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Ryšys bando nutrūkti
Nuolatinis ir nenutrūkstamas 

bendruomenės sąlytis su kasdien po
Taikos ar propagandos ofenzyva

pasauli nusitarsiančiais bendruome
nės nariais Šiandien tenka palaikyti
▼Įsu tautinio atsakingumo jausmu.

J. A. Valstybių ir Sovietų Sąjungos santykių įtampa
Kiekvienas lietuvis, atsidūręs toli
muosiuose krantuose, tebeturi jaustis 
ne tik savo kilme ar tautybe, bet ir 
praktiniais saitais susietas su visa 
bendruomene. Sunkių tremtinio są
lygų verčiamas, ne vienas dabar gal 
vyksta sotesnio kąsnio, padoresnio 
drabužio ie&otl. Darbštus savo pri
gimtimi lietuvis tų visų materialinių 
gėrybių greitai pasieks, o toliau jį 
venišą kamuos neatstojamas ir mums 
taip gerai pažįstamas ilgesys. Tą 
tuštumą užpildyti — džiuginti ir gai
vinti — tegali tik glaudūs ir organi
zuoti viso pasaulio lietuvių bendruo
menės saitai: laikraščiai, knygos, 
abipusis susirašinėjimas, organizaci
nis darbas ir t. t. Šiandien pats me
tas pasirengti šiam gyvybinės reik
šmės uždaviniui, ir dėl to tenka 
džiaugtis, kad steigiamoji Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė netrukus bus 
(vykęs faktas.

Tame pasirengimo darbe yra 
ypačiai svarbus kartotekinis. ryšys, 
kaip techninė žaliava, kaip medžiaga 
Įvairiems planams apmesti. Reikia 
pasakyti, čia jau yra beatsirandančių 
spragų, kurios vėliau pareikalaus ne
mažo rūpesčio, jei stovyklos nebus 
apdairios. Diępa po dienos stovyklas 
palieka įvairiomis kryptimis beetnl- 
grtioją. Žmogus išvažiavo, iš PCIRO 
sąrašų išbrauktas, ir tarytum viskas 
su juo baigta. Gali atsipūsti kc/< 
emigracijos valdininkas, savo dart, 
švariai atlikęs, bet mums, 
■vykioms, stovyklų vadovams 
tenka galvoti tautiniu mastu, ben
druomeniškai. Kiekvienas išvažiavęs 
neatpalaiduoja stovyklos nuo parei
gos juo pasirūpinti. Visų pirma, rei
kėtų vesti tikslius išvykusiųjų sąra
šus su reikalingais duomenimis, an
tra — gauti naujuosius išvykusiųjų 
adresus, trečia — ieškoti būdų tar
pusavio saitams atnaujinti.

Nesakytume, kad šie dienos rei-
kalavimai būtų stovyklų pakanka
mai suprasti. Dargi ne visur iš
leidžiamieji rūpestingai palydimi. 
Tiesa, išleistuvių vaišės šiandien yra 
prabangos reikalaujančios, ypačiai, 
kai ir išleidžiamųjų periodiškai di
dėja. Tačiau ne medžiaginis įspūdis, 
o šiltas, malonus" žodis, kukli kny
gos ar kita dovanėlė, net nuoširdus 
rankos paspaudimas parodo atsiski
riančiam, kad jis yra mielas, bran
gus, toks pat lietuvis.. Argi tėvynėje 
savąjį palydėdavome ne ligi kiemo 
vartų ir dar ilgai mojuodavome ligi 
kalnelio užsisukant? Čia juk taip pat 
išvyksta savieji, gal dar labiau bran
gesni ir artimesni, kai tremtyje tik 
saujelę besudarome. Jei kartais čia, 
stovykloje, pagailime nuoširdesnio 
žodžio tarpusavio pokalbiuose, tai 
bent išleisdami bendruomenės narį į 
nežinomą rytojų nepagailėkime jau
traus ir bičiuliško atsisveikinimo. Jis 
bus didžiai reikalingas busimajam 
ryšiui atnaujinti ir išsaugoti.

Tas ryšys pirmiausia turi būti 
fiksuojamas stovyklose, vedant mu
sų minėtąją registraciją, kad nė vie
nas bendruomenės narys neišslystų į 
nežinią. O jau dabar atsitinka, kad 
teiraujantis- išvykusio adreso, ne vi
sada j| terasi, nes ir klausimas daž
nai būna netikėtas. Kruopštus LTB 
Centro Kartotekos darbas, pas save 
sutelkiant visus duomenis, šiuo atve
ju vėl nutrūksta: apie išvykusį, kuris 
ką tik buvo mūsų tarpe, vėl teks 
ieškoti žinių per laikraščius, per 
konsulus ... Sudarant naujuosius or
ganizacinius ryšius, atimsiančius 
daug produktingo laiko, pagrįstai 
bus priekaištaujama dėl šių dienų 
neapsižiūrėjimo ir klaidų.

Suprantama, gyva stovykla ne
pasitenkins vien tik adresine statisti
ka. Kiekviena stovyklinė bendruo
menė, išleidusi savuosius, visada yra 
susidomėjusi naujuoju išvykusių gy
venimu, nes ir jos laukia tokia pati 
laikinė ateitis. Čia tenka viešuose 
susirinkimuose ar kitomis nrogomis

Užsleninė spauda, nagrinėdama 
tarptautinę politiką ar V. Europos 
uniją, visada pagrindu ima santykius 
tarp JAV ir Sovietų. Didžiųjų part
nerių bendradarbiavimas viešuose 
fortūnose dažninusiai baigdavosi 
Gromyko veto pareiškimu. Štai kad 
ir atominės energijos kontrolės klau
simas po 220 posėdžių atsidūrė mir
ties taške ir tai tik dėl Gromyko ve
to. Dėl to paties žodelio liko taikiu 
būdu nesutvarkyta Triesto, Graiki
jos, Korėjos, o dabar Čekoslovakijos 
klausimai. Nuo to, kaip šie jų san
tykiai bus derinami toliau, pareis ir 
bendroji tarptautinė politika.

Iki šiol Sovietų Sąjungos vestoji 
politika, nors ir daug davė jai mate
rialinės naudos, prijungiant Balkanų 
kraštus, Čekoslovakiją, Lenkiją, Iš 
dalies Suomiją, neskaitant Pabaltijo 
kraštų, kurių ekonominis, politinis 
bei kultūrinis gyvenimas visai suar
dytas, nepatenkino Kremliaus val
dovų ir todėl jie ieškojo, Ir dabar 
tebeieško būdų, kaip suardyti Vaka
riečių solidarumą.

H. WALLACE IR J. STALINO 
MEILE

Pastaruoju metu Sovietai per 
jiems ištikimąjį H. Wallace paleido 
„taikos“ balandi. Iš Wallace atviro 
laiško ir Stalino atsakymo aiškėjo, 
kaip New York Times rašo, Sovietai 
pori JAV atitraukti nuo Vakarų Eu- 
,l'*nos kraštų ir Įstumti Į izoliaciją, 
įtini uemokrtiunitais kraštams (vary
tų nemaža baimės. H. Wallace, tre
čiosios partijos kandidatas t prezi
dentus, savo atvirame laiške Iškėlė 
6 klausimus, kurie turėtų būti su
tvarkyti, jei norima sukurti pastovią 
taiką. Jis nurodė šiuos punktus: 1) 
atominės energijos kontrolę, 2) Vo
kietijos ir Austrijos taikos sutarčių

Debatai dėl DP imigracijos Įstatymo
SENATE IR RŪMUOSE ĮSTATYMO PROJEKTAI SUSILAUKSIĄ KOMPROMISO DEL PRIES-

New York Times spec, bendra
darbis Samuel A. Tower praėjusios 
savaitės numery rašė čia nurodyta 
tema ilgoką straipsnį apie DP {staty
mo nagrinėjimo senate ir kongrese. 
Jo santrauką dedame čia, norėdami 
pavaizduoti esamą būklę, nes, kaip 
NYKT rašo, kongresas planuojąs nuo 
birželio 19 d. išsiskirstyti atostogų, 
nors ir daug svarbių įstatymų dar 
nėra priimta. Straipsnis buvo para
šytas gegužės 22 d.

Beveik dvejis metus atidėliojus, 
rašo laikraštis, šią savaitę kongrese 
iškilo svarstymas priemonių, kad su
sidarytų sąlygos ribotam skaičiui Eu
ropos benamių ir išrautųjų žmonių 
atvykti į JAV.

Į savaitės galą pagaliau senatas 
pradėjęs debatus apie tai, ką jo juri
dinis komitetas aprobavęs, kaip Ame- 

pasidalinti laiškų įspūdžiais, išvyku- 
siems pasiųsti savųjų laiškų, knygų, 
laikraščių. Sumanūs iniciatoriai, be 
šių, ras ir kitų lokalinių būdų ryšiui 
palaikyti, stiprinant išvykusiųjų nuo
taikas ir bendruomenini jausmą, 
kaip kad yra radę ir išvykusius iš
leisdami.

Kartotekinis ryšys ir gyvasis ry- 
šyš tarp stovyklų ir išvykusių yra 
svarbus gyvenamojo meto uždavinys, 
neleidžiąs nė vien lengvapėdiškai 
išskirti iš bendruomenės, jį užmirš
tant, bendruomenės šiluma nebespin- 
duliuojant. Abipusiai stovyklinės 
bendruomenės ir išvykusių saitai bus 
realus pagrindas visam busimajam 
pasaulio lietuvių bendruomenės or
ganizaciniam darbui. Todėl stiprai 
laikykime tarpusavio ryš|, kuris per 
mūsų neapdairumą kai kur bando 
nutrūkti. V. Baly* 

sudarymą, 3) Kinijos karo užbaigi
mą, 4) Korėjos klausimą išsprendi
mą, B) JAV sovietams priekaištų dėl 
kišimosi | kitų kraštų vidaus reika
lus ir atvirkščiai pašalinimą ir 8) 
baigti kovą dėl Europos programos 
įgyvendinimo.

H. Wallace nurodo, kad atsiradę 
skirtumai tarp šių dviejų kraštų ne 
tik yra galimi pašalinti, bet Ir rei
kalingi bendros taikos interesams.

Stalinas, atsakydamas | H. Walla
ce iškeltus klausimus, išdėstė savo 
pažiūras, kurios niekuo nesiskiria 
nuo Molotovo ar Gromyko pareikštų 
minčių saugumo taryboje ar kituose 
viešuose forumuose. Taigi, Stalinas 
nurodė, kad 1) dėl nusiginklavimo 
sumažinimo pasipriešinusios JAV ir 
kad jos tebetęsiančlos ir toliau gin
kluotų pajėgų stiprinimą ir ginkla
vimą; 2) Sovietų Sąjunga laikėsi vi
siško atominių ginklų uždraudimo, o 
JAV atmetusios jų tok| „taikingą“ 
pasiūlymą; 3) jei JAV būtų laikiu
sios Jaltos ir Potsdamo nutarimų, ku
rie Sovietų Sąjungai visada buvę sie
kimo tikslu, tai užsienių reikalų ml- 
nisterių taryba (4 didieji) būtų įvyk
džiusi savo uždavinius dėl Vokietijos 
vyriausybės sudarymo, o dabar JAV 
politika V. Vokietijoj sudaranti pa
vojų, nes ji steigianti strateginę bazę 
būsimai Europoje agresijai ir ši po
litika tęsiama (jau, užbaigta, red.) 
Londone, tas rodo, klek toli JAV nu- 
krypusios nuc J-itos ir Potsdamo su
si corhnų ir atsakingumu guląs 
ant JAV dėl šių susitarimų pažeidi
mo; 4) neįvykdytas susitarimas dėl 
Japonijos taikos sudarymo, kur| tu
rėjo atlikti keturi didieji; 5) iš Kini
jos Sovietai savo kariuomenę atitrau
kę, o JAV — ne; 8) Korėjoje JAV 
Jvedusios antidemokratinę politiką, 
remiančią reakcionierius Ir projapo- 

TARAUJANCIŲ PAŽIŪRŲ ;» 
rikos įnašą suteikiant prieglaudą kai 
kuriems iš 800.000 DP. Ilgėdamies! 
laisvės, šie tremtiniai negalį grįžti l 
tėvynes, kurios daugiau nebeegzi
stuojančios, ar nenori keliauti 1 dik
tatoriškai politines sąlygas, nuo ku
rių jie pabėgę“.

Willey-RIvercomb projektas, kur| 
jo ruošėjai laiko kompromisiniu, bu
vęs senatorių patelktas kaip idealus 
visai priešingų pažiūrų suderinimas, 
šis projektas buvęs lydimas pageri
nančių priedų, kurius pateikę sena
toriai ir kurie, spėjama, iššauktą 
prieštaravimų besvarstant.

Minimi ir dabar tie patys suvar
žymai, apie kuriuos jau anksčiau bu
vo rašyta, būtent, kad mažiausiai pu
sė asmenų eitų į žemės ūkį. Toliau, 
50®/# vizų būtų išduota tiems asme
nims, kurių kraštai yra aneksuoti So
vietų Sąjungos, ir čia palankumo ro
doma rytinės Lenkijos sričiai ir Pa-
baltijo valstybėms.

Tokių grupių parinkimas susilau
kė kritikos, kuri nurodo, jog termino 
„aneksija“ pavartojimas būtųjolygus 
pirmam, nors ir netiesioginiam Ame
rikos pripažinimui, jog Sovietai yra 
tas sritis užgrobę ir kad DP, jeigu 
jie sUgrįžtų į tuos kraštus, susilauktų 
rasinio ar politinio persekiojimo.

Pagal senato bilių galėtų įvažiuoti 
į JAV tik tokie DP, kurie šį statusą 
yra gavę iki 1945 metų galo, visai 
atmetant visus tuos, kurie yra atvy
kę vėliau. Jame nieko nėra numatyta 
dėl našlaičių.

New York Times toliau nurodo 
visai priešingą — kongreso atstovo 
Fellows projektą, kuris dabar yra 
rūmuose ir kuris daugiau karitaty- 
vus.

Daugelis papildymų iš senato pu
sės gal būt bus (nešta | kongreso 

niškas grupes; 7) JAV nesilaikančios 
nesikišimo politikos | kitų kraštų rei
kalus ir 8) palaikymas karo bazių ar
ti Solvetų Sąjungos negali būti patei
sintas, kai jau karas pasibaigė ir J. 
Tautos yra sukurtos.

SOVIETŲ SĄJUNGA YRA 
AZIATlSKA

Tai štai kokia Stalino „taikos 
ofensyva“, kurią teisingai NYT vadi
na „propagandos ofensyva“, nes visi 
iškeltieji kaltinimai J.A.Valstybėms 
yra neteisingi, bet, priešingai, jie tin
ka Sovietų Sąjungai. Kaip laikėsi ir 
tebesilaiko Sovietai spręsdami iškel
tus klausimus, visiems yra gerai ži
nomi, užtenka čia prisiminti Pabalti
jo kraštų aneksiją Ir kitų kraštų pa
vergimą. Jei Sovietai Iš tikrųjų no
rėtų varyti taikos ofensyvą, tai ga
lėtų atlikti ne per Wallace. New York 
Times bendradarbis Sulzberger aiš
kina, kad toks būdas „veidui slėpti“ 
esąs žinomas tik Oriento kraštuose. 
O Sovietų Sąjunga taip pat daugiau
sia esanti aziatinis kraštas. Net pats 
Stalinas yra pasakęs Japonijos už
sienių reikalų ministeriul Yosuke 
Matsuoka (plokštelėje esą įkalbėta): 
„Aš taip pat esu azlatiškas“. Laiky
damiesi aziatiškumo Ir norėdami esa
mą 'padėti sušvelninti, sovietai ne
nori smarkiai spausti, kad nepalaiky
tų jų slljmals. Sovietų tikslas, kaip 
NYT rašo, esą daryti viską, kad 
Ameriką Izoliuotų nuo Europos Ir 
Amerikoje pastatyti, .prezidentą- lokį, 
kuris siektų pasitraukimo Iš Europos 
ir Azijos.

Paskutiniu metu JAV Valstybės 
departamentas paskelbė, kaip Lon
dono radijas pranešė, jog Sovietų Są
junga yra pažeidusi net 37 atvejais 
Jaltos ir Potsdamo susitarimus, lie
čiančius Vokietiją, Austriją, Lenkiją,

(Fellows) billų. Laikraštis nurodo, 
kad senato projektas neturįs užnu
gario, gi rūmų projektas remiamas 
visos eilės stambių organizacijų, tik 
„Amerikos revoliucijos dukterys“ vis 
dar priešinasi bet kokiam DP įsilei
dimo {statymui. Taip pat nurodoma, 
kad kiti kraštai traukia darbo jėgą, 
kad patenkintų sovo darbo pasiūlą. 
D. Britanija kas mėnesi paimanti po 
5.000, Belgija jau pasiėmusi tūkstan
čius angliakasių, Prancūzija dabar 
teimanti tik angliakasius, bet tinsian
ti ir kitas kategorijas. JAV apleidu- 
sioj šią gerą progą.

Pagal PC IRO pranešimą trūktų 
dar vieno krašto, kad PC IRO taptų 
IRO. Devyni kraštai jau sutikę pri
imti didelius DP kiekius. Iš jų su
minėta šie: Australija, Kanada, šiau
rės Afrika ir penkios Pietų Amerikos 
valstybės. J. A.

Prezidento rinkimai nepakeis užsienio politikos
Viename savo vedamųjų „Times“ 

išsamiai nagrinėja ateinančius pre
zidento rinkimus Jungt. Valstybėse 
ir sąryšy su tuo samprotauja apie 
būsimą užsienio politikos kursą: „Vis 
didesnis ir didesnis susigrupavimas 
apie JAV užsienio reikalų ministeri
ją yra tiesioginė Išdava sovietų ne- 
nuolaidumo, kuris iššaukė t. vad. 
amerikiečių internacionalizmą. Todėl 
šiandien jau galima ramiai pranašau
ti, kad JAV užsienio politika ir po 
prezidento rinkimų nepasikeis. Net 
ir opozicijos vadai Stassen ir Dewey 
(abu respublikininkai, kurie stengia
si išstatyti savo kandidatūras) pa
reiškė, kad jie tęsią vyriausybės 
užimtą užsienio politiką.

Balkanų kraštus. Taigi, Sovietų kal
tinimai yra grynai propagandinio po
būdžio.

Pagal NYT bendradarbio išvedžio
jimus Sovietai darą tai todėl, kad:

1) Nieks nenori karo, ypač masės 
žmonių ir tas pats tinka Sovietų Są
jungai. Sovietų Sąjungos žmonės yra 
nusidėvėję, jų nervai dėl ilgų kovų 
{tempti, jų karo žaizdos dar nepagy
dytos.

2) Sovietų Sąjunga nesanti dau
giau pasiruošusi karui negu J A. 
Valstybės. Jos anglies ir plieno ga
myba esanti žemesnė negu prieškari
nio lygio. Naftos gamyba neatstaty
ta, žemės ūkis dar nėra toks, kokio 
Kremlius norėtų. Sovietų Sąjunga 
neturinti tokios aviacijos, ypač toli
mų distancijų bombonešių nei ato
minių ginklų. Jos atsitiesimas po II- 
jo karo dar nėra užbaigtas.

3) Sovietų Tautos ir jos gyvento
jai nori ilgesnio laiko poilsio. Jau
čiamas vartojamų prekių trukumas, 
netekus daug darbo jėgų per šį karą.

Iš tų išvedžiojimų galima būtų 
padaryti sugestijų, kad Sovietai šiuo 
metu nėra linkę veltis | konfliktą ir 
laukiama net santykių tarp didžiųjų 
pagerėjimo. Tačiau prisiminus pasi
tarimus dėl Austrijos taikos sutar
ties sudarymo ir Berlyno įvykius, 
kurie ne tik negerėja, bet, priešingai, 
blogėja, tada sunku būtų laukti san
tykių pagerėjimo.

Kitas NYT korespondentas James 
Reeton rašo, 11 kad, nežiūrint dau
gelio nesusipratimų, JAV užsienių 
politika palaipsniui atstatanti naują 
pusiausvyrą Europoje 'ir 2) kad Ru
sija, nežiūrint nemalonaus rutulioji- 
mosl, nemėgins pradėti karą naujai 
pusiausvyrai sunaikinti. Tačiau pa
skutiniai reiškiniai reikalą kiek ap
temdę ir Molotovo bei Stalino ciniški 
atsakymai t JAV notas vis dėlto ne
laikomi karo ženklu.

Ko Sovietai siekia, visada palieka 
pasauliui mįslė. Juk ir dabar Sovie
tai tęsia revoliucinę veiklą kituose 
kraštuose ir daro diplomatinius, eko
nominius ir karinius spaudimus | sa
vo kaimyninius kraštus. Ne be prie
žasties buvo sudaryti kariniai ir 
draugiški paktai tarp Sovietų satelitų 
ir tarp satelitų ir Sovietų Sąjungos. 
Prieš kelias dienas toks paktas buvo 
pasirašytas tarp Lenkijos ir Bulgari
jos. Dėl tų įvykių JAV ir Britanija 
nuolat aliarmuoja, nes Sovietai ne- 
be|vykdo padarytų pasižadėjimų.

W. Lippmann Molotovo .ir Stalino 
pareiškimus vadina „propagandine 
ofenzyva“. Ir ji esanti nukreipta | 
Kongresą, kuris dabar svarsto apsi
ginklavimą ir visuotinio karių apmo
kymo projektus.

Iš kitos pusės, yra ir kitokių pa
reiškimų, kurie nurodo, kad Sovietai 
gali dar šiemet mėginti kai kurių 
klausimų sprendimą ginklų pagalba. 
Tačiau daugiau pasisakymų yra už 
tai, kad Sovietai nenorės veltis į kon
fliktą, nesljausdami tikri, kad jie lai
mės karą. — A. Audronis

Marshalllo planas pvz. yra lygia 
dalimi Vandenbergo, lygia dalimi 
Marshallio kūrinys. Asmenybių svo
ris ir nesavanaudiškumas tokių vy
rų, kaip Marshallis, Vandenberga*, 
Harrimanas ir Douglas daug prisidė
jo prie to, kad išnyktų partinės ko
vos amerikiečių užsienio politikoje. 
Antra vertus, ir Kongresas geriau 
supranta jam atitenkanti atsakingu
mą. Įsteigimas ir laikymas mišraus 
komiteto, kuris apima abiejų partijų 
atstovus, yra akivaizdus pavyzdys, 
parodąs, kuriuo būdu pasaulinės kri
zės verčiamos Jungtinės Valstybė* 
turėjo pakeisti pagrindinius savo si
stemos principus — valdžios nedalo
mumą ablems partijoms.“

1
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Geležinkeliečio laiškas
Kanada yra vienas tų kraštų, ku

rie savo duris jau yra platokai pra
vėrę Įšventintiems asmenims. Ligi 
'šiol pagal {vairius samdos potvar
kius iš Vokietijos į Kanadą išvažia
vo daugiau kaip 14.000 DP, kurių 
tarpe nemažas skaičius ir lietuvių. 
Bene nebesurastum nė vienos Vokie
tijoje lietuvių stovyklos, iš kurios 
nebūti} keletas ar keliolika lietuvių 
pasiekę miškingąjį Kanados kraštą. 
Visi nuvykusieji aną kraštą geru 
žodžiu mini, tuo paskatindami ir ki
tus daugiau stengtis ten pakliūti. Štai 
mums vėl rašo platų ir išsamų laišką 
iš Kanados buv. Dillingeno stovyklos 
gyventojas Jonas Juknevičius, nuvy
kęs tik vos kovo mėn. pradžioje. 
Laiške jis pavaizduoja ne taip jau 
malonią kelioną nuo Mūnctieno ligi 
Bremerhaveno, visus pasitaikiusius 
malonumus ir nemalonumus gražia
me General S.D. Sturgis laive ir 
pirmuosius savo įspūdžius Kanadoje. 
Įdomesnėmis bei būdingesnėmis laiš
ko vietomis čia ir pasidaliname su 
skaitytojais.

STOVYKLINIAI VARGAI 
PASIBAIGĖ

Betikslis stovyklinis gyvenimas, 
neaiški ateitis visiems yra įgrisę iki 
gyvo kaulo. Jaučiasi laimingi tie, ku
riems tenka laimė patekti, į emigra
cinę stovyklą. Nors čia niekas ne
randa geresnių sąlygų, bet išvažia
vimo viltimi gaivinasi ir išsiilgę lau
kia išvažiavimo valandos. Jei trans
porto paruošimas užsitęsia savaitė
mis ir net mėnesiais, visų emigrantų 
nuotaika surūgsta iki pašvinkimo. Ir 
koks vėl pagauna džiaugsmas, kaip 
palikę emigracijai paruošiamąsias 
stovyklas, kaip Mūnchenas, Diephol- 
zas ir panašios, atsiduria Bremer
haveno uoste ir savo akimis išvysta 
laivą, pasiruošusį emigrantus per-

Grįšiu aš vėl pas tave, brangi Euro
pa, juk aš tavo sūnus... Ilgai taip 
žiūrėjome į nutolstančius ir horizon
te nykstančius Europos krantus. Žiū
rėjome tol, kol pasidarė vėsoka, tad 
nuskubėjome į kajutes, kurių kiek
vienoje tilpome apie 250 vyrų. Mo
terims ir šeimoms buvo parinktos 
mažesnės patalpos.

