times“ vedama
jame rašo: „... Jan Masaryko mir
tis sugriovė paskutinę priedangą, ku
ri įvyko rusų-komunistų Čekoslova
kijos pagrobimu ir nušvietė baisią 
katastrofą, atsirandančią už geležinės 
uždangos...“

Apskritai, užsienio spauda labai 
jautriai atsiliepia apie J. Masaryko 
mirtį, tik komunistų laikraščiai kal
tina v. demokratinius kraštus dėl J. 
Masaryko mirties. Suprantama, kad 
komunistinis pasaulis negali būti 
klaidingas. (HTB)
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