Pagal tvarkaraštį 17 vai. vakarie
nė. Pradžiugome užgirdę raginimą 
eiti valgyti. Galvojome, jog vis ge
riau pasisotinsime, negu Mūnchene 
ar Diepholze. Ir neapsirikome. Iš 
valgyklos salės prisisotinęs beišeinąs 
bendrakeleivis mano paklaustas apie 
valgį taip paaiškino: „E, brolau, taip 
nė per Velykas nevalgiau. Saldi pu
pelių kava, sniego baltumo duona su 
sviestu, abrikosai... E, ką čia ir be
kalbėti.“ Įėję į valgyklą įsitikinome, 
jog mūsų bendrakeleivis teisybę 
sakė.
IR LAIVE VERBUOJAMI DARBO 

SAVANORIAI
Po vakarinės išėję ant denio iš

girdome per garsiakalbį pranešant, 
kad reikia atsukti laikrodžius vieną 
valandą atgal. Pranešėjas lietuvis 
informaciją skelbė lietuvių, vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis. Tuojau pat 
dar pranešė, kad registruojami sava
noriai įvairiems darbams laive ir už 
darbo dieną bus duodama po vieną 
pokelį amerikinių cigarečių. Stovy
kliniu mastu imant, geras atlygini
mas .daugelį emigrantų suviliojo ir 
užsirašė gausiai savanorių.

Apie 22 vai. pradėjo visi keleiviai 
ruoštis pirmajai nakvynei laive. Sa
vo lovoje kiekvienas rado po 2 vil
nones antklodes, tad pavojaus sušal
ti nebuvo. Apie 24 vai. mūsų Sturgis 
jau buvo gerokai bangų mėtomas, 
todėl kai kurių keleivių nuotaika 
ryškiai pablogėjo. Vasario 27 dienos

iš Kanados
mergaitės (tautybė tegul bus nutylė
ta), kurios kelionėje suspėjo pamilti 
negriukus, buvo paliktos laive, idant 
vėl grįžtų Į Europą...

DARBO SAVANORIAI IŠMETA 
SVOGŪNUS Į JURĄ

Kiek aukščiau buvo prisiminta, 
jog pačią pirmąją laive dieną buvo 
suregistruoti darbo savanoriai. Iš 
užsiregistravusiųjų darbams paskir
toji dalis sekančią dieną uoliai dirbo 
ir rūkę amerikines cigaretes. Bet 
greitai situacija pasikeitė, kai ir ki
tiems keleiviams išdalino po 3 pūke
lius tų pačių cigarečių. Savanorių 
darbininkų skaičius staiga, sumažėjo: 
kam dirbti, jei ir be darbo gali sočiai 
pavalgyti ir parūkyti. Į darbą reikė
jo eiti su savais rūbais, kuriuos prie 
laivo grindų ir sienų dažymo lengvai 
galėjai sutepti. Taigi savanoriai są
moningai pradėjo vengti darbo. Pra
sidėjo priverstinis verbavimas. Kiek
vieną dieną privalėjo dirbti daugiau 
100 DP, kurie'visokiais būdais sten
gėsi darbo išvengti. Cigarečių pūke
lis visiškai nebeviliojo, nes jos savo 
vertės laive galutinai nustojo. Nuo 
laivo karininkų — drabams verbuo
tojų visi pradėjo slapstytis: pamato 
jį ir neria, kur kas išmano. O 12.000 
tonų laive, koks buvo Sturgis, pasi
tepti labai nesunku...

Kadangi retas iš keliaujančiųjų 
temokėjo angliškai susikalbėti, tai su 
darbo prievole laive atliekančiaisiais 
pasitaikė ir savotiškų kuriozų. DP 
darbininkai pora nesąmoningų išdai
gų iškrėtė laivo virtuvės šefui. Vie
ną dieną dirbantiems lenkams buvo 
įsakyta iš sandėlio atnešti apie 70 kg. 
svogūnų ir padėti virtuvėje prie 
borto. Jie suprato, jog svogūnus 
atnešus reikia išmesti per bortą į

Lietuvių tremtinių grupelė su juodukais laivo denyje 
-------------------------------- »------------------------------------:_________________ I
jūrą. Taip ir padarė. Po kurio laiko 
virėjas klausia:

• — Kur svogūnai?
— Padarėme, kaip liepėte: išme- 

tėm į jūrą, — atsakė darbininkai.
— Gadem, — nusikeikęs virėjas, 

liepė atnešti kitą svogūnų maišą.
Kitą dieną panašus dalykas atsi

tiko su virtuvėje dirbusiais latviais. 
Jiems buvo įsakyta iš to pačio san
dėlio atnešti dėžę su 50 dėžučių kon
densuoto pieno ir taip pat padėti vir
tuvėje prie borto. Šie suprato lygiai 
taip, kaip ir anie, ir visą pieną su
vertė į jūrą. Po šio antro atsitikimo 
jau niekada nebeleisdavo vienų DP 
darbininkų eiti į sandėlį.

— Ko gero, — sako virėjas, — jūs 
man visą sandėlį į jūrą suversite.

KANADOS ŽEMŠJE IŠLIPUS
Išlipusius iš laivo, visus pravedė 

pro Kanados muitinę, kuri patikrino

dokumentus, lagaminus, bet nieko 
neieškojo. Išleidžiant iš muitinės, 
kiekvienam davė po vieną pokelį ci
garečių ir tabako. Stotyje mūsų 
laukė traukinys. Atskirų grupių pa
reigūnai mus nulydėjo į vagonus. 
Miegamuose vagonuose mes pasiju
tome visiškai laisvi. Mūsų 30 žmonių 
grupė (9 lietuviai, 9 latviai, 10 lenkų 
ir 20 ukrainiečiai) gavome vieną va
goną. Iš Halifax’o ligi Winnipeg’o 
yra 3.000 km. ir važiavome 72 vai. 
Traukinio sudėtyje buvo vienas spe
cialus vagonas, kuris mums vežė 
maistą. Winnipegą pasiekėme kovo 
9 d. 20 vai. Kanados laiku. Mus ap
gyvendino keleiviniuose vagonuose, 
kuriuose radome lovas su matracais 
ir kitus patogumus. Kadangi tuo me
tu čia šaltis siekė ligi 35° C., tai dvi 
dienas ilsėjomės ir nėjome dirbti. Po 
dviejų dienų, šalčiui sumažėjus, pra- 

(Nuskelta į 6 pusi.)

vežti į tą šalį, kur sotus duonos 
kąsnis bus pelnijamas savo darbu. 
Prasideda laukimo minutės, kada 
pateks į laivą ir pagaliau dings tas 
netikrumas, kad ko gero dėl neaiškių 
priežasčių gali atgal grąžinti į nežmo
niškai įkrėjusį stovyklini gyvenimą. 
Pagaliau pradeda leisti { laivą, ir 
mūsų laiško autorius toliau maždaug 
šitaio rašo: f r .

Pirmoj eilėj į laivą suleidžia na
mų ruošos merginas, paskui važiuo
jančius su affidavitais, o tik po to 
prieina ir mūsų eilė. Pagal eilės nu
merius išrikiavo, išdavė maisto kor
teles laive valgyti ir kiekvieną pra
leido pro kontrolė.

Suėję { laivą visi lengviau atsi
kvėpė, nes .savo širdy kiekvienas 
pajuto neabejotiną įsitikinimą, jog 
tą išsvajotą Kanadą jau tikrai pa
sieks: laive gi nebereikės eiti nei pro 

■konsulą, nei pro daktarus, kurie taip 
negailestingai kibo prie vargšų DP 
plaučių... Suėjome visi j nurodytas 
kajutes, pasidėjome lagaminus, už
siėmėme po lovą ir išskubėjome ant 
denio — norėjome stebėti laivo atsi- 
plėšimą nuo kranto ir pasakyti Euro
pai „sudie“... Mūsų laivas „General 
S.D. Sturgis“, vilkikų stumiamas, 
pajudėjo nuo kranto. Tylėdami visi 
{smeigėme į atsitolinant} žemyną 
akis, iš kurių galėjai išskaityti šiuos 
žodžius: „Europa, iki pasimatymo!

rytą kai kurios moters jau pradėjo 
jausti jūros ligos simptomus. Prieš
piečiais įplaukėme į Lamanšą, o apie 
17 vai. Sturgis sustojo ties Anglijos 
krantais, kur, atvykus anglų pakran
čių laivui, buvo pasikeista paštu ... 
Dar ir 28 d. rytą gerai galėjome 
įžiūrėti Anglijos krantus. Apie 13 vai. 
įplaukėme į Atlantą, o po dviejų va
landų kelio prasidėjo didokas laivo 
supimas, kuris daugeliui moterų jau 
nebebuvo pakeliamas. Kovo 1 d, 
mūsų Sturgi užpuolė 9 balų stiprumo 
audra. Dauguma keleivių pradėjo 
kankinti jūros liga: moterų jau sirgo 
90%, o vyrų — apie 60%. Ir taip 
audra siautė ištisas tris dienas. Į 
valgyklą besilankė mažiau kaip pusė 
keleivių. Užtat sveikiesiems buvo 
tikras rojus — valgyk, kiek tik va
lioji. Na, ir nesigailėjome. Ypatin
gai šutinome apelsinus ir abrikosus. 
— Audrai Siaučiant, Sturgis kiek nu
kentėjo: vienoje vietoje buvo {trūkęs, 
bet apie tai sužinojome tada, kai ga
bus šveicuotojas pavojų buvo praša
linęs. — Kovo 4 d. audra aptilo, ir 
atsirado daugiau valgyklos lankyto
jų. Tą dieną pranešėjas per garsia
kalbį paskelbė, jog jau esame už 790 
mylių atstumo nuo Halifax’o uostą. 
Už valandos laiko pradėjo mus gru
pėmis išlaipdinti. Deja, ne visiems 
atkeliavusiems buvo lemta pajusti po 
savo kojomis Kanados žemė: šešios

Gyvybiniais priaugančios kartos
klausimais

(Pradžia praėjusiame Nr.)
Tokiai blogai sveikatos būklei tu-
lemiančios įtakos blogas maitini- _ _ ____ , ______

mas 1r‘ blogi butai. Maitinimisi bū- organizaciją, lentelės. -
Vaikų maisto davinys Amerikiečių okupac. zonoj vienai savaitei

ri

klei iliustruoti pridedama Amerikie- I sviestas, kuris turi 20 % vandens ir 
člų, Anglų ir Prancūzų zonose vaikų]mėsa 20% kaulų, 
maisto davinio, tiekiamo per IR

Produktai Pastabos
Pagal vaikų amžių

0-1 mt. 1-3 mt. 3-6 mt. 6-10 mt. 10-20 m.

Sviestas g. 95 88 88 88 Z51
Sūris g. — — — 32 63
Cukrus g. 315 189 189 210 210
Baby food g. 878 220 —— —
Manų kruopos g. 128 220 378 — 350
Balti mlt. g. 260 170 135 — —
Juodi mlt. g. 90 355 950 2100 2800
Mėsa g. — 98 210 280 462
Pienas pilnas g. 5250 5250 3500 — - '—
Pienas lies. g. —— —■ ■■ — 2520 2270
Druska g. 100 100 100 100 100
Sudaro kalorijų 1151 1219 1514 1986 2675

Bulvių norma 
1 asmeniui 3,5 
kg per savaitę.
Daržovių ne
gaunama arba 
kai kur gauna
ma neregulia
riai

Sėkmės išvykstantiems 1
Nuo 1947 m. rudens iš Schwab. 

Gmūndo stovyklos pertekliaus ir 
atsikėlusio Gunzenhauseno išaugo 
Domstadto (b. Ulm) stovykla.

Iš Dornstadto stovyklos labai 
daug žmonių išvyko į užjūrius, bet 
gyventojų skaičius kasdien papildo
mas naujai atvykstančiais iš įvairių 
stovyklų. Net Švietimo Valdyba ir 
Kasselio teatras yra numatę nutūpti 
šio mažo areodromo sklypelyje.

Stovykloje veikia gimnazija di- 
rekt. p. Tono žinioje, vaikų darželis,' 
p. St. Grigaliūnienės vedamas, . ir 
pradžios mokykla, kurios energinga 
vedėja A. Butkienė ir mkt. R. Rože- 
vičiūtė surengė gražią vaikučiams 
eglutę ir Vasario 16-sios minėjimą. 
Ypač liko nepamirštami puikiai 
pradž. mok. mergaičių pašokti tau
tiniai ir kiti šokiai. Motinos dienos 
minėjimo proga irgi pradžios mok 
daugiausia darbo įdėta.

Labai gaila, kad tie taip jautrūs 
darbui žmonės patys pirmieji ir { 
užjūrį išskubėjo. Iš Domstadto pr. 
mok. jau ketvirtąjį mokytoją išly
dime, tame skaičiuje ir pačią mo
kyklos vedėją, kuri rūpinosi ne tik 
mokykla ir savo mokinių gerove, bet 
ir savo bendradarbius išlydėdama 
daug rūpesčio pridėjo: tai iš vienur, 
tai iš kitur paskolą paimdama, kol

išmokėjo jiems atlyginimą, kuris yra 
taip reikalingas pereinamoje stovy
kloje ištisas savaites gyvenant* •

Mes likę linkime išvykusiems 
mūsų mokytojams ir ten tuo pačiu 
pasiryžimu darbti savųjų tautiečių 
gerovei ir savosios tautos ateičiai.

Si. A.

KEMPTENO „A. B. DIENOS NAU
JIENOS“ 3 METAI

Kempteno stovykloje leidžiamam 
informaciniam biuleteniui „Alguvos 
Baro Dienos Naujienos“ gegužės 21 d. 
sukako 3 metai. Šis informacinis lai
kraštėlis, tur būt, vienas seniausių 
tremtyje leidžiamųjų, sukaktuvių die
ną išėjo 903 numeriu. Redaktoriai, 
nužymėdami savo darbo gaires, tarp 
kito, pareiškė: — dirbo stengdamies 
... „būti nepriklausomi ir savaran
kiški, turėdami prieš akis visą ben
druomenę, o ne atskirus asmenis ar 
jų grupes, ir palaikydami bendruo
menėje sveiko demokratizmo tole
ranciją, kuri yra bendruomenės vie
nybės nagrindas".

Skaitytojai tas jų pastangas yra 
pripažinę, pareikšdami gausius svei
kinimus ir padėkas. Didžiąją reda
gavimo darbo dalį atliko ir jį tęsia 
J. Mikeliūnas ir C. Surdokas.

K. Da,

Vaikų maisto davinys Anglų okupacin. zonoj vienai savaitei

Produktai
Pagal vaikų amžių

Pastabos
0-1 mt. 1-3 mt. 3-6 mt. 6-10 mt. 10-20 m.

Sviestas g. 87,5 75 75 75 75
Sūris g. » —- — 31,5 31,5 31,5
Cukrus g. 240 125 125 94 94
Marmeladas g. 113 113 113 113 113
Baby food g. 63 63 63 — — ■—
Nahrmittel g. 437 875 312 164 134
Duona balta g. 500 750 1500 2500 3125
Duona juoda g. — 750 1500 2500 3125
Mėsa g. — 65 65 86 86
Sousoge g.
Žuvis g. 1

— 35 35 64 64
— — 125 125 125

Pienas pilnas g. 5260 5260 8500 — —
Pienas lies. g. — — — 1500 150
Druska g. 70 70 70 70 70

• Vaikų maisto davinys Prancūzų okup. zonoj vienai savaitei

Pastabos
Pagal vaikų amžių

0-3 mt. 3-6 mt. 6-10 mt. 10-18 mt.
Produktai

Sviestas g. 42 56 105 140 Daržovės gau
Sūris g. — — 23 42 namos atsitikti
Cukrus g. 288 175 175 128 nai
Mėsa g. 42 70 105 280
Duona juoda g. 700 1400 1750 2100
Bulvės g. 462 805 1540 3500
Makaronai g. 56 56 56 231
Pienas pilnas g. 420 300 150 70
Dribsniai g. 3500 1750 — —

Gal teoretiniais skaičiavimais tokį vaikai yra alkani, ypatingai pasigen-
maisto davinį ir galima būtų laikyti dama riebalų, mėsos ir pilno pieno.
minimalinhi, bet praktika rodo kad Vietoj riebalų tiekiamas vokiškas

Butai yra taip pat nepakenčiami 
_fios sukimštos į barakus ar karei

vines, neremontuotas ir blogai apkū
renamas. Dažniausiai vienam asme
niui skiriama 3,2 m2 grindų ploto. 
(Kai kur'asmeniui tenka 4 m2 grindų 
plotų.) Kadangi kareivinių patalpos 
dažniausiai būna didesnės, tai išei
nant iš grindų ploto normos 3,2 m2, 
{ vieną kambarį sukemšama dažniau
siai po 2, kartais po 3 ar 4 šeimas. 
Tokiame kambary gyvenama, valgo
ma, miegama dažnai džiovinami 
skalbiniai. Atrodo, kad po to netenka 
kalbėti nė apie elementariausias hi
gienos sąlygas. Prijungę prie to blo
gą maitinimąsi, ir gauname pilną DP 
gyvenimo vaizdą.

Mes stengiamės kiek galėdami 
blaiviai vertinti susidarusią mums 
labai skaudžia būklę, suprantame ir 
mus šelpiančių organizacijų, IRO 
sunkumus, bet tokia sveikatą ir mo
ralę naikinanti būklė, jau beveik tre
ji metai po karo ir nenumatant kada 
ji baigsis, yra viršijanti žmogaus at
sparumo ir kantrybės ribas.

Todėl prašome nesuprasti mūsų 
griežtesnių pasisakymų, kaip išmeti
nėjimus, bet kaip suvargusių ir liki
mo iškankintų žmonių pagalbos 
šauksmą.

Į Tamstų taurią organizaciją krei
piamės prašydami padėti mūsų jau
nuomenei koncentruotu maistu: rie
balais, koųservais, kondensuotu pie
nu. Nugalėjus maitinimosi sunku
mus, kiti sunkumai bus lengviau pa
keliami.

Tolimesnis mūsų prašymas Tam
stų įtakingai organizacijai, prašant 
Tamstas tarpininkauti prieš savo Vy
riausybes, kad jos greičiau fr efek
tingai galėtų prisidėti prie DP įkur
dinimo sprendimo. Dauguma pabė
gėlių yra pačiame darbingumo am
žiuje, turi atitinkamą praktiką ir 
dažnai gerą profesinį pasiruošimą. 
Jie visi be išimties norėtų įsijungti 1 
pozityvų ir kūrybinį darbą, kuris 
jiems ir jų šeimoms garantuotų nors 
minimalines pragyvenimo sąlygas. 
Tokių galimumų Vokietijoje nėra ir, 
reikia manyti, kad nebus. Mūsų vil
tys atstatyti žmogaus teises ir žmo
nišką gyvenimą kreipiamos į Tam
stas.“ —

Reikia tikėtis, kad L. R. Kryžiaus 
pastangos neliks be atgarsio, gi tai 
turėtų paskatinti mūsų šalpos orga
nizacijų vadovybes ir toliau akylai 
budėti mūsų jaunimo sveikatos ir 
gyvybės išlaikymo sargyboje.

, - j. m.
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Svečiuose pas mašinistus

/'

Amerikos ..New York Times" laikraštis, norėdamas palyginti 
tv. ,ų kraštų eilinio piliečio gyvenimą pokariniam pasauly, pa
tirti jo vargus, rūpesčius bei lūkesčius ir viltis, pavedė savo 
korsepondentamas (vairiose pasaulio sostinėse pasikalbėti su 
(vairių kraštų garvežių mašinistais. Sis amatas yra internacio
nalus, darbo sąlygos visose šalyse maždaug tos pačios, dėl to 
palyginus šių žmonių gyvenimą galima apytikriai susidaryti 
vaizdą apie pragyvenimą tuose kraštuose apskritai pokarinėse 
sąlygose. Manydamas, kad ir mums DP, būsimiems Įvairių šalių 
„eiliniams piliečiams“, labai įdomus bus toks palyginamas vaiz
das, kviečiu su „New York Times“ korespondentu pasisvečiuoti 
pas (vairių kraštų geležinkelininkus.

Brazilija (Frank M. Garcia), Rio 
da Janeiro, gruodžio 12 d.

„Aš nesuka sau galvos dėl to, ar 
bus karas ar nebus. Mano rūpestis 
tėra, kaip išsiversti iš savo algos, 
kaip išauklėti ir išleisti ( mokslą vai
kus, kaip sutaupyti keletą centų po 
to, kai baigsiu išmokėti už savo na
mą. Visa taip brangu, kad aš, beskai- 
Siuodamas savo išlaidas, nakt( nega
ilu užmigti“.

Tokiomis spalvomis piešia Joao 
Batista savo būti. Jis jau 25 metai 
važinėja centriniuose Brazilijos gele- 
Iknkeliuose.

„Žinoma, rūpesčių yra gana" sa
ko, jis, „bet nežiūrint ( tai, aš sten
giuos savo gyvenimą kiek galint paį
vairinti, nueinu su žmona ir vaikais 
( kiną, kartais ir į teatrą, o piknikų 
mes taip pat nevengiame“.

Senjor Batista gyvena Barra Pi
rai, apie 80 km nuo sostinės. Pra
gyvenimas ten apie 60 ’/• pigesnis ne
gu Rio. Jis uždirba 112 dol. mėne
siui, tatai jo kaimo pragyvenimo 
standartu lyginant būtų apie tiek, 
kiek 50 dol. Jungtinėse Valstybėse 
savaitėje. 10 dol. išskaitoma pensijų 
fondui ir invalidumo bei senatvės 
draudimo mokesčiams.

Senjor Batista turi 4 berniukus, 
kuriuos jis tikisi „padaryti žmonė
mis". Jis dirba 2 pamainas savai
tėje, po 24 valandas. „Po to turim 
48 vai. laisvas, tuo metu, žinoma, 
dirbu namuose, prie savo namo“, 
sako jis. Senjor Batista prisirišęs 
prie savo namo. „Jis jau veik išmo
kėtas“. džiaugiasi jis. „Aš pirkau j( 
išmokėtinai, pagal valdžios (vestą si
stemą. Aš gavau 1.500 dol. paskolos 
ir išmoku šią sumą po 16,10 dol. kas 
mėnuo geležinkeliečių kasai“.

Normalų braziliečio maistą sudaro 
juodos pupos, džiovinta jautiena ir 
ryžiai, bet sekmadieniui Batistos lei
džia sau ir š( tą geresnio, nors ir tas 
paįvairinimas tėra labai kuki-s. 
„Maistui mes išleidžiama 60 d^. T..S- 
nesiui“, sako senjor Batista.

Politinių demagogų jis nemėgsta. 
„Aš nesikišu ( politiką, bet mano 
supratimu, be politikų pasaulis ge
riau išsiverstų“."

Argentina (Frank L. Kluckhoku), 
Buenos Aires, gruodžio 20 d.

Juan de Tai, greitojo traukinio 
mašinistas, domisi kaip ir dauguma 
jo tautiečių, daugiau vidaus, o ne 
užsienio reikalais. Tatai visai natū
ralu. Jis sako: „Šio to trūko ir mums, 
bet mes karą jautėme daug mažiau, 
negu bet kuris kitas kraštas, mes 
pavalgome geriau negu kiti ir mūsų 
problemos yra, suprantama, viduji
nio pobūdžio“.

Juan nesikiša politikon ir nepri
klauso jokiai partijai. .„Tačiau“, pri
sipažįsta jis, „Argentinoje vyrauja 
dvi politinės srovės: naci-fašistlnė ir 
demokratinė. Aš esu demokratas“. 
Dėl šios priežasties aš ir neminėsiu 
jo tikrojo vardo, bet vadinsiu j( Juan 
de Tai, tai yra toks pat vardas, kaip 
Amerikoj John Doe, plačiai paplitęs. 
Nežiūrint to, kad jis yra „apolitica“ 
(nepolitinis), jo prisipažinimas de
mokratu esant galėtų jam kainuoti

tarnybą ir, nežiūrint jo 52 m. am
žiaus ir 35 metų tarnybos, jis galėtų 
staiga atsidurti gatvėje.

Juan uždirba apie 100 dol. mė
nesiui. Nors „apolitica“, bet jis do
misi užsienių politika. Karo galimu
mais jis netiki. Jis mano: „Tautos 
nebus tiek kvailos nesusitarti, kad 
išvengtų galutinės katastrofos. Aš 
daug esu skaitęs apie Jungtines Tau
tas ir, mano supratimu, tatai yra tin
kama organizacija, kurią kiekvienas 
protingas žmogus pasaulyje turėtų 
paremti.“

Aš sutikau Juan saulėtame prie
miesty, kur jis turi įsigijęs mažą, bet 
nuostabiai gražiai (rengtą namelj, 
susidedanti iš gyvenamojo kambario, 
dviejų miegamųjų, moderniškiausiai 
(rengtos virtuvės ir Argentinai tipiš
kos terasos. Prie namelio prisišliejęs

KAZYS VERŽIKAS / Amerika šiemet 
verda kunkuliuoja

Chicago (Illinois). — Daugeliui 
Europos žmonių yra nesuprantamas 
tas dalykas, kad JAV per ilgai delsia 
su savo užsienio politikos sprendi
mais ir žygiais, kad kai kada parodo 
net ne visai suprantamo svyravimo 
savo sprendimuose, juos staigiai ir 
netikėtai keisdama. Ryškiausi par 
vyzdžiai tai Palestinos reikalai, san
tykių su Sovietais klausimas, pažiūra 
( Vokietijos ateiti ir dar nemaža kitų. 
Europiečiams tatai sunku suprasti, o 
kai kada pradeda ir kantrybės pri
trūkti begalvojant ar belaukiant.

Bet gi Amerika yra laisvės kraš
tas, ne juokais, ne popierinės, bet ti
kros laisvės. Čia reikalus nulemia 
rinkimai ir balsavimai. O šiuos pa
staruosius nulemia vėlgi ir propo- 
ganda ir sugebėjimas atsižvelgti, pri
sitaikyti rinkikų ar balsuotojų inte
resams ir nuotaikoms. Todėl ir ge- 
riausiems ir naudingiausiems suma
nymams (vykdyti reikia daug laiko 
ir milžiniškų propogandos bei (tiki
nimo pastangų.

Štai kas dabar darosi Amerikoje. 
Pirmučiausia dabar streikų sezonas, 
kuris, tiesa pasakius, prisidėjo tuoj 
karui pasibaigus. Streikai, streikai ir 
streikai. Darbininkai vis reikalauja 
daugiau mokėti — biznieriai nesu
tinka. Tai ir streikas. Ar tai blogas 
dalykas? Taip, žinoma. Labai blo
gas., Bet tatai rodo ir vieną gerą pu
sę. Pirmučiausia tai parodo, kad kri
zės nėra. Kai yra krizė, visi ieško ir 
negauna darbo. O dabar patys meta 
jį. Toliau reiškia (ir tikrai yra žino
ma), kad fabrikai — kompanijos turi 
labai didelius pelnus. Toliau reiškia, 
kad Amerikoje yra laisvė. Pagaliau 
tai reiškia, kad Amerika yra tiek pa
jėgi ūkiškai, kad gali drąsiai pasive- 
lyti tokią prabangą, kaip kelis mė- 

rūpestingai prižiūrimas sodnelis. 
Juan turi dvi suaugusias dukteris, 
kurių viena ištekėjusi, turi du vai
kus ir yra mokytoja pradžios moky
kloje, tuo tarpu antroji lankė viduri
nę mokyklą, o po to meno mokyklą. 
Kaip ir kiekvienos senelis, tikisi ir 
Juan, kad jo anūkai turės geresnį 
mokslą ir geresnę ateitį, negu jis 
pats turi.

„Aš esu laimingas, kad esu argen- 
tinietis“, sako jis. „Mūsų kraštas tu
ri geras perspektyvas ateičiai. Kad 
pragyvenimas, palyginti su prieška
riniais laikais, apie 6O’/« pabrango, 
nėra labai džiuginantis reiškinys, bet 
vis dėlto mes esame daug geresnėje 
padėtyje, kaip eilinis bet kurio kito 
krašto pilietis. Imkim nors ir, pa
vyzdžiui, mano kasdieninę mitybą: 
15 dienų per mėnesį aš esu namuose. 
Mano pusryčius sudaro kava su pie
nu, „mate“ (argentinietiškas gėralas, 
kiek stipresnis už kavą ar arbatą) ir 
sausainiai. Pietums aš turiu sriubos, 
„puckero“ (patiekalas iš mėsos, žir
nių, kopūstų ir kt. daržovių), vaisių, 
gal ir stiklinę vyno ir saldų davinį 
Vakare gal jautienos kepsnys su dar
žovėmis, sriuba ir trečias — sakysim, 
šviežios braškės su grietinėle — ir 
kava. Aš žinau, kad kitur žmonės 
taip nevalgo.

Namas su baldais Ir (rengimais 

nesiūs streikuoti gyvybiškai svarbio
se gamybos šakose.

Didžiausį sukrutimą ir susijaudi
nimą kelia būsiantieji prezidento 
rinkimai. Dar partijos savo kandida
tų neišstatė. Bet pretendentai i kan
didatus važinėja, lėktuvais skraido, 
pėsti po kaimus keliauja ir sako, sa
ko ir sako prakalbas. Tūkstančiai 
klauso ir galvas kraipo.

Infliacija, t. y. dolerio vertės ma
žėjimas ir prekių kainų tolydus kili
mas — karšta ir nebaigiama proble
ma. 1946 m. sviesto svaras kaštavo 
65 centai, praėjusiais metais 82 cen
tai, dabar 93 centai. Su kitais daly
kais panašiai. Tai kelia visuomenėje 
dideli susijaudinimą. Daug projektų 
— nė vienas nevykdomas, nes visi 
griežtai ginčijami iš suinteresuotų 
pusių.

Karo ir ginklavimosi klausimas 
pati karsčiauslojl tema. Eiliniai pi
liečiai baisiai nenori karo. „Viršū
nės“ gi mato, kad ginkluotis ir ruoš
tis karui vistiek reikia ir tai nebeati- 
dėliojant. Pinigus tam reikalui leng
viau paskirti. Pasiginčija, pasibara 
Kongresas ir paskiria. Bet (vykdyti 
mobilizaciją (vadina „draft“) ir pri
verstini karint apmoklnimą — labai 
opus reikalas. Kas gi norės balsuo
tojus ir rinkikus supykinti ar bent 
blogai nuteikti? Bet vis dėlto ir tie 
dalykai pamažu stumiasi pirmyn. Ži
noma, Kremliaus agresingi žygiai 
dažnai tą darbą žymiai „palengvina".

Amerikos komunistų suvaldymas 
kėlė ir tebekelia daug karčių dulkių. 
Girdi, sutvarkius komunistus nieko 
nebeliks iš Amerikos demokratijos ir 
laisvės. Komunistai, jų apmokami 
agentai ir naivūs suklaidintieji „gvol- 
tu“ šaukia. Bet „apynasris" komu- 

yra mano nuosavybė — tai maždaug 
ir viskas, ką aš turiu — bet aš ir 
rūpesčių jokių neturiu.“

Anglija (Herbert L. Matthews), 
London, gruodžio 18 d.

George Pritchard dirbo ištisomis 
savaitėmis po 16 iki 20 vai. per parą 
nežiūrint jo 58 m. amžiaus, anomis 
Dūnkircheno dienomis, kada iš kon
tinento grįžtantieji britų daliniai tu
rėjo būti permesti iš pajūrio i krašto 
gilumą. Gyvenimas buvo tada sun
kus visais atžvilgiais. Bet ir šian
dien prie silpnos arbatos geležinke
liečių užkandinėje Putchard tegali 
pasiguosti maisto produktų ir kuro 
stoka: kaip maža tėra kas valgyti, 
kaip ištuštėjusios ir prastos geležin
kelių užkandinės, o klek pinigo tenka 
išleisti ir laiko sugaišti, kad apsirū
pintum anglimis bei malkom! Jau 
46 metai, kai šis senas, menkas žmo
giukas šivesiomis akimis, aštria no
sim, žilais nukarusiais ūsais ir tipin
gomis suodžių ir anglių (ėstomis juo
doms rankomis stovi mašinisto bū
delėje. Darbas sunkus, 6 dienas sa
vaitėje jis yra tarnyboje, be to, kas 
antrą sekmadienj, tuo būdu jis tik 
kas 2 savaitės teturi vieną laisvą 
dieną.

Alga būtų visiškai patenkinama: 
vidutiniškai 6—7 svarai, savaitei. 
Anglijoje tai yra tiek aukštas atly-.

nistams, nors ir pamažu, bet mauna
mas. Paruoštas toks bilius, nuo kurio 
draugams „teks čiaudėti“. Čia daug 
„padėjo" Bogotos (Kolombijos) (vy
kiai. Komunistai čia pat Amerikos 
„panosėje" pademonstravo, kaip jie 
moka suorganizuoti skerdynes, ku
riose jie visai net nedalyvauja. Mie
stą per porą dienų sugriovė „libera
lai bekovodami su konservatoriais“. 
Komunistai nekalti. Tik vėliau pa
aiškėjo vienas mažmožis, kad in
strukcijas tiems darbeliams leido So
vietų Konsulatas Bogotoje. Tai ir 
bijoma, kad kas panašaus neatsitiktų 
kuriame nors JAV didmiestyje.

Santykiai su Sovietais yra svai
ginanti tema. Domokratai skelbia 
Trumano doktriną ir prašo Dievą pa
laimos Marshallio planui. Gi Wal
lace sako — iš viso to išeis karas. 
Tik jis vienas galjs duoti taiką Ame
rikai ir draugiškiausius santykius su 
Sovietais. Garsusis respublikininkų 
vadas senatorius Taft (rimtas pre
tendentas ( prezidentus) konkuruoja 
su Wallace ir sako Jis nieko negirdė
jęs apie pavojų iš Sovietų pusės. Ir 
ko čia, girdi, su Sovietais pyktis? 
Reikia tik „sutvarkyti“ komunistus 
Amerikos viduje ir tada viskas bus 
„okei".

Tai žinoma tik keli pavyzdžiai, 
dėl ko Amerika jaudinasi ir verda. 
Tokių klausimų begalė. Bet viena 
dalyką reikia pasakyti. Tas viskas 
Amerikai nenaujas dalykas. Tai 
(prasta. Perverda, perkunkuliuoja ir 
išdavoje gaunasi toks „patiekalas“, 
kurio ir šauniausieji diktataoriai ne
pajėgia suvirškinti. Tatai parodė abu 
praėjusieji karai. Bet europiečiai tu
ri žinoti, kas šiuo metu darosi Ame
rikoje. 

ginimas, kad jam iš to, ką jis gauna 
už antvalandžius, išskaitoma 50 •/• 
mokesčių. Prie to prisideda dar mo
kesčiai profesinėms sąjungoms, ligo
nių kasai, išskaitymai naujai (vestam 
valstybiniam socialiniam draudimui, 
privatiškam pensijų fondui, kuris 
sudaro arti 1 sv. savaitėje, taip pat 
ir savaitinė nuoma per 1 sv.

Kainos nepaprastai pakilusios. 
Pora gerų batų kainuoja 2 sv. ir 
daugiau. Jis gyvena privačiuose_na
muose, 6 kambarių bute su rūsiu, 
vonia ir — kas visų puikiausia — 
mažu daržu prie namo. Šiuo metų 
laiku nėra kas daugiau veikti, kaip 
sėdėti prie krosnies ir klausytis ra
dijo. „Kada ne kada nueinam j kiną, 
jie rodo kurią nors filmą pagal ma
no skonį, kur galima iki sočiai pasi
juokti. Dramų ir filmų iš gyvenimo- 
nemėgsta. Iki artimiausios karšta
mos tėra 25 min. kelio, bet alus ne
gertas tų pinigų, kuriuos dabar už 
j( nulupa“.

Namuose jo laukia „high tea" 
(karštas patiekalas ir* arbata). Tai 
bus jo pirmasis šiltas valgis nuo pat 
ryto, nuo pusryčiams turėtų šiltų rū
kytų silkių. Pietums reikia pasiten
kinti sumuštiniais su sūriu be sviesto.

Po dienos darbo namuose jis kal
basi su žmona apie artėjantį laiką, 
kada jis pagaliau išeis pensijon. Pa
gal socialinio draudimo nuostatus 
gaus jis su žmona apie 2 sv. savaitėje. 
Pridėjus menkas ilgų metų sutaupąs, 
tatai padės šiaip taip išsiversti ir ga
lima bus namelyje su gėlių darželiu 
toliau karšti.

„Laikas taip greit prabėga, kai 
dirbi darže", svajoja Mr. Pritchard.

(Bus daugiau)

Nacionalizacijos įkarštis 
Jugoslavijoj

Šimtai privatinių krautuvių tapo 
valstybinėmis, o kitos visai uždary
tos. Vyriausybė veikia taip skubiai, 
kad krautuvininkai nebuvo net įspė
ti. Iš ryto atvyko pareigūnai, užkli
javo ant lango potvarki, kad krau
tuvė nacionalizuota, po to tuojau 
konfiskavo' knygas ir sąskaitas ir 
prasidėjo inventarizacija.

Prekybininkams buvo uždėti di
deli mokesčiai, kiti gavo net po ko 
liolika metų kalėjimo už didelius 
pelnus. Parlamente buvo pareikšta, 
kad privačios (monės greit bus likvi
duotos ir (vesta valstybinės. Spauda, 
kaip ir Lietuvoje anais rusų laikais, 
puola spekuliantus, liaudies priešui 
ir išnaudotojus. (NYHT/m).

SUSITARTA DEL VALIUTOS 
VOKIETIJOJ ĮVEDIMO

Pusiau oficiali Prancūzijos žinių 
agentūra praneša, kad tarp Prancū
zijos, Britanijos ir Amerikos vyriau
sybių esą pilnai susitarta dėl va
liutos reformos programos Vakarinė
je Vokietijoj.

Esą dar nėra nusistatyta, ar nau
joji valiuta bus (vesta ir ( trijuose 
Berjino sektoriuose ar ne. Pinigų 
keitimo data laikoma paslaptyje, 
nors nelaukiama jos anksčiau kaip 
ankstyvą vasarą.

Žiniomis iš Vokietijos, galimas 
daiktas, kad senosios Infliacinės vo
kiečių Reiksmarkės būsiančios kei
čiamos ( naujas Deutschmarkes san
tykiu 10:1 (už 10 senų viena nauja). 
(NYHT/m).

Albinas Marius Katiliškis (6)

Sunkios pagirios
Tiktai kažkoks kamuolys, nielaip nenuryjamas kąsnis, sto

vėjo gomuryje, kliudė alsuoti ir spaudė širdj, tartum, nuodin
gai sprangi kriaušė. Ir buvo be galo liūdna ir klaiki mintis, 
kad gali nedingti tasai sprangumas, gali pasilikti ir užgulti 
kietu akmeniu. Kas tada, kas tada?

Padangė buvo aptemusi ir slopi.
Taip jis prajojo tėviškės laukus, pasuko liepomis nuso- 

dintan namų kelelin ir arklys skardžiai sužvingo, išvydęs 
savo draugus. Jis paplojo gyvulio sprandą, atleido paprūgas, 
pagirdė ir nubalnojo.

Kas dar liko? Karolis apžvelgė kiemą, bet nieko nesugal
vojęs, ėjo vidun. Brolis tarpduryje, su neslepiama pašaipa 
stačiai paklausė, ko jis jodinėjęs.

— O kas man užgins, jeigu to aš panorėsiu? Dviejų vyrų 
ūkyje gana.

Karolis pyko ir labiau dėl to, kad jo kėslai jau žinomi.
— Trukdyti? Juk laukia išsižioję ir kiek kryžių priga

mino tokiems narsuoliams/ Kad ji kur... Tą patį sako ir 
Bačiulis. Jis laukė tavęs. Bet, rodos, dar jį galėčiau sušvilpti.

Ir jis paėjęs už klėties susikišo pirštus ( bumą.
Karolis pajuto suokalbį ir pasiryžo laikytis kietai ir at

šiauriai. Kurių velnių taip iš ryto puolė? Aišku, tokios isto
rijos nepraeina taip sau. Jis užsirūkė, bet dūmas turėjo saldų, 
pridegusių obuolių skonį. Ką čią tiek daug plepėti. Jis matė 
per kalnelį atskubanti Daumantą, ir jo širdis sudrebėjo.

— Kaip aš, tavęs nemačiau parjojant? Tai gerai, o būčiau 
turėjęs ateiti antrą kartą. Kaip sekėsi?

— Kas?
Jis paėmė Karoli už rankos.
— Paėjėkim galiuką. Turiu tau kai ką papasakoti.
— Ką jau taip? Gali sakyti. Aš ne bobutė, neapalpslu.
Daumantas mirktelėjo akimi, parodydamas brolį, stovinti 

atokiau ir iš paniūrų besišypsanti. Karolis suprato, kad gal 
tai ir geriau.

—' Tu nejuokais, matau, linkęs pakvailioti Buvai vals
čiuje ir...

— Išsiėmiau liudijimą. Jis man bus reikalingas rytoj, 
komendantūroje.

— Viskas klostosi gražiai, pagal planą. Ar tu esi užmir
šęs, ką mes kalbėjome pirmais ir antrais karo metais? Kad 
mūsų kailis per brangus, kad duotume jį išdirbti kokiems 
atėjūnams, dėl biesai žino kokių, mums visai svetimų tikslų?

— Nieko nesu užmiršęs. Prašau tik nebadyti manęs savo 
gražbylystės adatomis. Mano kailis šiandien nevertas nė žilo 
plauko iš Mato ūsų.

Daumantas j( paėmė po ranka, kaip daro suktas verteiva 
pelningo sandėrio įkarštyje ir nejučiomis tempė nuo namų.

— Aš apsvarsčiau šaltai Ir atsargiai, ko negalėjai patsai 
padaryti būdamas jo dalyviu. Ir dievaži, kad tavęs nepažin
čiau ... Oho! Suk jį griausmas, tą Bilkę. Bet per didelė garbė 
tam šunsnukiui, kad tu išeitume! ( desperatų eiles ir žūtumei. 
Palauk... Aš tuoj pasakysiu. Klysti, mielas. Įvykis bus 
užmirštas, bet aš negaliu leisti, kad tu visą laiką skęstumei 
klaidoje ir nežinojime. Kristina tave myli.

— Prašau, palik ją.
— Kaip? Juk ji yra tas smigus akstinas. Nebūk žiauru* 

kaltintojas, kai neturi vaizdo ir nežinai aplinkybių. Ji, be 
abejo, norėjo palikti išsiįirusių draugiją. Aš tikiu jąja. Bet 
kas tokią merginą taip lengvai išleis. Ir, žinoma, prie jos 
prikibo tas piktas pinigas. Palydėti. Bet jis gavo už tai. Ačiū 

tavo dailioms letenoms. Suprask, kokioj padėtyj mergaitė. 
Ji mane (prašė, kad eičiau ir atvesčiau tave. Tau bus gana 
tiktai žvilgterėti į jos akis. Karoli, mielas mano bičiuli. Ar 
aš turiu netekti draugo, nuo pat pirmojo skyriaus?

Karolio veidu mainėsi šešėliai. Jis grūmėsi su staiga 
užplūdusiomis abejonėmis. Jo žandikauliai neramiai sukru
tėjo ir pasiryžimas pakrypo ( šoną.

— Ji norėjo tau parašyti, bet aš prižadėjau, kas ten be
būtų, tave atvesti. Dar šį vakarą'džiaugsiesi. Jis tebus truputi 
sutrukęs, bet užtat tolygiai vertesnis.

Jie ėjo žingsnis po žingsnio ir, kol Karolis susigriebė, jie 
jau buvo gerokai sukorę. Jis dar mėgino suregzti žodžius, 
turėdamas kaip gyvą praeitos dienos vaizdą.

— Kur tas tavo popierius? Parodyk man.
Karolis įkišo ranką kišenėn ir, nieko nesakydamas, ištrau

kė. Daumantas sugriebė ir, pakėlęs aukštai, perplėšė ( ketu
rias dalis.

— Šiuo atveju tai nereikalingiausias šlamštas. Ir be Jo 
galėsi nueiti ir stoti tarnauti vokiečiams, jei kada užsinorėsi 
Mielai priims. Vardan mūsų draugystes. Jai nereikalingi 
jokie rašyti nuostatai, jokie popiergaliai

Tai sakydamas jis Ieid6 iš pirštų popieriaus skiauteles. 
Ir abu sužiurę palaukė, kol jos lėtai leidosi į juodą ir drėgną 
žemę.

Saulė jau smego ( debesis ir buvo prie pat žemės. Palša 
migla užslinko vieną dangaus kraštą.

Omai j( perliejo sudrebinanti vilnis. Ir palengvėjimas 
atėjo taip netikėtai Tartum su popieriaus gabalėliais iš jo 
krūtinės iškrito tiek daug troškios sunkenybės, kad žingsniai 
patys kėlė kojas. Jis suprato, kad yra galutinai išsipagiriojęs.

Prietema jau rinkosi, liko kabėti ant medžių ir prigu
lusi šliaužė rudens laukais. (Pabaiga).
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Mes kaltiname
Tūlas, nepažįstamas latvis iš sve

tur atsiuntė man didžiausią dovaną 
T- „V* accuse" — Mes kaltiname. 
Tai galingas protesto šūksny* i pa
saulio sąžinę, jei dar nėra ji su- 
gnluždlnta. Tas balsas, kaip jis man 
rašo, rado atgarsį JAV, D. Britani
joje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveica
rijoje ir kituose kraštuose. Būčiau 
skrudžas, jei nepasidalinčiau tuo ma
loniu jausmu, kurį sukelia mažas, 
24 psl., iliustruotas, kažkeno, kažkur, 
kažkada išleistas meistriškas propa
gandos leidinys.

Jo įvadas kuklutis:
— 1940. VI Sovietai užėmė Lie

tuvą, Latviją, Estiją ir pradėjo siaub
ti tų kraštų gyventojus. Tas naikini
mas tęsiamas iki šio meto. Tūkstan
čiai pabaltiečių nužudyti NKVD rū
siuose, tūkstančiai išvežti į Rusijos 
stovyklas pražudyti.

1946. XII '— JTO Pilnatis vienu 
balsu nutarė pasmerkti tautų naiki
nimą ir jį priskyrė prie kriminalinių 
nusikaltimų. Bet Sovietai ir toliau 
naikina Pabaltijo, Bulgarijos, Lenki
jos, Rumunijos, Vengrijos ... gyven
tojus.

1947. XI — Pabaltijo valstybės 
įteikė JTO motyvuotą protestą dėl 
pabaltiečių naikinimo ir prašė para
mos prieš sovietus.

1948 — Nieko negirdėti apie to 
protesto išdavas.* Ar jis įšalo JTO 
stalčiuose?

O toliau seka senat. Taft kalbos 
Detroite' 1948. II. ištrauka: „Mes 
esame kalti. Mes kalti, nes paken- 
čiame didžiausią nusikaltimą, kuris, 
Jefferson žodžiais, šaukiasi Dievo 
teisingumo. Milijonas tremtinių, be 
tėvynės, kurie negali grįžti jon... 
Mes verčiame repatrijuoti; JAV vi
sai pamiršo Atlanto konstituciją ir 
idealus, dėl kurių neseniai ko
vojo ...“

Toliau sugretina skelbiamus idea
lus ir tikrovę — žiaurią, sunkiai pa
keliamą, tačiau tikrovę, kurioje turi 
įsijausti pavergtos tautos ir tremti
niai.

Paveiksluotoji dalis pradedama 
von Ribbentropo maloniu pesisvei- 

*kinimu, Višinskio pasirodymu kny
goje, liūdnų veidų demonstracija, 
raudonarmiečių šokiais vieton tau
tinio meno ir bolševikų leidžiamos 
.spaudos nuotraukomis. Tai įvadas,

Baltų bibliografinis institutas prie 
Baltų universiteto Pinneberge dirba 
apie pusantrų metų. Dabartiniu laiku 
Institutas gauna visus latvių ir estų 
leidžiamus periodinius Ir neperiodi
nius leidinius, tačiau lietuviškų lei
dinių, išskyrus porą laikraščių ir vie
nos leidyklos knygų, iš viso negauna.

Vacį. Biržiška,
Bibliografijos Instituto Vedėjas

Nervų karas Vakaruose
SOVIETAI GALI PANAUDOTI jfiGĄ DAR ŠĮ RUDENI

Sumner Welles NYKT paskutiniu 
metu nagrinėja esamą nervinio 
karo padėtį, kuri, pasak jo, prime
nanti Mūncheną ir antrąjį pasauli
ni karą.

Jis rašo, kad nervinis {tempimas 
vėl kaupiasi Vakarų Europoje. Dau
gelis korespondentų praneša apie So
vietų aktyvumą Europoje, Azijoje, 
Artimuosiuose Rytuose ir Amerikoje. 
Kremliaus tiesioginis tikslas esąs 
Juodąją jūrą paversti Rusijos ežeru. 
Pirmasis žingsnis į tradicinį Rusijos 
klausimą yra Rumunijos ir Bulgari
jos „prašymas" Inkorporuoti | Sovie
tų sąjungos socialistinių respublikų 
skaičių. Ypatingą spaudimą pradėjo 
l Iraną, kad suardytų bendradarbia
vimą su Amerika ir Iranas taptų 
„draugiška valstybe“, kaip tai su
pranta Sovietai. Nors Turkija sako, 
kad Sovietai dabar nori normalių 
santykių, tačiau Juodosios jūros 
klausimas bus pilnai atnaujintas, 
reikalaujant iš Turkijos Karšo ir 
Ardahano sričių bei Dardanelų kon
trolės.

• • •
Valstybės departamentas laikosi 

tos nuomonės, kad žydų Palestinoje 
dominuojanti prorusiška nuotaika. Iš 
tikrųjų esą kitaip, žydų valstybės 
vyriausybė esanti antlkomunistų ran
kose. Ne paslaptis, kad amerikiečiai 
Mvonoriai apmoko ir' duoda direk
tyvas žydų kariuomenei. Sovietai 
toto sąmyšiu naudojasi ir dar labiau 
kursto Artim. Rytuose rasini anta
gonizmą, kad išprovokuotų dar di
desnį priešiškumą.

Korėjoj dėl rusų manevravimo 
esąs tikras chaosas. Kinijos tautinė

Ged. Galvanauskas
jei galima tarti, malonioji dalis, bol
ševikinė vylionė, kad mylimas Latvi
ją, Lietuvą, Estiją apkabinus ir 
pasmaugus.

Štai toliau seka smaugimas: ka
linių Sutinimo celės, raudonais sku
durais nudangstytos sienos, kad kan
kinių kraujo nereiktų nuo jų plauti, 
kankinių kraujui nutekėti skylė, 
orientališki enkavedistų Sustin, No- 
vik veidai ir masės nužudytų...

Štai pabaisos: Iškreiptas Volde
maro Janelib, siuvėjo, veidas; šau
naus, frakuoto Arnoldo Cuikės, vid. 
mokyklų dip. direktoriaus, sulaužyta 
kaukuolė. Iškrypę, pabaisą sukelian
ti veidai pulk. Streipos, darb. Dobė, 
gen. Gopper, skautų vado ir t. t. To
liau seka trėmimas Sibiran, bėgimas 
į Vokietiją.

O ką daro Latvijos, Lietuvos, 
Estijos kaimynai?

Švedija ne tik pripažįsta Sovietų 
agresiją Pabaltijy, bet išduoda 147 
pabaltiečius, sulaužydama istorinės 
globos teisinį nuostatą. Streikai, ba
davimas, vežamų nusižudymai šve
dų nesujaudina.

Suomija padaro tokį pat nusikal
timą su 30 pabaltiečių.

Danijoje Sovietų ambasadorius 
Plachin reikalauja išduoti 1000 pa
baltiečių, kurie paliko tą kraštą. Da
nai nors leido pasinaudoti bėgimo 
teise.

Vokietijoje — tremtiniai suspaus
ti, naikinami fiziškai ir morališkai. 
Am. oficiozo „Die Noue Zeitung“
1948. I. 5 Ištraukoje šaukia: „Padėtis 
vis blogėja. Kiek ilgai betvers san
tarvininkų okupacija, tremtinių ml-

Partizanų kovos Pabaltijo valstybėse
„New York Herald Tribūne“ ge

gužės 8 d. Nr. paduoda žinių apie 
Ketas partizanų kovas, vykstančias 
tarp raudonarmiečių ir pogrindžio 
kovotojų Lietuvoje ir Estijoje. Lai
kraštis pastebi, kad t žinios, kurias 
apie šias kovas Jungtinėms Tautoms 
esą pateikę pabaltiečiai tremtiniai, 
visiškai sutampančios su tomis, ku
rias JAV užsienių reikalų ministerija 
esanti surinkusi kitais keliais. Taigi 
dėl jų autentiškumo nebekylą abe
jonių. Didžioji jų dalis esanti gauta 
iš pabaltiečių žvejų, kurie, pasinau
dodami miglų priedanga, mažais sa
vo laiveliais pabėgę į Švediją ir An
gliją. Jų bėgimas buvęs tuo sunkes
nis ir pavojingesnis, kadangi Baltijos 
vandenyse nuolatos patruliuoją so
vietų lėktuvai ir nedideli pasienio 
sargybų laivai.

Aptardamas partizanų kautynes, 
amerikiečių laikraštis pažymi, kad 

vyriausybė vis silpnėjanti dėl komu
nistų didesnės kontrolės MandžOri- 
joj ir šiaurinėj Kinijoj.

* • •
Iš Vakarų ateina pranešimai rodo, 

kad Sovietų vyriausybė planuojanti 
dar šį rudeni jėgos parodymą. V. 
Europos užsienių Įstaigos vis .{spėja, 
kad Maskva ruošiantis rugsėjo mė
nesiui, kol dar Marshallio planas 
neįgavo konkrečios formos ir kol dar 
ameriKečiai nepadarė pažangos 
apsiginkluodami.

Iš gautųjų dokumentų aiškė j ar
čios* rusų planų detalės dėl svarbiųjų 
Vakarų Europos miestų, ypačiai 
Skandinavijoje, Prancūzijoje ir Ita
lijoje, užėmimo.

Tuo pačiu metu Molotovas aišK- 
na savo satelitų diplomatams, kad 
karo nebus, kai Vakarų Europoj vis 
labiau iškyla karo baimės jausmas.

Sumner Welles nurodo, kad gal 
būt JAV kongreso greitas sutikimas 
sustiprinti karines pajėgas paveiksiąs 
Sovietų vyriausybę nesiekti jėgos pa
naudojimo.

Molotovo pareišKmas, kad jis no
ri pradėti diskusijas dėl atsiradusių 
skirtumų tarp JAV ir SS išlyginti 
rodo, kad Kremlius studijuoja tak
tiką, kuri sėkmingai buvo panaudota 
Hitlerio prieš 1939 m.

Buvęs Valstybės pasekretorius 
baigdamas primena, kad dabartinė 
propaganda skirta Vakarų Europai 
silpninti. Dabartinis pasitarimas su 
Sovietų Sąjunga arba baigtųsi tuščiu 
pataikavimo kompromisu ar ne
sėkme, kuri Maskvai tarnautų kaip 
pretekstas tolimesnei ekspansijai. 
(NYHT/m.). 

nia nesusilauks geresnės padėties. 
Juk jų per mažai žuvo naikinimo 
krosnyse“.

Įslkurdinimo galimybės aprėžtos. 
Ir jas via labiau siaurina iš vykstą 
tariami tremtiniai — bolševikai, ku
rių uždavinys kenkti broliams.

Ir štai pabaiga, kurią turi Kek- 
vienas įsidėmėti:

— Mes reikalaujame ne 60 d. da
vinio, bet laisvos Latvijos, Estijos, 
Lietuvos, kuriose tautos aspręstų sa
vo likimą.

— Suteikite Pabaltijo tautoms 
laisvę, o DP po valandos apleis sto
vyklas.

— Kai niekas nekalba apie laisvės 
grąžinimą toms tautoms, mums 
priimtinesnė gen. L. Clay skelbiama 
„netikra ateitis“, kaip „tikroji atei
tis“ mūsų pavergtose tėvynėse.

— Pabaltiečiai ir dabar nenusto
ja Vilties, kad laimės teisingumas. 
Jie tiki, kad Atlanto konstitucija ne
turi slaptų priedų, kurie neleistų tų 
nuostatų taikyti Pabaltijo valsty
bėms.

— Ar mes, pabaltiečiai, iki šiol 
tik kenčiantieji, ir ateityje galime 
laukti tik dangaus siunčiamos ne
palaimos?

„Mes kaltiname“ spauduotas mū
sų brolių krauju. Tas balsas tesklin
da po platųjį pasauli. Ir kaip būtų 
džiugu, kad ir mes savais dokumen
tais prabiltume { pasaulio sąžinę. Kur 
mūsasis, lietuviškas „Mes kaltina
me“, šaukiąs „Dangaus atmonljlmo“ 
už lietuvių tautos pralietą kraują, 
ašaras Ir dabartinę neviltį?

partizanai laikąsi miškuose, esą labai 
budrūs, naudoją iš vokiečių ir rusų 
atimtus artilerijos pabūklus ir šar
vuočius ir dėvį rusams nuvilktus 
drabužius, taigi išore maža kuo skir
damiesi nuo raudonarmiečių karių. 
Rusija Lietuvoje laikanti 6 divizijas 
kariuomenės Ir 75.000 vyrų slaptosios 
policijos armiją. , Praėjusią vasarą 
rusai atsiuntę 5 orinių pajėgų eska
driles ir papildę sausumos kariuo
menę. Partizanų veikla vietomis bu
vusi tiek stipri, kad rusai turėję Įsi
vesti transporto, geležinkelių, plentų 
ir tiltų sargybas. Atsitinką ir taip, 
kad prie partizanų prisljungią ir rau
donarmiečiai dezertyrai, kuriems 
bolševikinė diktatūra jau perdaug 
Įkyrėjusi. Tačiau nesą buvę atvejo, 
kad pabaltiečiai partizanai būtų bu
vę toKų savo talkininkų išduoti. »

Aktyviausi esą Lietuvos partiza
nai. Jie turėję jau per 100 susidūri
mų su raudonarmiečiais. Taip 1945 
m. Degučių miške susikovę 70 parti
zanų su 300 rusų: kritę 6 partizanai 
ir 67 raudonarmiečiai. 1946 m. ba
landžio mėn. Kėdainių srityje susi
dūrę partizanai su NKVD daliniais: 
kritę 10 partizanų Ir 100 enkavedistų. 
Apskritai skaičiuojama, kad 7 kritu- 
Šiems raudonarmiečiams atitenkąs 1 
žuvęs partizanas. Per visą laiką jau 
žuvę apie 8.000 lietuvių partizanų.

Iš Latvijos ir Estijos esą gauna
ma mažiau žinių.

1947 m. vasarą esąs likviduotas 
visas Pabaltijo valstybių žvejų laivy
nas. 10.000 estų, latvių ir lietuvių 
žvejų su savo šeimomis „savanorlš-

Pavojaus raktas Sovietų rankose
Paskutlnloji D. Britanijos užsie

nių reikalų mlnisterio E. Bevlno kal
ba, pasakyta darblečlų partijos su
važiavime, {vykusiame Scarborough, 
yra tuo reikšminga, kad jo vedamo
ji užsienių politikos linija buvo 
4.097.000 balsais prieš 224.000 balsų 
patvirtinta. Tik komunistinio režimo 
šalininkai reiškė nepasitenkinimo 
užsienių polika, kuri nebuvusi pa
taikaujanti Sovietų Sąjungai.

Antrasis kalbos momentas yra 
klek liūdnesnis, nes Bevinas pasakė, 
kad JlS neturįs Intencijos persekioti 
rytų Europoje politikos nei mėginti 
pakeisti jos tuose kraštuose jėga, 
nors jis pats ir nesutinkąs su tąja 
politika. Tai būsią padaryta laiko 
būvyje. Toliau jis pabrėžė, jog jie 
nesėdėsią rankas sudėję ir nežiūrė
sią, kaip tai vyksta Europos vienin
gumo 'nenaudai.

Trečiasis Bevino pareiškimo 
aspektas susietas su esamu nervų 
karu. Jis pareiškė: ,Aš nesu iš tų, 
kurie tiki, kad karas yra neišvengia
mas. — Aš niekad ir netikėjau".
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• Iš tremties perspektyvos

Tremtinių atstovų suvažiavimas, 
be abejo, yra vienas reikšmingiausių 
{vykių mūsų pilkame tremties gy
venime. Dėl to nederėtų pro šį 
reikšmingą įvykį praeiti tylomis. 
Kaip visi gyvenimo reiškiniai, ir šis 
turi savo teigiamų ir neigiamų pu
sių. Kadangi mes, kaip buvo pabrėž
ta, dar esame jauna demokratinė 
bendruomenė, turėtume, gautus 
Įspūdžius nuodugniai pergalvoję ir 
apsvarstę, padaryti tam tikrus spren
dimus ir išvadas, patys save ver
tinti.

Vien tik gera apie save kalbėti ir 
galvoti nedera ir pavojinga, nes tai 
galėtų susiaurinti mūsų horizontą. 
Jis kaip tik šiuo metu turi būti kuo 
plačiausias, ypač šioje kovos ir nau
jų išraiškų ieškojimo epochoje. Ne
senos praeities liekanos mus slegia ne 
mažiau, kaip dabartinės padėties ne
tikrumas. Vis dėlto šiame netikrame 
kelyje mes norime ir turime rasti 
raktą į savo tautos ir valstybės atei
tį. Pirmas mūsų kelio etapas yra 
mūsų laisvės kova. Ta kova yra 
stipriausias ryšys, mus jungiąs dide
liems ir sunkiems uždaviniams.

Ta sunkios ir bendros kovos nuo
taika aiškiai dominavo suvažiavime. 
Visur matėsi ir jautėsi, kad visų da
lyvių tikslas ir pasiryžimas yra vie
nas ir tas pats — kovoti dėl laisvės 
ir vieningos tėvynės iki galutinės 
pergalės.

Tačiau negalima slėpti Ir pasireiš
kusių nesklandumų arba neigiamy
bių, kurios išryškėjo aptariant kovos 
priemones ir metodus. Vienas gar
bingas ir didelis žmogus tuos neigia- 

kal" persikėlę M „gyventojais perpi- 
dytų Pabaltijo valstybių“ 1 Ochotsko 
pajūrį (prie Kamčatkos).

Apie pogrindžio partizanų veiklą 
Estijoje prisimena gegužės 21 d. Nr. 
„Neue Westfallsche Kurier“. Estų 
partizanams vadovaująs adm. Pitka. 
Savo laikų jis pasirūpinęs karinės 
medžiagos, atimdamas ją iš besitrau
kiančių vokiečių dalinių. Dabar ši 
medžiaga vėl vaidinanti savo vaid
menį estų partizanų kovose prieš so
vietus. Partizanai esą vadinami „miš
ko broliais“, iš tikrųjų tai gerai susi
organizavusi pogrindžio armija, kuri 
iš pietinės Estijos miškų vedanti pla
ningą kovą prieš okupacinę rusų ka
riuomenę.

Laikraštis čia pat prisimena pla
čią Pabaltijo gyventojų iškeldinimo 
akciją. Ligi šiolei Pabaltijy dar pasi
likusieji esą numatyta iškeldinti į 
Kaukazą, Uzbekistaną ir Užuralį. Jų 
turtą tėvynėse perimą ateiviai rusai, 
kurių dalis esanti atgabenta iš pačios 
Azijos. Jie pasisaviną ne tik turtą, 
bet, kaip alškėją, ir iškeldintų estų, 
lietuvių ir latvių pavardyk Esąs vi
same Pabaltijo krašte vykdomas ru
sinimas IK pat pagrindų, tačiau sten
giantis palikti išorini Įspūdi pabal- 
tletlšką, tartum tenai niekas nebūtų 
paKtę, — baigia laikraštis. '

Šie žiaurūs faktai kalba patys už 
save. Bet kokie komentarai, aišku, 
nebereikalingi. Tenka bekeltl tik 
klausimas: ar ilgai bus leidžiama 
siausti azinėms ordoms jų pasigrob
tose šalyse? (z) 

Apibūdindamas karo pavojaus šak
nis, jis pareiškė: „Aš pasakysiu 
jums, kad karo pavojus gali iškilti 
ir kad Jo sulaikymas daugiausia guli 
Rusijos rankose. Tai nervų karas“.

Toliau Bevinas priminė, kad tas 
karas buvęs pradėtas TurKjoj, da
bar vedamas Graikijoje ir paskuti
niu metu Berlyne.

Apie Berlyną Bevinas taip pasi
lakė: „Jei mes nebūtume buvę šalti, 
galėjo prasidėti sunkumai. Aš ke
tinu, nežiūrint koKos provokacijos 
bebūtų, pasilikti Berlyne“.

Dėl Sovietų Sąjungos Bevinas 
pasakė, kad jis būsiąs prieš bet ko- 
Ką agresiją, kuri būtų nukreipta prieš 
Sovietų Sąjungą ar kurią kitą šalį.

Labai griežtai kalbėjo jis apie 
GraiKjoj vykstanti terorą, dėl kurio
500.000 graikų esą be namų ir dėl 
komunistų veiklos esą išgabenta grai
kų vaikai l kitus kraštus.

Dėl komunizmo Sovietų Sąjungo
je Bevinas pastebėjo: „Aš negaliu 
pakeisti Rusijos komunizmo ir aš 
nemėginsiu tai daryti. (DM/am).

mus apsireiškimus apibūdino šiais 
žodžiais: suvažiavimas parodė, kad 
mūsų demokratiškumas dar tebesto
vi ant silpnų kojų ...

Šiam sprendimui reikia visiškai 
pritarti, nes demokratija yra subur
tų jėgų-žaidimas pagal aiškiai ir 
tiksliai nustatytas taisykles. Tų 
taisyKių trūkumas buvo visą laiką 
jaučiamas. Nė vienas dalyvis nebuvo 
tikras dėl savo rolės, nes nežinojo, 
ar jis atvyko kaip žaidėjas, teisėjas 
ar kaip žiūrovas. Nors suvažiavimo 
šeimininkai suvažiavimui pavedė lyg 
ir žaidėjo vaidmenį, jo dalyviai greit 
pasijuto esą žiūrovai, galėjo kalboms 
pritarti ar ne. Kurie žiūrovų grie
bėsi žaidėjo vaidmens, tie žaidė į 
uždarus vartus. Dėl to suvažiavimas 
praktiškų, geriau pasakius, realių 
rezultatų negalėjo duoti ir neduos, 
kol nebus prieš žaidimą paskelbtos 
aišKos ir visiems privalomos tai- 
syKės. Tiek trumpai būtų galima 
pasisakyti dėl procedūros.

Dėl esmės, tai suvažiavime pasi
reiškė tikras lietuviškas būdas su 
nereikalingomis įtakomis, kurių ne
galima pavadinti demokratiškomis 
tikra to žodžio prasme, nes tik dalis 
suvažiavimo buvo demokratiška, bū
tent: suvažiavimo eigos, taigi jo vi
durinės dalies, nustatymas. Kas įvy
ko iki suvažiavimo ir kas įvyks po 
jo yra nedemokratiška.

Gal esamose sąlygose taip turi, 
būti ir dėl to dalyvio įspūdis yra 
klaidingas? Vis dėlto negalima 
nuslėpti, kad, nors ir nebuvo forma
liai pasiskirstyta srovėmis ar parti
jomis, abi šalys liko nepatenkintos 
dėl to, kad vadovybei pareikštas pa
sitikėjimas buvo padarytas su tam 
tikru reservatio mentis, jei... Taip, 
jei šeimininkai po metų vėl šauks 
tokį suvažiavimą, jie galės konsta
tuoti, kad nei jie, nei jų kviestieji 
neatvyks su. įsitikinimu, kad bus 
svarstomi ir sprendžiami, gal net 
išspręsti, mums labiausiai rūpimi 
klausimai ir kad visi išsiskirstys pa
tenkinti.

Šeimininkai taip pat liko nepaten
kinti, nes tokiame suvažiavime jie 
neranda savo sunkiai ir atsakingai 
vąiKhl reikiamos atramos. Jie buvo 
vieni ir liko vieni, nes su tais, kurie 
anądien tikrai nuoširdžiai gvildeno 
jiems (ne, mums visiems) rūpimus 
klausimus, jų nesieja joks realus ry
šys, neskaitant moralinio. Suvažia
vimas kažkam pareiškė savo pagei
davimus. Kas išspręs tų pageidavi
mų tikslingumą, reikalingumą ir 
vykdymą?

Norai ir trošKmai iš abiejų pusių 
yra rimti ir kilnūs, bet jie nėra pa
statyti ant tvirto pagrindo, nes rytoj 
sušauktas toks suvažiavimas gali 
prieiti visiškai priešingų išvadų. O 
kas įvyktų tada? Tas rodo, kad tie, 
kurie surengė žaidimą, pasiėmė sau 
per didelę atsakomybę, toKą atsa
komybę, kurios jie gali nepajėgti 
išnešti. Formaliai nė viena pusė ir 
nė vienas dalyvis neneša jokios atsa
komybės, dėl to suvažiavimo vertė 
paKbo ore, nes nė vienos pusės ir 
nė vieno asmens negalima traukti 
atsakomybėn. Ar taip turi būti, te- 
pagalvoja kiekvienas dalyvis sau 
atskirai.

Moralinė atsakomybė visų daly
vių yra ir lieka labai didelė, o tų, 
kurie žaidimą rengė, net per didelė, 
nes jos negali nešti nei paskiri as
mens, nei paskira grupė. Atsakomy
bę neša ir turi nešti visa tauta, visos 
tautos pozityvios jėgos partijų ir 
organizacijų formoje, o per jas kiek
vienas pilietis. Kad kiekvienas pilie
tis jaustųsi atsakingas už savo tautos 
Ir valstybės likimą, jam turi būti 
aišKai apibrėžta jo teisė ir pareiga. 
Jei to nėra, negalima reikalauti for
malios atsakomybės nei iš vienų, nei 
iš kitų.

š{ kartą suvažiavime dalyvavu
sių nesaisto jokia atsakomybė, nes 
visi dalyvavo kaipo pasKri privatūs 
asmenys, nė kieno neįpareigoti ir 
nežinodami savo užduoties ir kompe
tencijos. Todėl kiekvienas yra atsa
kingas tik prieš savo sąžinę. Mora
linė atsakomybė būna įvairių laip
snių, ir mes netolimoje praeityje ma
tėme, kad paskiri žmonės skelbėsi 
nešą visą atsakomybę, kaip jie po 
ta sunkia našta susmuko ir kuo visa 
baigėsi. Valstybiniame Ir tautos gy
venime vien moralinė atsakomybė 
yra per silpna garantija. Atsakomy
bė turi būti moralinė ir materialinė, 
formaliai pareikšta ir aišKai api
brėžta. Tik toKomis sąlygomis gali 
sutvirtėti Ir išbujuoti tokia demokra
tija, kurios mes sieKame.

• J. Grigolaitls
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Ant mano staliuko gerokas pluoš
tas „Literatūros ir Meno“ savaitraš
čio, kurį leidžia LTSR Tarybinių Ra
šytojų Sąjungos ir Meno Reikalų 
Valdyba. Sis 4 puslapių savaitraštu- 
kas įdomu pasklaidyti. Žinoma, jis 
Lietuvoje ir lietuvių kalba spausdi
namas. Tai viena. Antra — ir tai 
svarbiausia — jis parodo, kokia li
teratūra ir koksai menas klesti te
nai, toje tarybinėje Lietuvoje. Tre
čia — jis atskleidžia dabartinį kai 
kurių literatų ir kitų menininkų vei
dą, o jis gerokai palenktas generali
nės linijos pusėn. Nesiimsime svar
styti, kas tatai atliko savanoriškai, 
o kas tik tada, kai pajuto savo kū- 
nan giliai įsmigusius kadrų ir spec- 
kyriaus arba net ir NKGB nagus.

Bet pirmiausia: kokiais literatūri
niais žiedais puošiasi ta tarybinė 
Letuva? Bemaž kiekviename „Lite
ratūras ir Meno“ n-ryje yra „Naujų 
knygų“ skyrelis, kuris mums ir su
teikia informacijų. Kadangi sakoma, 
jog- statistika yra neįdomus daly
kas, todėl trumpai: mano atsitiktinai 
praskleistuose „Lit. ir Meno“ 1947 
m. Nr.Nr. 15, 16, 27, 28 ir 30 yra iš 
viso paminėtos 58 naujai išėjusios 
knygos. Iš jų 42 yra vertimai iš rusų 
kalbos, 12 lietuvių autorių ir 4 sve
timtaučiai (Pr. Merimė, H. W. Long
fellow ir kt.). Iš rusų kalbos per tą 
laiką išsiversta: Stalino „Dėl agrari
nės politikos klausimų TSR Sąjun
goje“, „Marksizmas ir nacionalinis 
klausimas“, Lenino „Rusų socialde
mokratų uždaviniai“, A. Uljanovos 
„Iljičiaus vaikystė“, E. Žukovo „Ja
poniškojo agresoriaus sutriuškini
mas“, E. Jaroslavskio „Apie šeštąjį 
partijos suvažiavimą“, „TSRS istori
ja“ ir 1.1, ir 1.1.

Generalinė linija reikalauja, kad 
tarybinės Lietuvos mokslas vytųsi 
„broliškąsias respublikas", tad su 
vertimais taip įsismaginta, jog net.ir 
gimnazijoms vadovėliai imta versti 
Iš rusų kalbos! „Naujųjų amžių isto
rija“, „Trigonometrijos uždaviny-
nas“, „Plokštumos trigonometrija“, 
„Neorganinė chemija", „Fizinė geo
grafija“, „Algebros uždavinynas“, 
„Botanika“ — vis tai rusų (prof. I. 
Galkino, A. Rybkino, N. Sajošnikovo, 
B. Vseviatskio ir kt.) autorių darbai. 
Todėl su dideliu širdies palengvėji
mu skaitai, kad bent „Aritmetikos 
uždavinyną“ pradžios mokyklos 1-am 
skyriui vis dėlto sugebėjo parašyti 
lietuvis M. Petrauskas! Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos prezidentas 
prof. J. Matulis, atrodo, geriau pa
darytų, jei paragintų savuosius moks- 
lavyrius paruošti „Naujųjų amžių 
istoriją“ ar „Botaniką“, užuot pats 
liejęs prakaitą, berašydamas net tris 
darbus apie optinius ir cheminius 
Mansutkino reakcijų greičio tyrinė-

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

65. Kodėl mes kartais vartojame 
tokias vokietybes kaip tašė, a r - 
beitsamtas ir kt.?

Į šį klausimą nesunku atsakyti: 
tai mes darome dėl to, kad lengvai 
pasiduodame svetimos kalbos įtakai 
Ir nedaug tevertiname savo kalbą. Iš 
pradžios tai darome visai lengvapė
diškai, lyg juokais arba atsitiktinai, 
bet ilgainiui į tai įprantame ir ima
me jau dažniau vartoti.

Ypač nemaža tokiai svetimai var
tosenai įsigalėti padeda mišrios šei
mos arba tokios, kurios dar neseniai 
namie kalbėjo svetima kalba, bet da
bar, susieidami su lietuviais, grie
biasi dažniau, kad ir laužytos lietu
vių kalbos. Taigi užsikrėsti svetimos 
kalbos įtaka dabar, esant tarp sveti
mųjų ir daugeliui nejaučiant tauti
nės atsakomybės bei savigarbos, yra 
gana daug progų, ir todėl tarpusavi
nėj kalboj dabar lengvai tarpsta to
kie vokiški perlai kaip tašė, 
handtašė, handvagenas, 
vėgėlė, arbeitsamtas ir dau
gybė kitų. Rodos, visai nedaug terei
kia mokėti lietuviškai, kad visas šias 
svetimybės lengvai galėtum pakeisti 
gražiais lietuviškais žodžiais, pvz. 
rankinukas, krepšys, ran
kinis vežimėlis, ratukai, 
darbo įstaiga ir kt. Tad paro
dykime tik daugiau noro, pasiryžimo 
bei supratimo, ir visos tašės su 
vėgėlėmis tuojau išnyks iš mūsų 
kalbos.*

Dabartinis jų veidas
jlmus, kaip tSI jis pats pasigarsino 
drg. J. Jurginiui vilniškio „Tėvynės 
Balso“ pr. m. 2 n-ryje.

Tarybinės Lietuvos teatrai taip 
pat kenčia rusų (tikriau — bolševi
kų) autorių invaziją. Vilniaus dra
mos teatras neseniai pastatė Pogo- 
dino „Kremliaus kurantus“ (Leniną 
vaidino akt. Siparis), Kauno — Fa- 
diejevo „Jaunąją gvardiją“ ir L. Ma- 
liugino „Senus bičiulius“, Panevėžio 
ir Telšių — Simonovo „Rusiškąjį 
klausimą", Klaipėdos — Komeičuko 
„Platoną Krečetą“ ir Utevskio „At
mintinus susitikimus“. Kauno opera 
parodė gruzinų komp. Muradeli „Tau
tų draugystę" (rež. Grybauskas, dlrig. 
Kalinauskas) ir 1.1. Taigi ir teatrai 
įkinkyti tąsytis su generalinės lini
jos vežimu. Kitaip tenai ir būti ne
gali.

Užtat J. Šimkus (tas pats, kuris 
nelemtojo birželio trėmimų dienomis 
buvo toks veiklus tosios „operaci
jos“ dalyvis) „Tėv. Balso“ pr. m. 8 
n-ryje postringauja: „Sakytum, nuo 
magiško mostelėjimo, kaip šiltą pa
vasarį gėlės, išdygo ir išaugo puikūs 
mūsų scenos meno židiniai. Visiems 
žinoma, kad dalis aktorių pasitraukė 
į Vokietiją. Gal būt, jie manė, kad 
be jų Lietuva negalės pajudėti. At
sitiko kitaip. Lietuva visose gyveni
mo srityse auga ir stiprėja, kaupia 
savo materialinius ir kultūrinius iš
teklius ...“ Ak, puikiai žinome tą 
„magiškąjį mostelėjimą“: juk tik dėl 
jo didelė lietuvių tautos dalis eina 
dygųjį tremties kelią (Rytuose ir Va
karuose), tas pats mostelėjimas prieš 
keletą savaičių sutaršė Cekoslova- 
ją, jis neaplenkė ir Suomijos, o prez. 
Trumanas buvo priverstas šaukti 
JAV vyrus, kad rinktųsi prie vėlia
vų... Be tremtinių tarybinė Lietu
va, žinoma, gali judėti, bet be Mas

Abejotinas bandymas
L. Dambriūnas. LIETUV

Pratarmėje autorius laukia iš 
kolegų atsiliepimo; todėl, vykdydamas 
jo norą, pirmiausia galiu autoriui 
prikišti nuoseklumo stoką. Pačioje 
pratarmės pradžioje jis pareiškia, 
kad, be skyrybos priedo, vadovėlis 
buvo paruoštas dar Lietuvoje ir, ten 
leidžiamas, jis būtų buvęs tobulesnis. 
Tačiau daugelyje vietų prieš skyry
bos priedą randame skyrybos 
dėsnius. Argi galima tikėti, kad sin
taksė per ilgą laiką, kol atvyko į 
Vokietiją, galėtų pasikeisti?!

Reikia sutikti, kad pirmieji sin
taksės vadovėliai autoriui galėjo ne
patikti, tačiau negalima nutylėti, kad 
Dambriūno sintaksės vadovėlis būtų 
tobulas.

įvado pradžioje (2 §) sakoma: 
„Sakinys yra mažiausias kalbos vie
netas“, o paskui vėl: „Sakinys yra 
žodis ar žodžių junginys, kuriuo reiš
kiama savo mintis". Ar sakinys ma
tuojamas, ar matas sudaro sakinį ir 
ar ne žodis yra kalbos mažiausias vie
netas, o ne sakinys?

Nieko nesakydamas apie pagrin
dinius ir šalutinius sakinius, auto
rius mini tris sakmių rūšis: pasako
muosius, klausiamuosius ir šaukia
muosius- (3§). Kodėl praleisti geid
žiamieji sakiniai, kurie visose kalbose 
sudaro atskirą sakinių rūšį? s

Ar tikslinga liepiamuosius saki
nius pavadinti šaukiamaisiais bei 
priskirti prie jų — pareikštus jau
smus? Ar sakinys: „Paduok man 
knygą“ bus šaukimas? Aš bijau pik
to žmogaus — yra jausmo pareiški
mas; ar tai šaukiamasis (liepiamasis) 
sakinys?

Autorius teigia: „Tokie sakiniai, 
kuriais ką nors įsakome, liepiame 
ar reiškiame įvairius jausmus, tarda
mi šaukiamai, vadinasi šaukiamieji 
sakiniai“. Čia galima spręst}, kad ta
riant tokius sakinius nešaukiamai ir 
jei jų netariama, o tik rašoma — jie 
nebus šaukiamieji.

Ką autorius turėjo galvoje, pla
čiai kalbėdamas apie žodžių santykį 
ir skirdamas juos į savarankiškus ir 
nesavarankiškus (4 5)? Iki šiol dar 
jokia gramatika ir jokia kalba tuo 
nesivertė. Galime kalbėti apie sava
rankiškus ir nesavarankiškus saki
nius, ką. autorius nutyli. Kas vadi
nama vientisinis sakinys (5 §), auto
rius irgi nutyli ir vėl pakartojęs, 
kas yra sakinys, sako: „Kalbėti 
galima apie Joną, arklį ir t. t." pri-

nj ĮKALBOS.SINTAKSE. Išleido tre 
durdamas: „Gramatikoje šie visi 
žodžiai rieškie. daiktus“. Vadinasi — 
kalbėti galima apie juos, ir gramati
koje jie reiškia daiktus, o šiaip?!

- Sakydamas, kad veiksniu gali eiti 
bendratis, autorius pateikia pavyzdį: 
„Žaisti visiems patinka“ (6§), o pa
skui veiksnio bendratį priskiria vėl 
beasmeniams sakiniams (28§): „Vi
siems buvo labai malonu žaisti". Ko
dėl ta bendratis suteikia sakiniui 
beasmenio sakinio pobūdį?!

Sunku sutikti su autoriaus iš
vedžiojimais, kad sakinyje: „Jo aria
ma laukas“, ,Jo“ būtų veiksnys (7§2).

Kalbėdamas apie derinamuosius 
pažyminius, autorius sako, kad būd
vardžius gali atstoti skaitvardžiai, 
įvardžiai, dalyviai. Šitos kalbos da
lys nemaž neatstoja derinamųjų pa
žyminių, bet jos gali elti'pažyminiais 
kaip ir kitos kalbos dalys.

„Duoną taupyk rytojui“ sakinyje 
autorius rytojui (18§) vadina laiko 
aplinkybe, su kuo negalima sutikti. 
Taip pat negalima priskirti: „Ne vie
nu kirčiu medis nukertamas“ žodžio 
kirčiu (20§) būdo aplinkybei, ką 
autorius daro. Tikrai nayviai sakiny
je: „Vaikas skundžiasi dantimis“ 
autorius dantimis priskiria priežas
ties aplinkybei (21§).

Tarp jungiamųjų jungtukų (33§) 
paminėta: „Tai lyja, tai sninga", o 
reikia sakyti — čia lyja, čia sninga.

Autorius teigia, kad kartais krei
piniu eina vardininko linksnis, bet 
tai klaida.

Kuriais sumetimais autorius sudė
tinius sakinius, sudėtus iš nevienodų 
atskirų sakinių (nepriklausomų ir 
priklausomų), vadina prijungtiniais 
sakiniais, jam vienam težinoma, nes 
prijungiamieji sakiniai yra priklau
somi ir todėl nelygūs nepriklauso
miesiems.

Reikia stebėtis, kad autorius tik 
savo išvedžiojimų gale rado reikalą 
paaiškinti pagrindinių ir šalutinių 
sakinių skirtumą (45§).

Nesuprantama, kodėl autorius ša
lutinius nuolaidos aplinkybės saki
nius vadina nuolaidos aplinkybe 
(578). Nuolaidos aplinkybė nėra nuo
laidos aplinkybės sakinys, yra tik sa
kinio dalis.

Įdomu taip pat, kodėl autorius 
vienoje vietoje sako, kad vienam pa
grindiniam šaltiniai gali priklausyti 
keli vienos rūšies sakiniai (60§), o kl-

kvos „magiško mostelėjimo“ — Jt nė 
krust!

Bet leiskime apie literatūros ir 
meno dalykus pasisakyti nors kai ku
riems taryb. Lietuvos veikėjams.

A. Gricius (Pivoša) rašo: „Tuo 
tarpu dar negalima pasigirti dideliais 
grožinės literatūros veikalais, sukur
tais tarybiniais metais... Lietuviai 
rašytojai negali neatiduoti visų savo 
kūrybinių išgalių sukurti veikalams, 
vertiems mūsų didžiosios stalininės 
epochos, lietuvių literatūrą pakelian- 
tiems arti to laipsnio, kurio yra pa
siekusios broliškos tarybinės tautos 
per žymiai ilgesnį, negu mūsų, tary
binį amžių“.

J. Dovydaitis: „Mūsų visuomenė
je, be abejo, yra buržuazinio laiko
tarpio liekanų. Yra žmonių, kurie 
neįstengia dar atsikratyti praeities 
galvojimo. Bet yra dar mūsų krašte 
ir visokių mūsų tautos priešų — bur
žuazinių nacionalistų. Šitos atmatos, 
užmaskavusios savo asmeninius tiks
lus, asmenišką kerštą, bukaprotiškas 
pažiūras, parsidavimą ir keliaklūpš- 
čiavimą prieš užsienio kapitalistus, 
pasislėpusios po nekaltų avelių kau
kėmis, nori ne kurti ir statyti, bet ne- 
griau... Pats jaučiu, kad ne visada 
man dar pavyksta tinkamomis spal
vomis ir pakankamai ryškiai atvaiz
duoti tarybinį žmogų. Mano plunks
na dar nėra tiek stipri“.

T. Tilvytis: „Vis daugiau ir dau
giau pasirodo grožinės literatūros 
naujienų... Vis dėlto mūsų litera
tūriniame gyvenime yra ir peiktinų 
reiškinių. Yra rašytojų, kurie už
siima tik senų, jaunystėje parašytų 
kūrinėlių kelintkartiniu perspausdi- 
nėjimu... Rašau toliau „Bilekiemio 
baladžių“ ciklą. Tomis baladėmis aš 
bandau surasti ir parodyti valstiečio

ir buožės interesų prieštaravimus ir 
iš to kylančią klasių kovą kaime“.

Vyt. Jurkūnas: „Nepaisydamas 
gausybės įvairių pašalinių darbų, 
kurie man trukdo užsiimti grynai 
savo specialybe, aš padarysiu viską, 
kad pateisinčiau save kaip tarybinį 
dailininką ir atsidėkočiau už tą di
delį pasitikėjimą, kurį man parodė 
partija ir vyriausybė, apdovanodama 
mane Raudonosios Žvaigždės or
dinu".

J. Marcinkevičius: „Mano giliu 
įsitikinimu, mes, tarybiniai rašytojai, 
tebesame fronte kariai. Perkelti, at
žygiavę į kultūrinės kovos frontą, 
mes, be abejo, matome, kad priešas 
iš pasalų ir viešai tebešaudo į viršų 
visokių spalvų rakietas, girdime, kaip 
tebeurzgia jo atsilikusieji ir pamušti 
tankai... Stoti į kovą, draugai, taip, 
į darbą! Sekti tik bolševikų partijos 
nurodymais, įsiklausyti į liaudies bal
są ir pasitikėti tik savo paties jėgo
mis! Suprantu, kad per ilgai ilsė- 
jaus, ieškojau ir galvojau, kuria 
kryptim priešas mus puola ir kokio 
man reikia ginklo prieš jį griebtis.“

A. Žmuidzinavičius: „Pabudom 
lyg iš miego. Be jokių revoliucijų 
lietuvių tauta pasijuto tarybinių tau
tų draugystėje... Pilna gerų vilčių, 
pilna tėvynės meilės ir pasišventi
mo, darbu ir pasiryžimu ji žengia 
prie ramaus ir laimingo gyvenimo. 
Prisiminus Didžiąją Spalio revoliu
ciją ir nuo jos išgyventų, vargų, pa
stangų ir. vilčių 30 metų laikotarpį, 
tenka palinkėti, kad mūsų daug ken
tėjusi tauta kuo greičiau to gražaus 
gyvenimo susilauktų. Tesidžiaugia 
darbo žmonės savo darbų vaizdais, 
mano drobėje sukurtais, ir vaizdais 
to gražaus krašto, dėl kurio, kad ja
me laimingai gyventi, tiek dirbta ir 
kovota.“ (Visos šios citatos iš „Lit. 
ir Meno“ pr. m. Nr. Nr. 15, 16, 18, 24, 
27 ir 30.)

Toksai yra dabartinis tų žmonių 
veidas. K. Apaščia

ntiniai. / Kaina 4,5 RM.
* 

toje vietoje kartoja, kad vienam 
pagrindiniam sakiniui gali priklau
syti ne vienos rūšies sakiniai (60S). 
Kodėl autorius laikė reikalu apie tai 
atskirai kalbėti? Ar ne geriau pa
sakyti, kad pagrindiniam sakiniui 
gali priklausyti vienos ir ne vienos 
rūšies sakiniai? Be to, ar negali tai 
būti ir su šalutiniu? (60S) Autorius, 
aiškindamas, kad šalutinis sakinys 
gali priklausyti pagrindiniam ir ša
lutiniam jyikiniui, teigia, kad šaluti
nis sakinys yra lyg išplėsta sakinio 
dalis. Kodėl lyg, jei tat tikrai yra?

Pateikiu skaitytojams spręsti, ko
kią nuotaiką gali sukelti autoriaus 
sintaksėje (625) žodžiai: „Nepilnieji 
sakiniai vartojami ekonomijos (tau
pumo) sumetimais, būtent, kai neno
rima vartoti daugiau žodžių, negu jų 
būtinai reikia: „Atseit, kai laikomasi 
nusistatymo: mažiau žodžių — dau
giau minties“.

Į tą galima tik sušukti: „O sancta 
simplicitas!“

(63§) Autorius rašo: Šalutiniai sa
kiniai — paprastos sakinio dalys“. 
Sakinys gi susideda iš sakinio dalių; 
kuriuo būdu šalutinis sakinys drau
ge gali būti sakinio dalimi? Tat pa
sakęs, autorius tęsia (636): „Šaluti- 

(Nukelta į 6 pusi.)

Lietiiviiį Dailės
Lietuvių Dailės Instituto nariai, 

įvertindami dailininko Adomo Vamo 
nuopelnus lietuvių dailei, sąryšyje su 
jo 70 metų amžiaus ir 40 metų kūry
binio darbo jubiliejumi, pakvietė būti 
L.D. Instituto Garbės Nariu. Dali. A. 
Varnas sutiko priimti šį kvietimą. 
L.D. Instituto Valdyba, š. m. liepos 
3 ir 4 d., numato suruošti dail. A. 
Varno kūrinių parodą ir jubiliejaus 
minėjimą Freiburge.

Pakviesti ir sutiko būti L.D. In
stituto nariais dar žinomas meno 
istorikas ir buv. Kauno Universiteto 
profesorius Dr. Jurgis Baltrušaitis, o 
taip pat žinomas meno kritikas ir 
buv. Vilniaus Dailės Akademijos me
no istorijos profesorius Dr. Mikalo
jus Vorobjovas. Prof. Dr. P. V. Rau- 
linaitis, advokatas, sutiko būti L.D. 
Instituto nariu-bendradarblu ir pata
rėju juridiniuose reikaluose.

Instituto veikimo darbotvarkėje 
pirmiausiai stovi premijų skyrimas

Atsakymas p. Vincentai 
Lozoraitienei

Spausdindamas savo straipsnį apie 
Salomėją Nerį „Didžios poetės didi 
tragedija“ „Mūsų Kelyje“, aš tikė
jaus sulaukti reakcijos, nes tai per 
daug jau šiuo metu jautrus klausi
mas. S. m. „Mūsų Kelio“ nr. 21 po
nia Vincenta Lozoraitienė į mano 
straipsnį reagavo gana smarkiai. Aš 
į jos strdipsnį „Condemnatio memo
riae“ (Pasmerkimas užmiršimui) esu 
verčiamas atsakyti dėl dviejų prie
žasčių:

1. Ponia Vincenta Lozoraitienė 
mano straipsnio intenciją bei jo min
tis, matyt, ne visai tiksliai bus su
pratus ir kažkodėl stengias man pri
mesti tai, ko aš visai nesu teigęs. Ji 
rašo, kad aš savo straipspyj lie ją* 
ašaras dėl tariamos Salomėjos Ne
ries tragedijos ir jos išdavikiška lai
kysena šiukšlynu paverstame gyve
nime stengiąsis surasti sveiką grūdą.

Gerbiama Ponia, aš savo straips
niuose, rodos, esu pakankamai ob
jektyvus, šaltas ir jausmuose santū
rus ir dėl Salomėjos Neries tragedi
jos nė nemaniau lieti ašarų: aš to ir 
negalėčiau padaryti. Jos elgseną bol
ševikų okupacijos metu savo straips
ny pasmerkiau, bet tai dariau santū
riai, be pykčio-ir įniršimo.

Mano straipsnio tikslas — ne Sa
lomėją Nerį garbinti, bet parodyti, 
kaip gabi poetė, savo tautai davusi 
nemirštamų kūrinių, nuėjusi bolševi
kams tarnauti, iš talentingos kūrėjos 
virto pompastiška Agitatore. Kitais 
žodžiais tariant, aš norėjau parodyti, 
kad bolševikinis režimas, atimdamas 
iš kūrėjo laisvę, jo kūrybą žudo. Tai 
ne vienos Salomėjos Neries skaudi ir 
didi tragedija.

2. Kadangi Salomėja Neris, savo 
poetinę kūrybą iškeltus į bolševikiną 
agitaciją ir, be to, dar būdama liau
dies seimo deputatė, tapo mūsų tau
tos išdavike, tai ponia Vincenta Lo
zoraitienė siūlo pasmerkti ją užmir
šimui, „Salomėja Neris palieka mūsų 
atminty, kaip išgama, lyg ji niekados
nieko geresnio nebūtų sukūrusi, kaip 
savo poemą Stalinui, Lietuvos užpuo
lėjui ir pavergėjui“. Jei taip iš ti
krųjų elgtumemės, būtume ir naivūs 
ir neišmintingi. Juk, ką žmogus yra 
vertingo sukūręs, to nebegali sunai
kinti jo vėlesni nusikaltimai. Jei taip 
būtų, tai meniniai kūriniai būtų ne 
absoliutinės vertybės, bet kažkas to
kio, kas pareina nuo laiko aplinkybių, 
kūrėjo elgesio, jo tautiečių nuotaikų 
ir kitų laikinių dalykų. Kad taip 
nėra, įtikinamai mums rodo pasaulio 
kultūros istorija.

Bolševikai tuos savo režimui nu
sipelniusius žmones, kurie nukrypo 
nuo generalinės linijos, pasmerkia 
užmiršimui, išbraukdami jų vardus H 
savo enicklopedijų, vadovėlių ir ap
lamai iš viešojo gyvenimo. Bet ar 
mes galime taip elgtis? Tai būtų ne
europietiška.

Jei žmogus suklydo, reikia nuro
dyti jo klaidas; jei nusikalto, tegul jį 
baudžia kompetentingos įstaigos; jei 
jis nieko vertingo nesukūrė, jis sa
vaime greit bus užmirštas, o jei jis 
ką vertingo savo tautai davė, tai jo 
atminimą lems ateinančios kartos, bet 
ne mes sujaudinti dėl jų nusikaltimo 
mūsų tautai ir ne skaudžių išgyveni
mų padiktuotos, mūsų nuotaikos, tegu 
ir labai žmogiškos ir labai patrio
tiškos. A. Girkantas

Instituto veikla
už geriausius tremtyje sukurtus dai
lės kūrinius. Premijos bus skiriamos 
per lietuvių dailės parodai JAV pri
statytų darbų ekspoziciją, š. m. liepos 
19 d. Hanau.

Į premijų skyrimo sumanymą jau
triai atsiliepė visa lietuvių periodinė 
spauda. Be L.T.B., premijas paskyrė 
„Mintis“, „Mūsų Kelias", „Lietuvių 
Žodis“ ir „Žiburiai“.

— Vincent van Gogh kūrinių pa
roda Oslo mieste susilaukė nepa
prasto pasisekimo. Per dvi dienas 
ją aplankė daugiau kaip 7.000 žiūro
vų. Parodos proga dall.anūkas inš. 
van Gogh skaitė referatą tema „Van 
Gogh ir jo menas“.

— Pagarsėjęs smuikininkas Adolf 
Busch grįžta Europon iš Jungtinių 
Valstybių, kur jis Išgyveno visą an
trojo pasaulinio karo metą. Grįžęs 
Europon, jis ketina apsigyventi 
Šveicarijoje, netoli Bazelio.
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Imigracija-Australijos gerovės laidas
PAGAL GALIOJANČIUS SUSITARIMUS ĮSILEIDŽIAMA PO 12.M0DP KASMET, VĖLIAU SIS SKAIČIUS

BUS PAKELTAS IKI 20.SM

Viename savo paskutinių nume
rių londociJkis „Times“ skiria vietos 
Australijos imigracijai nagrinėti. 
Šiai problemai Australija skirianti 
ypatingą reikšmę, nes ūkiniai ap- 
skaičiavknai ir palyginamieji statis
tiniai duomens aiškiai tikiną, kad 
tik jos pagalba tegalinti Australija 
išspręsti tiek vidinius savo ūkio ne
galavimus, ypačiai butų trūkumą, 
tiek pagaliau išplėsti pramonę, ku
ri galėtų patenkinti po karo staigiai 
Išsiplėtusias rinkas pramonės gami
niams. Natūralusis gyventojų prie
auglis tėti gražu negalįs duoti rei
kalingos darbo jėgos, kurią galinti 
parūpinti planingai vykdoma imi
gracija.

Australija, kaip pastebi laikraš
tis, esanti angliškos kilmės kraštas 
ir tą savo žymę norinti išlaikyti. To 
pasėkoje britų piliečiai esą prote
guojami ir imigracijos planus vyk
dant, tašiau esą negalima pamiršti 
Ir tų teigiamumų, kurių kraštui 
taikia sveiko ir pajėgaus kitų tau
tybių elemento įsileidimas. Čia pat 
palankiai prisimenama abu pirmieji 
DP transportai, kurie išlipo Austra-

muoja „Times" tokie kursai numa
toma perorganizuoti: atvykusieji 
būtų tuojau išskirstyti darbams ir 
įpareigoti kas savaitę išklausyti po 
4 australizacijos programos valan
das po darbo. Tokiems kursams iš
laikyti susidariusias išlaidas pa
dengsianti Australijos valdžia, (z)

SUSITARTA SU BRAZILIJA DEL 
TREMTINIŲ ĮKURDINIMO

Kaip praneša amerikinės zonos 
PCIRO vyr. būstinė, šiomis dieno
mis pasirašytas susitarimas su Bra
zilijos vyriausybe, kad ši Brazilijon 
įsileis didėlesnį kiekį tremtinių. Ta 
pačia proga nurodoma, kad Brazili
jos prezidentas Enrico Dutra kreipė
si į kongresą, prašydamas ratifikuoti 
IRO statutą. Jeigu - tai būtų pada
ryta, Brazilija' būtų penkioliktasis 
kraštas, kuris pripažintų šią organi
zaciją ir ji tuo būdu taptų formaliai

pripažinta Jungtinių Tautų institu
cija.

Ministeris Helio Lobo, Brazilijos 
atstovas ir antrasis PCIRO pirmi
ninkas, kaip toliau pranešama, šio
mis dienomis painformavo William 
Hallam Tuck, IRO gen.' sekretorių, 
kad jis gavęs iš Brazilijos užs. rei
kalų ministerio telegramą, kuri pa
tvirtina DP imigracijos susitarimo 
pasirašymą. Tai įvykę š. m. balan
džio 30 d. Susitarimą pasirašė iš 
Brazilijos pusės jos užs. reikalų mi
nisteris Fernandez, o specialus įga
liotinis Pierre Boal — iš PCIRO.

Pagal šį susitarimą, Brazilija 
priims neapibrėžtą tremtinių kiekį, 
grupėmis po 5.000 žmonių. Priėmi
mas bus vykdomas pagal atskiras 
sutartis, kurios bus vis atnaujina
mos, kai tik kiekviena grupė bus pa
kenčiamai įkurdinta. Rūpinamasi 
tuo, kad būtų sudarytas bendras pa
tariamasis komitetas iš vyriausybės

Ir IRO atstovų, kuris palengvintų imi
gracijos problemą. Imigrantų atrin
kimą vykdys Brazilijos vyriausybės 
atstovai, gi nugabenimą finansuos ir 
juo rūpinsis IRO.

Ligi šiolei Brazilija yra priėmusi 
jau 5.000 tremtinių, įskaitant darbi
ninkus ir jų šeimos narius. Brazili
jos vyriausybė juos įkurdino pramo
nėje ir žemės ūkyje. Vykdant toli
mesnius kolonizacijos planus, numa
tyta ypatingas dėmesys atkreipti į 
europinius tremtinius, tuo pačiu 
jiems duodant galimybės įsigyti nuo
savos žemės sklypus ligi šiolei ne
gyventose Brazilijos vietose.

Ministeris Lobo pareiškė: „Ben
dros patariančiosios komisijos suda
rymas yra didelė pažanga. Ji pasi
tarnaus ne tik Brazilijoje (kurdintinų 
emigrantų skaičiui padidinti, bet ir 
padėti jiems svetimoje šalyje nepa
žįstamoms sąlygoms prisitaikinti. Aš 
manau, kad šis , susitarimas atneš 
naudos tiek Brazilijos vyriausybei, 
tiek patiems tremtiniams. Aš taip 
pat tikiu, kad Brazilija netrukus ir 
formaliai prisidės prie IRO konsti
tucijos." (z)

Įvairios žinios

Pilkos kasdienos temomis (4);

„Kito kelio mums nėra“
Ankstesnėse temose, kai buvo 

liečiama sava „vidaus“ politika, 
stengtasi mintis pridengti žodžiais, 
vengiant parinkti raiškesnių pavyz
džių iš kasdienos, kad neaštrinus 
nuotaikų, kurios, atvirai kalbant, 
mūsų bendruomenėje, žvelgiant pro 
gausokų susignųsavimų prizmę, ne
galima pavadinti pakankamai drau
giškomis. Sį kartą į esamą tikrovę 
bus žvilgterta klek atviriau.

Pirmiausia būtina prisiminti mū
siškio „politikavimo“ pradžią. Pačios 
senosios, save dekoruojančios ilgų 
metų veikla mūsiškės politinės gru
pės yra iš svetur skolintų ideologijų 
puoselėtojos. Jos bandė ir tebeban
do kitur sukurtas politines bei idė
jines koncepcijas persodinti lietuvlš- 
kon žemėn. Tai yra analogiška pa
stangai kitame klimate tarpusį medį 
persodinti jo prigimčiai nederamon 
aplinkom Taip kr su atsineštinėmis 
ideologijomis. Išėjo tarnyba dviem 
dievam: būtinas paklusimas atsineš
tinei doktrinai ir pastanga ją su- 
taptinti su krašto tarnyba. Bet gi 
medis negali šaknis suleisti, pri
gyti, aklimatizuotis arba nudžiūti 
Bet ir prigyjant neišvengiamas skur
dimo laikotarpis. Tas pats ir su sko-

lijon praėjusių metų pabaigoje ir š. 
m. pradžioje. Su nemažesniu pa
lankumu esą laukiami ir kiti DP, 
kurių pagal tebegaliojančius susita
rimus su PCJRO dabar turi būti at
gabenama kasmet po 12.000 žmonių. 
Kai tik būsią pasirūpinta daugiau 
laivų, šis skaičius ketinama pakelti 
iki 20.000 žmonių metams.

Australijon atvykusieji DP turė
sią dvejis metus atlikti priverstinį 
darbą jiems paskirtose darbovie
tėse, vėliau galėsią pasirinkti darbo
vietę pagal savo porą. Vasarai bai
giantis 1.000 pabaltiečių ir 500 spe
cialiai atgabentų italų būsią paskirti 
piauti cukrinių švendrių. Šis dar
bas sutaupysiąs 300.000 tonų cukri
nių švendrių, kurių vertė sieksianti 
2 mil. angį, svajų. Kitu atveju mi
nėtosios švendrės pasiliktų nesuva
lytos ir D. Britanija būtų priversta 
cukrų pirktis dolerio valiutos kraš
tuose.

Ligi šiolei atvykusieji turėdavę 
Išeiti specialius' australizacijos kur
sus prieš gaudami nuolatinį pasky
rimą darbams. Dabar, kaip infer-

Geležinkeliečio laiškas 
iš Kanados

- (Pradžia 2 pusi.) 
dėjome dirbti įvairius darbus prie 
geležinkelio. Per dieną uždirbame po 
5 dol. Už maistą ir butą mokame po 
1 dol. dienai.

LANKOMĖS PAS SAVO 
TAUTIEČIUS

Vietos lietuviai, išgirdę apie atvy
kusius tėvynainius, sekantį sekma
dienį mus aplankė. Labai jaukiai ir 
nuoširdžiai pasikalbėjome. Vėliau ir 
mes juos aplankėme. Velykas pralei
dome vietinių lietuvių šeimose, kur 
šiltai ir nuoširdžiai išsikalbėjome. 
Nuoširdieji vietiniai lietuviai mums 
papasakojo, jog tarp paraudonavusių 
lietuvių ii; tikrųjų demokratų, vyksta 
nuolatinė trintis. Šukomunistėję lie
tuviai visokias pamazgas pila pagal 
Maskvos duodadamas direktyvas ir 
ant lietuvių tremtinių. Kad taip 
tikrai yra, greitai įsitikinome ir mes 
patys.

Po Velykų buvo suruoštas šokių 
vakaras, į kurį buvome ir mes pak
viesti, kad ta proga galėtume susipa
žinti su platesne vietine lietuvių vi
suomene. Vienas vietinių lietuvių 
užlipo ant scenos ir norėjo keletą 
žodžių pasakyti apie vargstančius 
lietuvius tremtinius Vokietijoje, ke
tindamas po to parinkti aukų lietu
vių tremtinių naudai. Vos ilk jam 
pradėjus kalbėti, komunistams par
sidavę lietuviai ėmė kelti neapsako
mą triukšmą, švilpti, ir kalbėtojas 
nuo scenos buvo stumte nustumtas. 
Kas skaudžiausia ir niekingiausia, 
kad tų nekultūringo ir gyvuliško 
aliarmo kėlėjų tarpe matėsi buvusių 
DP lietuvių, anksčiau į Kanadą at
vykusių iš Vokietijos.

„Taip, mieli tautiečiai, į čia net ir 
tokių atvažiuoja!“

Baigdamas savo ilgą laišką, p. 
Juknevičius siunčia asmeniškus ir 
kitų" naujųjų kanadiečių lietuvių 
sveikinimus Dillingeno stovyklos gy
ventojams ir kitiems lietuviams DP. 
Taip pat linki kuo greičiausiai ir kuo 
gausiausiai pasiekti Kanadą, (dp)

• Amerikos pilietis Garry Davis, 
26 metų amžiaus, atsisakė Amerikos 
pilietybės ir norėjo būti pasaulio 
valstybės piliečiu. Dabar jis yra 
Prancūzijoje, kur asmens be piliety
bės nelaikomi. Jis dabar nebegali 
grįžti ir Amerikon, net ir svečiuotis, 
nes nebepriklauso jokiai valstybei. 
Būdamas be pilietybės, jis negali nie
kur ir emigruoti. (NYHT).
• Buvęs Amerikos Legiono vadas 
p. Griffith pareiškė, kad JAV yra 
per 100.000 sezoninių komunistinio 
fronto kvlslingų, kurie graso JAV. 
Senate ruošiamas antikomunistinis 
bilius turėtų apimti ir kvlslingus, pa
reiškė jis senatui.
• Denacifikacijos pareigūnai yra 
gavę pakankamai dokumentų pa
skelbti, jog Hitleris yra tikrai miręs. 
Tas esą buvę reikalinga, kad Bavari
jos vyriausybė galėtų valstybės nau
dai konfiskuoti Hitlerio turtą. (AP)
• Vienas buv. Čekoslovakijos kabi
neto narys ir 2 parlamentariniai pa
vaduotojai Amerikos lėktuvais atvy
ko J Paryžių. (AP).
o Britų užjūrių lygos sekretorius 
pareiškė, kad jei Britanija nori tapti 
save išlaikančiu kraštu, tai 17.000.000 
gyventojų turėtų emigruoti į koloni
jas ar dominijas. D. Britanijai pa
kanka 30.000.000 gyv., tuo tarpu da
bar yra 47 milijonai. (R.)
• Prezidentas Trumanas pasirašė 
įstatymą, pagal kurį leidžiama ori
nėms pajėgoms panaudoti 3.198.100.000 
dolerių, kad paruošus 70 kovos oro 
eskadrilių — vienetų.
• Japonijos vyriausybės pareigūnas 
pranešė, kad Rusija slaptai įgabe
nanti į Japoniją šnipus, kurie turį 
surinkti duomenis apie Amerikos ka
riuomenės veiklą. Sovietų agentai 
esą išlaipinti šiaurinėje Japonijos sa
lų dalyje. Jie turį falsifikuotus do
kumentus ir maisto karteles. (UP).
• IRO pranešimu, DP emigracija į 
Kanadą būsianti vykdoma lėktuvais. 
Bus gabenami iš Hamburgo į Mon
treal! po 1400 asm. kas mėnesį. Tuo 
galės naudotis visi tremtiniai, kuriuos 
parems jų giminės ar Kanados darb
daviai. Toki rėmėjai mokės po 260 
dol. už asmenį, sutaupydami 120 dol., 
nes normaliu keliu tatai atseitų 380 

‘dol. (S&S).
• JAV užsienių reikalų ministeris 
G. Marshallis priekaištavo Sovietams 
dėl Austrijos nepriklausomybės su
tarties svarstymo nepasisekimo. J.A. 
Valstybės, pareiškė ministeris, nebus 
partneriu tokiam susitarimui, kuris 
neribotam laikui Austrijos ūkį ati
duotų Jugoslavijos vergijon. (AP).
• JAV kariuomenė netoli Čekoslo
vakijos sienos vykdo manevrus. Ma
nevruose dalyvauja 16.000 vyrų, ku
rie turi suvaidinti invaziją, kol drau
giški daliniai galės susirinkti ir 
sustabdyti „agresorių“. Spaudos kon

ferencijoje buvo užklaustas, ar šie 
manevrai siejami su tarptautiniu 
įtempimu, gener. Clay nurodė, kad 
ne. Jis tik žinąs, jog amerikiečių da
liniai Vokietijoje paruošiami ofen- 
syvinlais manevrais, kurie užtruks 
kelias artimiausias savaites. (HTB)
• Maskvos ištreniruotas Italijos 
komunistų partijos vadas Palmiro 
Tagliatti reikalauja, kad Italijos vy
riausybė protestuotų dėl amerikiečių 
išleistos „Who’s Who" knygos, ku
rioje yra įtraukta žymieji italų ko
munistai pateikiant ir jų biografijas. 
(HTB)
• Prancūzijos mlnisterlų kabinetas 
nutarė spalių mėn. vykdyti vietinius 
rinkimus, kad pakeistų pusę tautinių 
generalinių patarėjų.
• Harrlmanas pareiškė, kad jo įsi
tikinimu nei Rusijai, nei kitiems 
kraštams už geležinės uždangos ne
gali būti duodama jokia pagalba. 
(AP).
• Artimiausių dviejų savaičių bū
vyje numatomas Ispanijos Franco 
kabineto pakeitimas. (UP)
• EUCOM iš Frankfurto praneša, 
kad kadangi DP rodą didelį susido
mėjimą anglų kalbos mokytis, tai esą 
sudarytos sąlygos sargybų ir techni
kinių kuopų nariams jos išmokti. 
Reikalinga mokymuisi literatūra bus 
parūpinta. (S&S)

• Gegužės 1 d. DP stovyklose, U.S. 
zonoje, Vokietijoje buvo 298. 225 as
menys, iš jų lenkų — 104.007, žydų 
— 96.628, latvių — 39.568, lietuvių — 
24.556, estų — 12.374, jugoslavų — 
4.197, rusų — 1.434 ir kitų — 16.061. 
(S&S)
• Sovietų Sąjunga panaudojo jau 
24 ir 25 kartą veto teisę užblokuo
dama J.Tautų norą patikrinti Čeko
slovakijoje komunistinio perversmo 
priežastis. Mat, Čilės atstovas prie 
J.Tautų buvo pasiūlęs padaryti tokį 
patikrinimą, nes perversme kaltina
ma Sovietų Sąjunga. (AP)
• Oficialiai patvirtinta, kad buv. 
Čekoslovakijos karo meto orinių pa
jėgų inspektorius Anglijoje, devizijos 
generolas Karei Janousek areštuotas 
bemėginant pabėgti iš Čekoslovaki
jos. (AP)
• Prezidentas Trumanas birželio 3 
d. pradeda savo kelionę po kraštą, 
kur kalbės užsienių politikos ir trem
tinių reikalais. (AP)
• Turkijoj suteiktos pagalbos vertė 
siekianti jau arti vieno milijardo do
lerių, pranešė gen. maj. H. L. Mac 
Bride. Dabar Turkijos kariuomenė 
esanti „pirmos klasės". Ją sudaro 
700.000 karių. (AP)
• EUCOM praneša, kad paruošti 
Sovietų agentai siunčiami į US zoną 
špionažo ir kitų ardomųjų darbų at
likti. (S&S)

Abejotinas
(Pradžia B pusi.) 

nių sakinių veiksmažodinius tarinius 
kartais atstoja padalyviai bei pusda- 
lyviai, pvz. Ne eite ėjo, skriste skri
do, kad tik greičiau nulėkus". Ar tat 
turi būti pavyzdžiu šalutiniams sa
kiniams, kurie gali būti drauge saki
nio dalimis?! Be to, yra elementa
rinė klaida tikslo aplinkybės sakiniui 
vartoti padalyvį.

Nuostabūs autoriaus išvedžiojimai 
apie: „Sakinlnes žodžių grupes“. Pats 
pavadinimas nieko neapibūdina, nes 
kiekvienas sakinys susideda iš saki
ninių žodžių grupių. Autorius čia 
klajoja, kaip paklydęs keleivis. Įdė
jęs sakinį: „Kai nuėjau pas jį, jo jau 
nebuvo namie — nuėjęs pas jį, jo jau 
neradau“, autorius sako, kad šių gru
pių svarbiausi yra dalyviai, pusdaly- 
viai ir padalyviai, kad be jų tos rū
šies grupių negali būti, kad tai esą 
lyg tariniai, kad veiksniai daugiau
siai išleidžiami, bet gali būti ir pasa
komi ir t.t“ Jei autorius sako lyg; 
tariniu, tai tie žodžiai, jo nuomone, 
ne tariniai Tuomet tarinio nėra — 
o kokia sakinio felimi eina dalyvis, 
pusdalyvls, padalyvis, jis pavyzdžio 
neduoda. Jis teigia, kad veiksnys 
praleidžiamas, bet gali ir būti, bet 
kuomet, nesako. Nors dalyviai, 
pusdalyviai ir padalyviai turi velks-

bandymas
mažodžių ypatybee, bet veiksma
žodžio vis dėlto visiškai atstoti nega
li. Čia tektų autoriaus paklausti, ko 
ir kiek trūksta minėtoms veiksma
žodžių lytims, kad jos galėtų atstoti 
veiksmažodį.

(70S) Padėjęs mįsllšką antraštę: 
„Sakininių žodžių grupių sąvoką“ 
autorius pateikia keletą laiko aplin
kybės ir pažyminio sutrauktų saki
nių, aiškindamas, kad tie sakiniai 
(jis vadina grupėmis) nėra nei pa
prastos sakinio dalys nei tikri sa
kiniai. Be sakinių ir sakinio dalių, 
jo nuomone, yra dar kažkokių saki
nyje autoriaus šydu pridengtų žo
džių, kurių pavadinimų jis tačiau 
nepasako. Prideda tačiau, kad: „Tų 
grupių ypatybės, dėl kurių jos pa
našios į šalutinius sakinius, yra šios:

a) jos skaitomos tokiu pat tonu 
ir atskiriamos nuo sakinio (nuo ko
kio?) tokia pat pauze, kaip ir šalu
tiniai sakiniai“. Ir čia deda pa
vyzdžiu: „Kai nuėjau pas jį, jo jau 
nebuvo namie“, o greta „Nuėjęs pas 
jį, jo jau neradau namie“. Apskri
tai 70§, kuriame autoriaus išgalvota 
ir nagrinėjama „Sakininių žodžių 
grupės“, yra tikras labirintas, iš ku
rio jo ir Ariadnės siūlas nelšveda. 
Pateikęs sakinį „Pažvelgęs pro lan
gą, Janulis pamatė žmonių būrį“ ir
kitus sakinius, autorius teigia, kad 
pabrauktieji žodžiai nėra nei pa-

Padėka LTB Vyr. K-iui ir spaudai
L.D. Instituto Valdyba dailininkų vardu reiškia nuoširdžią, padėką 

Lietuvių Tremtinių Bendruomenės Vyr. Komitetui, „Minties* Vyr. Redak
toriui Ponui J. Vasaičiui, „Mūsų Kelio" Vyr. Redaktoriui Ponui D. Petri
kui, „Lietuvių Žodžio“ Vyr. Redaktoriui Ponui J. Kardeliui ir „Žiburių“ 
Vyr. Redaktoriui Ponui J.Vitėnui už premijų paskyrimą už geriausius 
tremtyje sukurtus dailės kūrinius.

Mus džiugina toks visuomenės ir spaudos dėmesys, pareikštas mūsų 
dailininkams. Jūsų moralinė ir materialinė parama lai sutvirtins lietuvių 
dailininkų pasiryžimus jų sunkiame gyvenimo ir kūrybos kelyje.

Lietuvių Dailės Instituto Valdyba

prastos sakinio dalys, nei tikri sa
kiniai. Jie užima tarpinę vietą tarp 
paprastos sakinio dalies ir šalutinio 
sakinio“. Autorius išrado, vadinasi, 
sintaksėje dar tokias dalis, kurios 
nėra nei sakinio dalys nei sakiniai. 
Atradęs tą Ameriką, jis turėjo atras
ti ir pavadinimą tokioms dalims, nes 
tai naujiena.

Kalbėdamas apie „Sakininių 
žodžių grupių reikšmę“ (71§), auto
rius sako „Sakininių žodžių grupės 
reikšmės atžvilgiu yra dvejopos.

lintine ideologija. Kai atsineštinės 
idėjos suleido šaknis į pasekėjų są
mones — pradžioje jie nuolat pajuto 
atitrūkstą nuo savo žemės. Dėl to 
nestinga pavyzdžių, kai tai vienos, 
tai, kita proga, kitos mūsų pirmųjų 
grupių vairininkai savu laiku prieš
taravo Lietuvos atsiplėšimui nuo 
„globėjo“... Tų pareiškimų autoriai 
tada solidarizavo atsineštinės ideo
logijos pirmatakams ir nenorėjo nuo 
jų skirtis... Gi kai dėmesio centre 
buvo skolinys, tada iš po kojų slydo 
sava žemė.

Ilgainiui reikalai stūmėsi geryn. 
Persodintas medis pradėjo šiaip taip 
prigyti, bet pirmumas prigimčiai 
(atsineštinei idėjai) ir pastaruoju 
metų kartais išeina į pirmą planą.

Tegu kalba pora pavyzdžių 1940 
metai. Kaune slėgios vasaros die
nos. Okupacija reiškiasi pačiomis 
aštriausiomis formomis. Sutiktas pa
žįstamas iš vieno politinio sparno, 
veikiamas atneštinės ideologijos, ku
ris spėjo „prisitaikinti“ pačių tautos 
karščių metu, aiškina:

— Nieko nepadarysi, mums kito 
kelio nėra.

Kiti dabar kartoja: .
— Mums kito kelio nėra...
Ir taip, užuot paieškojus, savo 

kelio, tiesaus ir atviro kelio, ne grį
sto užuolankinėmls užmačiomis, bet 
per žmones vedančio į tautos širdį, 
veikiant skolintinel idėjai pasiduo
dama lūkuriavimui ir žvalgymulsi • 
svetur. Tas pats ir kitur. Prancū
zija yra geriausiu pavyzdžiu. Ramiu 
laiku buvo užsiiminėjama atstovų 
buhalterija, o kritišku momentu 
prieš masę atsistojama tuščiomis 
rankomis. Dėl to prisėjo nusigręžti 
nuo tradicijos ir mestis į tautinį są
jūdį.

Manding ir mums prasmingiau 
būtų daugiau boti savo reikalų, juos 
intensyviai puoselėti, nuoširdžiai eiti 
savo keliu, užuot neveiklumą taisi- 
nus kito kelio nebuvimu. Mūsų ke
lias nėra tolygus politinėms aukštu
moms. Vykstančio proceso ratą ne 
mums sulaikyti. Jo posūkiai tegali 
nustatyti būsimą mūsų padėtį kitų 
tautų tarpe, tačiau jokiu atveju kul
tūrinio kelio niekas mums nei ne
parinks, nei nepraturtins kraičio. 
Būsimos civilizacijos ir kultūros pro
cese dalyvauti įstengs tie, kas toms 
varžyboms bus sumaniai iš anksto 
paruošti.

Bene čia ir būtų svarbiausias . 
kelias. Simas Miglinas

vienų jų pagrindinė reikšmė laiki
nė“. Paskui vėl teigia: „Be to, šios 
šalutinės grupės gali turėti ir šalu
tinių reikšmių: jos gali dar reikšti 
priežastį^ būdą, sąlygą, nuolaidą“. 
Kodėl laiko aplinkybės sakiniai turi 
pagrindinę, o kitos aplinkybės šalu
tinę reikšmę, tik autoriui vienam 
težinoma.

Galiausiai, braidąs visą laiką po 
savo sakinines grupes, autorius 728 
vėl grįžta prie dalyvių, pusdalyvių 
ir padalyvių vartosenos. Kuriam 
galui?

Apskritai autorius, norėdamas bū
ti originaliu sintaksės kurėju, pa
teikė vietomis tokių dalykų, kuriuos 
mokytojai, aiškindami autoriaus tai
sykles, turės sudaryti atskirus ko
mentarus, be kurių mokiniai, skai
tydami p. Dambriūno sintaksę, niekti 
nesupras.

Dr. J. JanuškevičiųJ
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Kodėl atšauktas Gromyko
PASAULIO SPAUDOS PASLAPIUOSE PASIŽVALGIUS

Pavergtoji! tauto sporto šventė
Buv. Sovietų atstovas prie Jung

tinių Tautų, Andriej Gromyko, be 
abejo, priskiriamas prie tų užkietė
jusių sovietinės politikos gynėjų, ku
rie aklai vykdo savo uždavinius, ne
matydami reikalo skaitytis su savo 

. partneriais ar apskritai diplomatinė
mis tradicijomis atletika. Tad tokio 
ištikimo, tarno atšaukimas ir pakei
timas Jakobu Maliku buvo daugeliui 
nelaukta staigmena, spaudos skiltyse 
sukėlusi įvairių komentarų. Tikrą
sias šio pakeitimo priežastis tariasi 
suradęs NdF, rašydamas taip:. „Šis 
pakeitimas diplomatiniuose sluoks
niuose vertinamas kaip amerikiečių- 
spvietų notų dėl susidariusių nuo
monių skirtumo išdava. Sakoma, kad 
kiekvienas kurso keitimas Sovietų 
politikoje automatiškai iššaukia as
menų pasikeitimą Sovietų diplomati
joje. Antra vertus, Gromyko laiko
mas amerikinių klausimų specialistu. 
Jo patyrimas būtų kaip tik naudin- 

. gas, jeigu būtų pradėtos tiesioginės 
derybos su JAV. Gali būti ir taip, 
jog Gromyko tik todėl keičiamas, 
kadangi jis Amerikoje yra išbuvęs 
jau daugiau kaip dešimtį metų, gi 
Kremlius iš viso nenori, kad jo at
stovai per ilgai užsibūtų užsienyje.“

TURKIJA LAIKOSI TIESIAI 
IR KIETAI

Prisiminęs Turkijos ir Rusijos 
santykius, kurie, gabiausią sovietini 
diplomatą Lavričevą paskyrus pa
siuntiniu ,į Ankarą, tartum įėjo į 
naują stadiją, rašo turkų laikraštis 
„Kudret“: Turkų-rusų santykiai pe
rėjo įvairias fazes ir šiandien Turki
jai nebėra pagrindo bijoti naujų (So
vietinių pasiūlymų. Todėl ji gali ne 
ką kita, kaip nuoširdžiai paduoti Ru
sijai ranką draugiškumo ženklan, 
jeigu tokie pasiūlymai jai būtų pa-

LIETUVIAMS TEISININKAMS, 
ESANTIEMS LIGONINĖSE IR 

SANATORIJOSE
Lietuvos Teisininkų Tremtinių 

Draugijos 1948 metų suvažiavimas 
Augsburge, Vokietijoj siunčia savo 
nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus 
visiems collegoms Lietuvos teisinin
kams, kurie ligos ar kitų nelaimių 
paliesti negalėjo dalyvauti šiame mū
sų .subuvime. Linkėdami sveikatos 
Ir ištvermės, kartu pareiškiame, kad 
Draugija yra pasiryžus pagal savo 
išgales kiekvienam teisininkui išties
ti pagalbos'ranka.

Tikėkimės, kad visos negerovės 
bus nugalėtos ir ateis valanda, kada 
vėl galėsime dirbti savo krašte!

Suvažiavimo dalyviai

daryti ir jeigu jie būtų draugiški ti
krąja to žodžio prasme. Jeigu jie 
tokie nebus, jie bus atmesti. Situa
cija visai aiški: Turkija yra visuo
met draugas savo draugams ir prie
šas savo priešams. Lygiai tas pat 
tinka ir tuo atveju, kada ranką su 
nauja draugyste pasiūlo ir kiuris 
nors jos senųjų priešų, nes Turkija 
moka atleisti, kaip ji moka būti ir 
tikru draugu."
PERGALES METINIŲ MINĖJIMAS 

ANGLIJOJE
Trečiosios Sąjungininkų pergalės 

Europoje metinės Londone praėjo be 
dainų ir muzikos. Britų laikraščiai 
ir radijas pranešė apie iškilmes, ku
rios ta proga su paradais ir kalbomis 
buvo suruoštos kitų kraštų sostinėse, 
tačiau ir šiems pranešimams šykščiai 
teskyrė vietos ir laiko. Viso to prie
žastys yra įvairios. Pirmiausia tai 
nusivylimas pergalės išdavomis Ang
lijoje. Jeigu 1945 m. tenai niekas 
neabejojo, jog pergalė reiškia taiką, 
tai šiandien tauta stovi įspūdyje nau
jos audros, kurios kilimas jau mato
mas horizonte. Ir užtat vietoj eity
nių ir paradų gatvėse, matėsi sida
brinės eskadros lėktuvų skriejant sa
vo krašto padangė. Apie Jungtines 
Tautas nebebuvo iš viso kalbos. Bet 
ir vidujinėje politikoje ne visos žy
dinčios svajonės prinokino vaisių. 
(„Neue Zurcher Zeitung“)
DALADIER ATITAISO SOVIETŲ 

IŠKRAIPYTUS FAKTUS
Buv. Prancūzijos ministeris pirmi

ninkas Daladier pasiuntė Paryžiaus 
laikraščiui „Le Monde“ atitaisymą 
sąryšy su Sovietų paskelbtais vokie
čių dokumentais apie Mūcheno kon
ferenciją, įvykusią 1938 metais. Si 
atitaisymą minėtasis laikraštis at
spausdino gegužės pradžioje. Jajne 
Daladier pareiškia, kad pradžioje 
Hitleris pageidavęs plebiscito visoje 
Čekoslovakijoje. Daladier jam atšo
vęs, jeigu būtų primygtinai to reika
laujama, Daladier teliktų tuojau pat 
grįžti Prancūzijon. Toliau buv. 
Prancūzijos premjeras kategoriškai 
atremia Sovietų kaltinimą, kad jis 
ir Chamberlainas ketinę vokiečių pa-

.GIEDROS“ LEIDYKLA IŠLEIDO NEDDIELĮ TIRAŽĄ:
Vidurinių amžių istorija, Pr. Pau- 

liukonio vadovėlis IV ir VI gimnazi
jos klasėms, Švlet. Valdybos pripa
žintas tinkamu. Kietais viršeliais. 
RM 12.—.

„Girių Ereliai“ Pr. Razmino frag
mentinė apysaka iš šių laikų gyve
nimo Lietuvoje. Iliustruota. RM 11.—.

Jono Meko red. ketvirtieji „Žvilg
sniai“, verstiniai ir lietuvių literatū
ros rašiniai, RM 8,r—.

Tarptautinis politinių pabėgėlių 
komitetas, į kurį į eina 17 pavergtų 
tautų atstovai Ir kurio sporto sek- 

’ djos posėdžiuose dalyvauja Ir mūšų 
Vyr. Fasko atstovas, rengia šių metų 
vasarą didžiulę sporto šventę — 
ollmpijadą Vokietijoje.

Lietuviai tremtiniai sportininkai 
šioj pavergtųjų tautų sporto šventėj 
irgi dalyvauja. Pats minimos sporto 
šventės atidarymas Ir lengvosios 
atletikos varžybos įvyks liepos 31 d. 
ir rugpiūčio 1 d. Nūmberge. Futbolo 
varžybos pradedamos birželio 20 d. 
(vieta dar neparinkta). Tinklinio var
žybos bus birželio 26—27 d. d. Mit
tenwalde. Liepos 10—11 d. d. tam 
pačiam Mittenwalde bus krepšinio 
varžybos. Kiek teko patirti, bus 
rungtinlaujama ir kitose sporto ša
kose: stalo tenise, šachmatuose ir kit.

Mūsų atskirų sporto šakų rink
tinėms būtų jau pats laikas pradėti 
ruoštis. Mūsų tremtinių bendruome
nės vyriausieji organai, visos lietu
viškosios globos ir kultūrinės insti
tucijos, lietuviškos įmonės ir šiaip 
labiau pasiturintieji pavieniai asme
nys turėtų pinigine parama ateiti be
siruošiančioms rinktinėms į pagalbą, 
nes priešingu atveju rimtesnis 
pasiruošimas bus neįmanomas. Vyr. 
FASK-to kasa tuščia, patys komi
teto nariai kelionės, susirašinėjimo ir 
kit. išlaidas padengia jau kuris lai
kas iš savo kišenių. (Pastaba: Vyr. 
FASK-to adresas: (13b) Augs- 
burg-Hochfeld, Litauisches La
ger. L.V.). L. V-kas

MOKSLEIVIŲ KREPŠINIO 
ŽAIDYNES

Gegužės 16—17 d. d. Schelnfeldo 
lietuvių gimnazija suruošė krepšinio 
žaidynes, į kurias buvo pakviestos 
stipresnės moksleivių krepšinio ko
mandos. Žaidynėse dalyvavo: Hanau, 
Seligenstadto, Schweinfurto, Schein- 
feldo ir Kempteno gimnazijų krep
šinio komnados. Žaidynės buvo vyk
domos taškų sistema, visoms koman
doms teko vienai su kita palyginti 
savo jėgas. Pirmą vietą iškovojo šei-

Ivojų nukreipti į rytus. Jis primena, 
kad Sovietų Sąjunga, priešingai, vi
sus Prancūzijos vyriausybės užklau
simus apie jos planus grasinamos 
Čekoslovakijos atžvilgiu atsakinėda
vusi ilgokai nudelsusi. Pagaliau 
Prancūzija, jeigu ji tikrai būtų norė
jusi Hitlerio karines pajėgas nu
kreipti prieš Sovietų Sąjungą, būtų 
pasirašiusi su Vokietija panašų pak
tą, kaip jis buvęs sudarytas tarp 
Maskvos ir Berlyno 1939 m. rugpiū
čio, 23 d., o ne būtų stojusi į karą 
prieš vokiečių Reichą.
TEISINGI HAAGOS KONGRESO 

ATGARSIAI
Turkų laikraštis „Ulus“ rašo: 

„Haagoje įvykęs Europos Unijos kon
gresas turėjo tikslą sustiprinti taiką 
ir laisvųjų tautų saugumą. Kaip visa, 
kas stiprina demokratiją, taip ir šis 
kongresas kelia nerimo tiems, kurie 
turi blogus kėslus. Ir tikrai, Maskvos 
radijas paskelbė, kad kongresas sie
kęs palaidoti Europos tautų suvere
numą. Tačiau jokia pasaulio propa
ganda neįstengs mūsų įtikinti, kad 
pavojus, jeigu toks iš viso egzistuoja, 
gresia iš Vakarų.“

Gi komunistinį pavojų laisvosioms 
tautoms bene ryškiausiai ir teisin
giausiai bus nusakęs kitas turkų lai
kraštis „Diktat“, leidžiamas Kasta- 
muni mieste. Jis dėsto: „Komuniz
mas yra rykštė, kuri gresia politi
niam, moraliniam, socialiniam ir 
ūkiniam tautų gyvenimui. Jis ne
pripažįsta pagarbos žmogaus teisės 
ir garbės pajautimui. Jo sistema yra 
visas žmoniškumo sąvokas išmetusi 
iš laivo. Jis nori tautas pavergti ir 
joms, pavergtoms, primesti ligi šiolei 
dar negirdėto masto sauvaliavimą. 
Tai naikinimo sistema. Jis pagaliau 1 
nepripripažįsta ribų tarp tautų, o jo ' 
vergijoje išniekinama žmogaus mo
ralė ir garbė. Dėl tos tai priežasties 
turime budėti ir kovoti prieš jį."

JAV užsienių reikalų min. Mar- 
shallis ragino, kad amerikiečių tauta 
daugiau paremtų užsienio vaikų fon
dą. Kanada norinti duoti 10 mil. dol. 
arba po 1 dol. nuo galvos, gi ameri
kiečiai tik po40 centų nuo žmogaus.

Ribotais kiekiais galima gauti: 
Gaidoms sąsiuviniai — RM 1.—; gai
doms popierius dvig. lapas RM 0.40; 
Paišybai sąsiuviniai normalaus for
mato RM 2.—; Laiškams popierius 
ir vokai, paprasti ir tautiški; kreida 
mokykloms ir kursams.

Išsiunčiame tik išperkamuoju mo
kesčiu, todėl iš ankto pinigų nesiųsti. 
Rašyti: „Giedra", (16) Kassel- 
Oberwehren. 

Schw. Gmūndo lietuvių šachmati
ninkai, kaip savarankus lietuvių 
šachmatų klubas, dalyvauja nuo pr. 
metų rudens Wurttembergo pirme
nybėse ir gražiais laimėjimais skina 
sau kelią į stipriųjų Wurttembergo 
komandų skaičių. Po to, kai Gmūn
do lietuviai iškovojo Rems-Murr 
apygardos meisterystę, jų komanda 
buvo sustiprinta meisterio Tautvalšo 
dalyvavimu. Tolesnės rungtynės su 
kitais apygardų meisteriais (Heiden
heim—Aalen ir Ulm) davė vėl gražių 
laimėjimų: lietuviai įveikė Ellwan- 
geno vokiečius 8:0 (!) ir gegužės 22 d. 
susitikę su Aaleno meisteriu, kuris 
prieš tai buvo įveikęs Ulmą, laimėjo 
5,5:2,5.

Rungtynės su Aaleno meisteriu 
praėjo įtemptoje, šešių valandų ko
voje ir užbaigoje davė lietuviams pa
žymėtina pergalę. Tautvaišas laimė
jo prieš miesterį Seiboldą, Brazau-

mininkai — Scheinfeldo gimnazijai 
krepšininkai, nepralaimėdami nė vto- 
no susitikimo. Kitų gimnazijų ko
mandos išsirikiavo šia eile: IIv. —■ 
Hanau, IIIv. — Schweinfurtas, IVv. 
— Seligenstadtas ir paskutinė vieta 
atiteko kempteniečiams. Gal ne vie
nas paklaus, kodėl gi taip nusmuko 
kempteniečiai, — juk prieš porą mė
nesių jie buvo įveikę ir Scheinfeldo 
jaunuosius krepšininkus. Kemp
teniečiai nuvyko su savo jauniais 
(15—17 met. amž.), o kitu gimnazijų 
komandose žaidė net studentų iki 
23 ar net daugiau metų amžiaus. ,ly.

KOVIEClAI IR MARGUČIAI t 
PARODOMOSE RUNGTYNĖSE .•
Gegužės mėn. pradžioj mūsų 

krepšinio rinktinės dalyviai buvo su
važiavę į Scheinfeldą padirbėti, pa
sitreniruoti? Ta proga koviečiai, ir 
margiečiai aplankė Schweinfurto lie
tuvių stovyklą ir Fuerthe esančią lie
tuvių sargybos kuopą, kur buvo su
žaista po vienas parodomąsias rung
tynes ir parungtyniauta su tenykštė
mis lietuvių krepšinio komandomis. 
Sargybų kuopos vyrai buvo sudarą 
mūsų krepšininkams keletą! dienų 
sąlygas puikiam treningui, duodami 
puikią nakvynę, gerą maistą ir ap
dovanodami cigaretėmis bei kitais 
skanumynais. Taip pat labai šiltai 
mūsų reprezentantai buvo sutikti ii 
Schweinfurte. Iv.

IŠ VISO PASAULIO
— Anglijos fulbolo rinktinė nu

galėjo Italiją 4:0.
— Gegužės 19 d. Frankfurte pie

tų Vokietijos futbolo rinktinė nu
galėjo šiaurės-vakarų rinktinę 2:1.

— Šveicarijos futbolo rinktinė 
įveikė škotus 2:1.

— Anglijos futbolo meiteris Ar
senai, begastroliuodamas po Portu
galiją, pralaimėjo prieš tenykštį klu
bą Opotor 2:3.

— Albanijos ir Rumunijos susiti
kimas futbole baigėsi nelauktai 1:0 
albanų naudai. /

— Pasaulio šachmatų meisteriu 
tapo rusas Botvinnik’. Iv.

Lietuviai — Rytų Wiirttembergo nugalėtojas
skas-Klngą, Skibniauskas-WalterJ ir 
Markevičius-Eymanną. Stančius pra
laimėjo dr. Harrui, Kaunas su dr. 
Freun baigė lygiomis, Anskolis lai
mėjo prieš Riedel ir Zenkevičius bu
vo įveiktas Bausingerio.

Su šiuo laimėjimu Gmūndo lietu
vių šachmatininkai tapo Rytų Wūrt- 
tembergo nugalėtoju ir įkopė į baig
minį Wiirttembergo pirmenybių pen
ketuką (pirmenybėse dalyvauja per 
šimtą paskirų šachmatų klubtj). Be 
lietuvių, į baigminį penketuką dar 
įeina Geislingeno, Stuttgarto antroji, 
Bad Canstatto antroji ir Ludwigsbur- 
go vokiečių komandos, kaip savo ra
jonų laimėtojai. Iš šio penketuko 1 
laimėtojai bus perkelti j Landesliga 
klasę. Rungtynės turės būti baigtos 
iki Wiirttembergo šachmatų kongreso, 
kuris įvyks rugpiūčio mėn. SchwSb, 
Gmūnd mieste.

Skelbimas Nr. 34
Iš JAV ir kitur yra paieškomi čia 

Išvardinti asmens. Ieškomieji arba 
jų likimą žinantieji prašomi atsiliepti 
C/Kartotekon per artimiausius LTB 
Komitetus, kartu nurodant skelbimo 
Nr. ir tikslų savo adresą.

604. Vaitekūnienė Anelė nuo Gar
liavos; Krunys Juozas (1922) nuo 
Vainuto; Dumbrauskai: Jonas Kos
tas, Benas, Stasys, Juozas ir Elena 
iš Berklainių.

605. Armonicnė-Filipaitė Ona su 
sūnumi Ričardu iš Skirsnemunės; No- 
vaitis Viktoras iš Šančių; Zniewerow- 
skis Viktoras (1917) iš Vilniaus.

606. Borchertas Fridas su žmona 
Berta iš Luomlų; Didoras Julius nuo 
Batakių; Požeraitė Karolė iš Šven
težerio; Kalikauskas Juozas (1903) 
nuo Seinų.

607. Šimaitis Eugenijus iš Rumu- 
vos; Stanionis Vincas iš Kauno; Stel- 
mokaitis Vincas iš Vilkijos; Sutkaitė 
Stasė iš Šakių; Matulaitis Vladas 
(1925).

608. Jerumbauskas Viktoras iš 
Alsėdžių; - Dziegoraitis Bronius ir 
Ona iš Kauno; Urbai: Juozas, Izido
rius, Pranas ir Viktoras — kilę iš 
Deksnių.

609. Gerulaitis Valerijus nuo Ve
liuonos; Mikutytė Marija; Tautkaitė 
Marija; Pociūtė Regina-Gertruda; 
RBderytė Elena iš Kauno.

610. Mrs. M. Trečiokas, 539 E. Se- 
wenth St, So. Boston, 21, Mass/USA, 
kilusi iš Liubavo parapijos, prašo 
atsiliepti savo seseris Oną ir Marijo
na Svitoniūtes.

611. Mr. Izidorius Lazdauskas, 
4357 S. Washtenaw Ave., Chicago 32, 
I11./USA, prašo atsiliepti jo gimines, 
kilusius iš Raseinių parapijos.

612. Mr. Rapolas Miiašus, 4357 S. 
Washtenaw, Chicago 32, I11./USA, 
prašo atsiliepti jo gimines, kilusius 
iš Viduklės parapijos.

613. Mrs. Ona Urbonavičienė-Bar- 
čaitė, 3409 So. Leavitt Street, Chica
go, I1I./USA, prašo atsiliepti jo gimi
nes ir draugus, kilusius iš Eržvilko 
parapijos.

614. Gauti giminių adresai iš JAV: 
Jonui Daugėlai, Teofiliui, Kolailiui, 
Antaniai Kricenienei-Valašinaitei, 
Juzefai Lltvinienei-Vaitkaitei, Vladui 
Šleiniui, Onai Stirbytei, Andriui 
Smolskiui, Julijai Zabaionskienei ir 
Konstancijai Balčiūnienel-Vaslaitytei.

LTB CZKartotekos Vedėjas 

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

ieško šių asmenų:
74. Dimša Juozas, iš Reppov/Fal- 

kenburg; Dimšienė Petronėlė, iš Rep- 
pov/Falkenburg; Diskin Bochomo, 
Klarkus, iš Lazdijų; Beniakonsky 
Rina, 12 metų, iš Vilniaus; Levokai- 
tis Vladas, gim. 1927, 3. 2., iš Prancū
zijos; Mikalauskas Otto, gim. 1900, iš 
Vokietijos, Rosenberg Ester, gim. 
1922. 9. 22. Kaune, iš Danzig; Sare- 
raitė Braina; gim. 1880. 10. 24. iš 
Amand Gand; Segal Rabin, iš Vil
niaus; Shablinskij Iwan, gim. 1909 
Liepojuje, iš Vokietijos; Shapiro 
Chana, gim? 1915, iš KZ Stutthof; 
Shmid Mina, gim. 1914, iš KZ Vokie
tijoje; Šimonis Eduardas, gim. 1936, 
iš Vokietijos; Šimonytė Nijolė. Mari
ja, gim. 1934, iš Vokietijos; Skalkas 
Fruma, gim. 1903, iš Virbalio; Siaus
tas Liudas, iš Hersfeld; Stanat Fer
dinand, gim. 1898. 8. 30. iš Binden

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant iš svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis iš svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą, o Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau nž 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, o Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikdami sau 10*/* nuolaidos. Laikraščio grąžinimai nepriimami, 
o Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata (mokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata npprEmama. • Einamoji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias", 
Bayer. Hypotheken- und Wechsel-Bank, FU. Dillingen/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.
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Insterburg; Tankel Molshe, iš Žaga
rės; Tankel Notas, Labe, iš Žagarės; 
Urbaitis Antanas, gim. 1884, iš Vo
kietijos.

75. Borcdkav Anta, gim. 1896, 5. 
22. iš Mūnchen; Cerniakow Jude, 37 
metų, iš Mūnchen; Chasman BacheI, 
40 metų; Chasman Bocik, 40 metų; 
Chasman Josef, Ch., 12 metų; Cheln 
Boris, gim. 1887, iš Vilniaus; Cindler 
Beri; Cindler Malka, iš Mažeikių; 
Grinberg Sara, gim. 1905, iš Stutt
hof; Fritsch Franz, gim. 1941. 3. 30, 
iš Wangerin; Fritsch Udo, gim. 1943. 
4. 1. iš Wangerin; Kresnansky Maud- 
chi, gim. 1900, iš Kalvarijos, Mariam- 
polės; Lan Bella, 23 metų, iš Mūn
chen; Tumas Liudas, gim. 1907; 
Vikškaitytė Danutė, gim. 1929, iš Su- 
detengau; Vikšraitytė Larisa, gim. 
1936, iš Sudetengau; Vilkaitis Juozas, 
gim. 1900; Strazdas Jnoas, gim. 1896. 
12. 24. iš Jublin (?) kaimo; Strazdas 
Elena, 50 metų, iš Julbin (?) kaimo; 
Starvinskaitė Irena, 22 metų.

Kas turėtų bent kokių žinių apie 
VYTAUTĄ ŠIDLAUSKĄ, 1944 me
tais gyvenusi Kaune — A. Panemu
nė, Gailutės 3 ir tarnavusi PIENO
CENTRE, — maloniai prašomas pra
nešti šio laikraščio redakcijai (1).

Jeigu yra kas nors Vokietijoje iš 
Prankevičių-(BunikėIių km.) ir Gu
daičių (Antkalniškiu km.) šeimos, 
prašomi atsiliepti: Antanas Liudžius, 
Gral Fr Tajes 1195, Montevideo, 
Uruguay.

Med. Dr. St. Žmuidzinas, (21) Gra
ven, Josefstrasse 24, Kr. Munster, 
ieško dukters Lidijos Žmuidzinaitės, 
23 m., gim. Kaune. 1944 m. dirbo 
„Bauhūtte“ fabrike, Kreis Tull, ne
toli Vienos. Žinantieji apie jos liki
mą prašomi pranešti.

Kas žinote apie likimą Jono Bla
ževičiaus, Anelės sūnaus, kilu
sio iš Simno miestelio, komunistų 
laikais buv .Kaune milicininku, pra
šome pranešti L. JI. Kryžiaus Traun- 
steino skyriaus valdybai, (13b)Traun- 
stein, Kurhaus.,

Aš, Juozas Kavinius, ieškau 
savo brolio Jono Raviniaus ir sesers, 
kilusių iš Vilkaviškio apskr., Vištyčio 
vlsč., Pakalnių kaimo. Jie patys arba 
žinantieji jų likimą maloniai prašo
mi rašyti šiuo adresu: Juozas Kavi
nius, Coreio Vila prudenti, Sao Pau
lo, Brazil; arba: Vincas Žakevi
čius, (13a) Scheinfeld, D.P. Camp II, 
Germany, US Zone.

Stravinskienė Marijona, Stuttgart- 
Bad Cannstatt, In den Ringelgarten- 
str. 109, ieško:

1) Anužienės-Stravinskaltės Mari
jos, d. Jono, gim. 1914. XI. 27, su du
krele Rūta, 10 m.- ir sūnumi Bernar
du, 8 m., kurių paskutinis adresai 
žinomas Klaipėdoje;

2) Macikas Pranas, gim. 1904. XII. 
28 Švėkšnoje. Paskutiniu metu gy
veno Tauragėje;

3) Rotkienės - Macikaitės Teklės, 
paskutiniu metu gyvenusios Klaipė
dos krašte.

Ieškomieji asmens patys arba apie 
juos žinantieji prašomi rašyti aukš
čiau nurodytų adresu.

Mr. Jonas Petrltis, 414 Tront 
Street, Nanticoke Pa., Luzerne Coun
ty, U.S.A, prašo atsiliepti pažįstamus 
ir artimuosius, kilusius iš šakių a., 
Sintautų vlsč., Skilgalių k.

Gilaus liūdesio valandoje, 
mirus

ANTANUI PASKANIUI, 
jo žmoną ir dukterį nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu liūdi

Kučiauskų šeima
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„Pas mus viskas demokratiška1"
Rašo V. Rastenis

Kai. t Lietuva apsilankydavo 
amerikiečiai lietuviai, tai labai daž
nai primindavo mums, kad, girdi, 
„Amerikoj tai viskas demokratiškai, 
pas mus ponų nėra!“

Ir dabar, susitikę naujai atvyku
sius, senieji amerikiečiai lietuviai re
tai kada iškenčia to paties neprimi
nę ir tuo nepasididžiavę.

Koks gi tas skirtumas tarp Lietu
voje buvusio „poniškumo" ir to Ame
rikos garsinamo • „demokratiškumo“? 
Žinoma, pabrėžiant, kad čia kalbama 
ne apie demokratiją valstybinėje 
santvarkoje, o apie žmonių papro
čius, ayie jų santykiavimą.

Pažvelgus iš arčiau, ir vėl noris 
pakartoti tą pati: „Kaip žemėje, taip 
ir danguje...“

Tiesa, čia šiek tiek vėliau nu
siimame skrybėlė tokiose vietose, 
kur Europoje ją kiek anksčiau nu
siima, čia greičiau nusivelkamas 
švarkas ten. kur Europoje to dar var
žomasi ... Čia mažiau sutiksi tų ra
finuotų mandagumo „reveransų“ pa
sisveikinimuose bei pasikalbėjimuo
se, kuriais Europoje gal daugiau pa
sižymi prancūzai (oi toli jau nebel) 
ir lenkai, bet Lietuvoje irgi mažai 
tebuvo...

Joks kitoks „demokratiškumas“ 
santykiavime tarp žmonių nekrenta
į akis. Tiesa, lietuvių tarpe kai kur 
vengiama vartoti žodžiai „ponas“, 
„ponia“, „panelė“... Bet gi ir mes 
Lietuvoje ir ne Lintuvoįe — ne dėl 
kokių „demokratiškų“ sumetimų, o 
daugiau dėl to, kad tie žodžiai vis 
dėlto svetimi, įlindę į mūsų kalbą 
ir besilaiką, kad neturime jiems gero 
pakaitalo. Didžiausi „ponų“ prieši
ninkai Amerikoje, net lietuviškai 
kalbėdami, be jokių svyravimų var
toja „Mister“, „Missis“, „Miss“ ir net 
„Lady“, nors kai kuriuos labai sunku 
ir net neįmanoma įtikinti, kad tai 
yra tas pats ...

Daugelis čia pabrėžia, kad, girdi, 
čia pas mus tai visi lygūs, visiems 
vienoda pagarba ir nėra jokių privi
legijų — ar tu mokytas, ar nemo
kytas, ar tu koks aukštas pareigū
nas, ar paprastas darbininkas. Bet 
neilgai tereikia čia tarp žmonių pa
buvoti, kad įsitikintum, jog šiame 
tvirtinime yra labai daug savęs ap
gaudinėjimo. Tai netiesa. Sociali
nės padėties skirtumai kaip tik la
bai juntami ir net pabrėžiami. Gal 
tik tuo skirtumu, kad Europoje 
respekto tendencija daugiau yra 
nukreipta į intelektualines pozicijas 
visuomenėje, čia daugiau į materia
lines: čia gal „100.000 dolerių vertas" 
asmuo daro daugiau „įspūdžio“, ne
gu, pavyzdžiui, koks nors universi
teto rektorius... Europoje (tik ne 
Lietuvoje) kai kur bent iki šiol dau
giau respekto gal buvo kreipiama ir 
į šeimos „kilmingumą“, o čia prin
cipe į tat lyg ir nekreipiama dėmesio, 
bet vis dėlto... Pavyzdžiui, kai 
Rockefelleris vedė lietuvio imigran
to dukterį, tai hernaža čia buvo ir 
pasipiktinimo, kodėl į tokią- šeimą 
įėjo ne kokios senos žinomos ameri
kiečių šeimos duktė... Lyg čia visi 
nebūtų imigrantai... O kas šiandien 
Amerikoje kreiptų dėmesio į jaunuo
sius Rooseveltus, jeigu jie nebūtų. 
F. D. Roosevelto sūnūs?

Pasakoja, kad čia ligoninėse tarp 
paprastų ir vyresniųjų seserų pabrė
žiamas skirtumas net tokiu būdu, 
kad jaunesniosios seserys (ne amžiu
mi, o užimama vieta jaunesniosios)

Tiio pradeda valymą
Nieko nuostabaus, kad diktatorių 

kraštuose vyksta net savo bendra
darbių areštai. Tas buvo Vokietijoj, 
Sovietų Sąjungoj ir dabar Jugoslavi
joj, tas bus kitur ir tai nuolatos. Tai 
nepakeičiamų Valdovų taktika ir po
litika.

Daily Mail praneša, kad staiga 
buvo dingęs žymus komunistas, leng
vosios pramonės ministerls, Tito pa
tikėtinis, o dabar jau areštuotas. To
kio pat likimo susilaukė komunisti
nis generolas Zujovic.

Kokios priežastys privertė Tito 
tavo abu draugus nušalinti iš kabi
neto, neaišku, nors spėjama, kad 
tarp Jugoslavijos komunistų vadų 

bendroje valgykloje neturi teisės 
sėstis prie to paties stalo su vy
resniosiomis, o darbo metu vyre
sniajai seseriai j kambarį įėjus, jau
nesnioji neišdrįsta atsisėsti. O ką jau 
kalbėti apie viešųjų tranybų parei
gūnus! Mes paęakytumėm, kad tai 
kažkoks vergiškūmas, o čia, toje iš
garsintoje demokratijoje, taip pri
imta ...

Studentų daugelis į universitetą 
atvažiuoja automobiliais. Profesoriai 
paprastai ateina pėsti, geresniu atve
ju dviračiu atvažiuoja. Jų atlygini
mas neleidžia automobilį laikyti. Bet 
jeigu mokslo įstaiga yra nedideliame 
miestelyje, tai profesorius, nors jam 
ir labai reikia biudžeto skyles lopyti, 
negali leisti savo žmonai eiti dirbtį 
į fabriką, kadangi tai... negarbinga! 
Nors visi labai dažnai primena, kad 
čia, Amerikoje, niekas nežiūri, kokį 
darbą dirbi, nes čia demokratija!

Primenama gana dažnai, kad 
Amerikoje tarnaičių tai jau neturė
site, čia ne Lietuva... Bet kai kas 
nors pasako, kad priešingai, norėtų 
tarnaitę ne samdyti, o pati gauti tar
naitės vietą, tai paprastai tie patys 
demokratai su pasibaisėjimu į tai pa
žiūri: kaip tai — eiti tarnaite, mote
riai, turėjusiai „geresnį gyvenimą“?

Kuriuos darbus gali tekti dirbti
Amerikos formoje?

Jul. Sakelė. — Sis klausimas gali 
būti daug kam praktiškai įdomus. 
Mat, pirmenybė pakliūti Amerikon 
yra tiems DP, kurie važiuos dirbti 
laukų darbų. Tai pirmoje vietoje.
Toliau eina gydytojai, dantistai, gai
lestingos seselės ir 1.1.

Labai išsamaus pranešimo nepa
darysiu. Yra, mat, visokių ūkių. Pa
rašysiu, ką dirba Mr. Laudanskio 
ūkyje ir pas jo kaimynus. Tai, ką 
pats savo akimis mačiau ir iš dalies 
dirbau. Tai yra Illinois valstybėje, 
atseit, toje valstybėje, kurioje yra 
Chicagos miestas.

Imsime konkrečiai. Ūkis 80 ha. 
Dirba iš viso l'/t žmogaus. Žiema gi 
tik vienas — pats ponas ūkininkas. 
Mano išmanymu, čia jokio agrono
miško mokslo nereikia. Viskas ne
paprastai aišku. Jokių bandymų, jo
kių išradimų. Tai ko gi reikia?

Reikia mokėti rašyti ir bent tru
putį (bet būtinai) kalbėti amerikie
tiškai: sakau, amerikietiškai, nes tai 
nuo literatūrinės anglų kalbos, ypa
čiai žemės ūkyje, daug skiriasi. Ta
čiau mokant kiek angliškai, didelės 
bėdos nebus.

Pats svarbiausias dalykas turėti 
sveikatos, pakęsti ir karštį ir netikėtą 
atvėsimą ar atšalimą, turėti negreit 
pavargstančias kojas ir rankas ir tru
putį nusimanyti apie mašinas. Būti
nai mokėti vairuoti traktorių ir su 
juo apseiti. Tai ir viskas, nes gi arsi, 
akėsi, sėsi su traktorium. Piausi su 
traktorium. Nuplautus javus ir šieną 
veši sū traktorium. Pakraus ir iš
kraus elevatorius. Tau tik prižiūrėti 
ir aptarnauti. Mėšlą į vežimą sudeda 
mašina, taip^pat dirvoje iškrato ma
šina. Tik vairuoti, tvarkyti, prižiū
rėti.

Gyvulius (karves ir kiaules) rei
kia šerti. Bet darbas ne perdaug sun- 

kilę nesutarimo, o tuomet jau silp
nesniųjų likimas iš anksto nus
pręstas.

Generolas Zujovic, serbas, iš pat 
pirmųjų dienų vadovavo karinėms 
funkcijoms ir buvo laikomas mar
šalo Tito dešine ranka.

Komunistas Hebrang, kilimo kroa
tas, žymus ekonomistas, padėjęs 
sutvarkyti Jugoslavijos finansus ir 
ėjęs pramonės ministerio pareigas, 
jau sėdi už grotų.

Pirmojo kabineto ministerial jau 
neegzistuoja komunistinio rojaus kū
ryboje. Laikraštis pastebi, kad tai 
esanti tik pradžia apsivalymo. (Reu- 
ter/m.)

Ne, tai negalima leisti, reikia jau 
kaip nors kitaip!

O tarnaičių profesija Amerikoje 
taip pat yra, matyti, nemaža, nes 
sekmadienių laikraščiai turi Ištisus 
puslapius jų paklausų ir pasiūlų. Tik 
tarnaitė namuose samdyti čia yra 
daug didesnis liuksusas, negu tai yra 
Europoje, be to — ji iš tikrųjų čia 
mažiau reikalinga, nes namų ruošos 
patogumai čia žymiai didesni ir tuos 
darbus galima daug lengviau Ir grei
čiau atlikti. Bet kas pakankamai 
turtingas, neatsisako kartais net ir 
nuo kelių tarnų bei tarnaičių sam
dymo ir jokia demokratija to ne- 
sukliudo...

Beveik kiekvienuose tų mūsų 
didžiųjų demokratijos garsintojų na
muose rasi ištisą eilę rūpestingai su
rinktų ir matomose vietose pakabin
tų fotografijiį, kuriose namų šeimi
ninkai viena ar kita proga yra nusi- 
fotogravę su garbingais žmonėmis. 
Vienas didžiuojasi fotografija savo 
vestuvių, kuriose dalyvavo bent du 
ar trys žymūs to miestelio biznieriai, 
kitas laiko istorinį paminklą įvykio, 
kada jis sėdėjo prie vieno stalo su 
miesto majoru (burmistru); trečias 
po stiklu laiko įamžintą įvykį, kada 
jis buvo toje pačioje salėje, kur bu

kus. Vandens nešti nereikia — jis iš 
vamzdžio bėga. Sieną ar šiaudus ne
šioti nereikia. Reikia tik sugebėti iš 
aukščiau nuversti stačiai į ėdžias.

Dar rimtas ir varginąs darbas tai
tvorų tvėrimas. Tvoros iš vielų ir 
stulpų. Čia piemenų nėra, tai dažnai 
reikia ką nors aptverti, kad gyvuliai 
neprieitų ar neišeitų. Bet gi tvoras 
tverti vėl padeda arba traktorius ar 
pakinkyti arkliai. Stulpams duobes 
kasti lengva — yra specialūs prietai
sai. Karvių melžimas — atskiria pro
blema. Tai vyrų darbas. Kur yra 
melžimo mašinos, ten moterys ar net 
paūgesni valkai gali tą darbą atlikti 
— lengvas, bet labai daug dėmesio Ir 
apsukrumo reikalaująs darbas. Ap
skritai, pieno ar vištų ūkis — jau 
atskiras dalykas. Mokėti paskersti 
jautį ar kiaulę ir juos tvarkyti, t. y., 
odą nulupti ir vidurius išimti — la
bai pageidautinas mokslas, bet tai 
jau nebūtina.

Kai kur reikia mokėti ir valgį pa
gaminti, bet tai čia lengvai išmoksta
mas dalykas. Turiu galvoje žemės 
sąlygas.

Čia tokia tvarka, kad pats savi
ninkas — „bosas“, jei jis dar ne per 
senas, dirba drauge: keliasi pirmuti
nis, o gula paskutinis.

Moterims ruošos darbų čia daug 
nėra — tai nėra pagrindinis darbas. 
Todėl ir apmokėjimas visai silpnas. 
Faunai pageidaujami vyrai. Paau
gliai 16—18 metų, ar net 15 metų, jau 
gali atlikti svarbius darbus, jei yra 
drąsūs ir miklūs.

ūkininkai labai ieško ir negauna 
darbininkų, dėl to turi nuostolių, bet 
prikalbinti sau „išsirašyti“ DP beveik 
neįmanoma. Tai per daug painus da
lykas jam. O be to, žino, kad tas 
„išrašytas“ DP ilgai pas jį vistlek ne
bus. Sužinos miesto darbo ir gyveni
mo sąlygas — išvažiuos. Bet jeigu 
DP jau bus čia, Amerikoje, tai gauti 
pas ūkininką darbo nėra jokio sun
kumo.

120.000 RUSŲ KARIŲ „SAUGO“ 
LENKIJOJE KELIUS

The Stars and Stripes redakcijos 
bendradarbis Joe Fleming, kuris va
žinėja po Lenkiją, praneša, kad So
vietų Sąjunga turinti draugiškoje 
„neokupuotoje“ Lenkijoje beveik tiek 
pat dalinių, kiek ji turi okupuotoje ir 
priešiškoje Vokietijoj. Lenkijos plo
te apie 120.000 kv. mylių Sovietai 
laiką daugiau'negu 120.000 rusų ka
rių rusų uniformose. Išeina, kad 
kiekvienai' kv. myliai tenka vienas 
rusų karys.

Tai esą paprastas apskaičiavimas. 
Iš tikrųjų niekas, net ir Lenkijos vy- 

vo kongresmenas ar senatorius... Ir 
pas mus galėjai matyti pagarboje 
laikomas nuotraukas su klebonu, vir
šaičiu, nekalbant jau apie apskrities 
viršininką arba kai kur ir minister) 
ar net prezidentą. Bet pasididžiavi
mo tuo čia daug daugiau...

Parapijos vargonininkas ir vietos 
visuomenės veikėjas varžosi ir čia, 
kaip ir kitur, užeiti į „bet kokią“ kar- 
čiamą, nes jis jaučiasi, kad gali tuo 
pažeisti savo orumą kitų akyse. Vieni 
pas kitus svečiuotis žmonės čia ma
žiau turi papročio, kaip Lietuvoje, 
bet jeigu jau lankosi, tai irgi kaž
kaip savaime „toki pas tokius“. 
„Profesionalai", t. y., advokatai, gy
dytojai, ypač jeigu jie nėra įsisukę 
plačiau į visuomeninį darbą, fak
tiškai beveik nieko bendra neturi su 
paprastaisiais darbininkais, nors šie 
kartais esti net ir turtingesni.

Bendruose pobūviuose svečių su
sodinimas prie stalų ir pakvietimas 
„tarti žodį“ socialiniam rangui ati
tinkama eile čia sudaro rengėjams 
rūpesčių gal net žymiai daugiau, nei 
tai sudarydavo pas mus Lietuvoje, ir 
rengėjų klaidos šioje srityje, pasi
rodo, kelis metus neužmirštamos, jos 
kartais turi įtakos net labai svar
biems reikalams...

Mes Lietuvoje užsieniečiams ro
dydavome Pažaislio bažnyčią ir kar
tais Puntuką. Gal kai kam iš mūsų 
būdavo ir keista, kodėl tie žiūrovai 
per daug nenustebdavo tas įžymybes 
pamatę...

Mūsų bičiuliai amerikiečiai nau
jai atvykusiems visų pirma nurodo 
į savo papročių demokratiškumą. Ir 
nesistebėkime, jeigu jiems keistai 
atrodo, kai kas nors prasitaria, kad 
toks papročių demokratiškumas nė
ra neregėta naujiena ...

riahsybės vadai, nežino tikrojo rusų 
karių skaičiaus, kuris saugo „susisie
kimo linijas" su Vokietija. Kai kurie 
sąjungininkai priskaitę iki 200.000 
sovietų karių.

Dar įdomiau šis korespondentas 
praneša apie rusus lenkiškose uni
formose. Jis rašo, kad, be rusų karių 
rusiškose uniformose, yra rusų karių 
lenkiškose uniformose. Jų skaičius 
taip pat nežinomas. Tačiau jų pri
skaičiuojama irgi iki keletos tūkstan
čių. Visi jie yra karininkai ir tar
nauja lenkų armijoje.

Dar svarbiau, rašo S&S, negu da
liniai yra Lenkijoje Sovietų admini
stratoriai Lenkijos slaptojoj policijoj, 
kuri sudaranti per 200.000 asmenų, 
iš kurių 25.000 yra rusai. Šie rusai 
turi prižiūrėti, kad Lenkijos UB (Ur- 
ząd Bezpieczenstwa) veiktų nenuil
stamai ir siaubingai kaip ir Sovietų 
NKVD.

Lenkijoje siaučianti baimė. Dau
gelis lenkų prilygina geštapui. Vie
na moteris, rašo korespondentas, pa
reiškusi, kad kada geštapas areštuo
davo vyrą, tai galima būdavo užgir
sti, jog jis yra koncentracijos sto
vykloje. Dabar, kada rusai areštuo
ja, niekas nebegali jau sužinoti ir už
girsti apie tą asmenį. (S&S/J.A.)

506 KOMUNISTŲ SĄRASAS
JAV Rūmų užsienių reikalams 

pakomitetis išleido užsienių komu
nistų partijų asmenų knygą „Who’s 
,Who“, kurioje surašyta 506 komu
nistų vadų be Sovietų Sąjungos bio-

Labdaros
Vietos vokalistai ir mišrusis cho

ras š. m. gegužės 30 d. Dillingene 
stovyklos teatro salėje Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus naudai suruošė kon
certą. Solo dainininkų programoje vy
ravo svetimi kompozitoriai, o lietu
vių tebuvo tik du: A. Kačanauskas 
ir J. Gubas. J. Starkos vedamas 
mišrusis choras padainavo keletą 
liaudies dainų ir paties dirigento 
kompoziciją — „Rambynas“. Solo 
dainas ir duetus fortepijonu palydė
jo J. Gaubas.

Gausiai susirinkusi vietos visuo
menė gįrdėjo šiuos, išpildančius pro
gramą, vokalistus: Kauno konserva
toriją baigusią solistę E. Rūkštelienę, 
sukėlusią užtarnautas katutes ir tu
rėjusią bisuoti, toliau, tremtyje besi
lavinančius — G. Peškienę, savo ma
loniu balsu laimėjusią gausių ploji
mų, V. Morkūnienę, vykusiai išpil
džiusią pasirinktus dalykus, ir J. Sa- 
lučką.

Koks torėtiĮ būti 
DP imigracijos įstatymas

Paskutiniu metu tremtinių tarpe 
vėl nubangavo pesimistinė nuotaika 
dėl DP imigracijos įstatymo, kuriuo 
būtų jie įsileidžiami į JAV. Tačiau 
DP imigracijos reikalu nemaža rū
pestingumo randame Amerikos spau
doje. Štai New York Herald Tribune 
vėl vedamojo vietoje įsidėjo straips
nelį apie tai, „koks DP bilius turi 
būti“. Laikraštis sveikini kiekvieną 
pastangą, kuri (Matyme sušvelnintų 

-DP perspektyvas. Plačiai paplitusi 
senato komiteto priemonių kritika 
esanti jaučiama tiek kongrese, tiek 
už jo ir ji vis intensyvėjanti su artė
jančiais debatais senate. Senatorius 
Ferguson ir kiti esą pasiruošę pro
jektą pasiūlyti atpalaiduojančius prie
dus. Senatoriai McGrath ir Hotch, 
kaip ir Fellows biliuje, kuris pateik
tas kongresui, (nešę papildymą,, kad 
būtų įsileista per 2 metus 200.000. Sis 
papildymas sušvelninsiąs rūmų nu
matytą bilių ta prasme, kad įsileidi
mas apsunkintų būsimas tų kraštų 
kvotas.

Šios pastangos rodančios, kad, ir 
kongresui būsią priimtina, tačiau jos 
galinčios nuvertinti paties įstatymo 
tikslą. Juk tikslas duoti pavyzdį 
svarbiam tarptautiniam atsakingu
mui pasidalyti. Sis atsakingumas, 
taikomas pagalbos nesulaukiančioms 
tiek karštojo, tiek šaltojo karų au
koms, pirmiausia guląs JAV tautai 
ir ji negalinti jo išvengti. „Jeigu 
mes pokario pasaulyje savo vado
vaujamą vaidmenį grįsime vien tik 
jėga,. rašo NYHT, mes negalėsime 
šimtams tūkstančių vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie yra mūsų sąjungininkai, 
duoti progos grįžti į naudingą ir
normalų- gyvenimą.“

„Sis kraštas, vadovaująsis huma
nizmu, neatliktų savo uždavinio, jei 
po trijų pokario metų nepasiūlytų
Amerikos žemės tinkamam DP kie
kiui joje įsikurti.“ 200.000, kurių ne
sumažintų suvaržymais, pirmumai ir 
netinkamos darbo sąlygos, laikraščio 
manymu, esąs pats minimumas, kuris 
gali būti vadinamas tinkamu ir at
sakingu. (m)

grafinės žinios. Tik Turkijoj nėsą 
žymių komunistų. Kiekvienas iš ke
turių komunistų vadų yra darbo or
ganizatorius, vienas iš trijų — žurna
listas, vienas iš keturių turi „patyri
mą“ partizaninėj kovoj prieš nacius 
ar kitas jėgas. Taip pat didelė dalis 
turi patyrimo karinėje srityje. Apie 
2O*/o yra ministerial vyriausybėse ir 
40’/o yra įstatyminių organų nariais. 
(UP/m). '

RINKIMAI KORĖJOJE
Korėjoje įvyko istorinis faktas — 

rinkimai, kurių ji nežinojo ar nevar
tojo per 4.000 metų. Pagal gautus 
duomenis rinkimuose dalyvavo 90,6 
%, arba 7.000.000 balsuotojų iš ben
dro 19.500.000 Pietinės Korėjos gy
ventojų skaičiaus. Siaurinė Korėja, 
kurią turi okupavę Sovietai, rinkimų 
nesileido, nes ir ten komunistai, o 
tuo pačiu sovietai būtų pralaimėję.

Rinkimai buvo sunkūs, nes komu
nistai juos labai trukdė, rašo NYHT. 
Jie boikotavo tiek pačią registraciją, 
tiek rinkimus.

Daugumai korėjiečių rinkimai bu
vo visai svetimas dalykas, tik repa
triantai jau žinoję. Sis darbas bū
siąs kreditu JAV. Tad ir aziatiniame 
pasaulyje rinkimai turėjo pasiseki
mo, nors raudonieji stovėjo skersai 
kelio. (NYHT/m.)

i

koncertas
Sis labdaros koncertas gyvento

jams suteikė malonų sekmadienio 
vakaro paįvairinimą, o L. R. Kryžiui 
bent kiek lėšų, kurios taip reikalin
gos į vargą patekusiems tautiečiams 
sušelpti.

Baleto solistė Aid. Slepetytė gastro
liuoja Ispanijoje

Kaimo Valstybinio Teatro Baleto 
solistė Aldona Slepetytė Paryžiuje 
dideliame konkurse laimėjo I-ją vie
tą į pasaulinio garso Basil vardo ba
letą. Šiuo metu tas baletas, o su juo 
kartu ir sol. Aid. Slepetytė, išvyko 
gastrolių Ispanijon, į Madrido ir Bar- 
celonos operas. Tenai jt su gražiu 
pasisekimu šoka puošniuose ir tur
tinguose Čaikovskio „Pressage“, 
Rachmaninovo „Tableaux de. Paga
nini“, Chopeno „Silfidos“, Rimskio- 
Korsakovo „Secherezada“, , Simpho- 
nie fantastiųue“ bei kitų baletų pa
statymuose. J. V.
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