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Birželio 15-toji
Šiemet birželio 15 dieną sukako 

lygiai aštuoneri metai, kai lietuvių 
tautai atimta laisvė: laisvė politinė, 
kultūrinė ir ekonominė.

Didelė tautos dalis Išblokšta iš tė

Kaltinamasis aktas Sovietams
Jungtinės Amerikos Valstybės atsisako žaisti taikos labui

vynės į Vakarus, dar didesnė jos da
lis vergų darbams ištremta į tolimuo
sius Rytus. Tėvynėje pasilikusieji 
kenčia nežmoniškus persekiojimus ir 
priespaudą. Skurdas, dejonės, ašaros, 
baimė ir pagaliau neužtarnauta kla
stinga mirtis — jų kasdieniniai paly
dovai.

Visos neišskaičiojamos nelaimės 
lietuvių tautai prasidėjo 1940 m. bir
želio 15 d., kada svetima valstybė, 
išprievartaudama tarpvalstybinius 
susitarimus ir tarptautinę teisę, per
žengė Lietuvos valstybės teritorijos 
sienas. Nuo to momento kaskart ne
laimės darėsi vis didesnės ir išbujojo 
ligi žmonijos istorijoje negirdėto 
žiauraus neprasikaltusibs tautos fizi
nio naikinimo.

Argi ne tragedija, kai žmogus, ne
tekęs savo tėvynės ir-viso savo pra
kaitu uždirbo turto, mėgina save įti
kinti esantį laimingą, nes žino, jog jo 
tautietis, pasilikęs tėvynėje, kenčia 
dar didesnius vargus. Tokią tragedi
ją išgyvena lietuviai tremtiniai, ją 
išgyvena ir kitų tautų žmonės, kurių 
tėvynės yra pasilikusios už geležinės 
uždangos.

Vakaruose gyveną tremtiniai ir iš
tiktųjų gali skaitytis laimingi, nes jie 
turi pilna laisvę minėti savo tautos 
šventes, linksmas ir liūdnas. Lietu
viai tremtiniai Vakarų Vokietijoje su 
širdgėla šiemet minėjo aną datą, nuo 
kurios ir prasidėjo visos lietuvių 
tautos nelaimės. Visose stovyklose 

—Iškeltos iki pusės stiebo trispalvės, 
. ruošti iškilmingi aktai, prisimenant 

žuvusiuosius ir vargstančiuosius savo 
tautiečius, skaitytos paskaitos, atlai
kytos pamaldos. Koks žmogus yra 
laimingas, kai jo dvasia yra laisva!

Prezidentas Trumanas birželio 12 
d. Kalifornijos universitete kalbėda
mas pareiškė, kad „Sovietų Sąjungos- 
atsisakymas dirbti su karo meto Są
jungininkais pasaulio atstatymo ir 
pasaulio taikos sudarymo darbą yra 
didžiausias šių laikų nusivylimas“. 
Plyšys, atsiradęs sprendžiant tarp-

kokią separatirtę konferenciją su Ru
sija kalbėtis tais skirtumais, kurie 
liečia kitus kraštus. Garbingiems 
pasitarimams visada esančios atviros 
durys. . Dėl Sovietų panaudojimo 
prievartos ir agresijos Trumanas 
kvietė juos parodyti gerą valią Grai
kijoje ir Korėjoje. J.A.Valstybių

nės energijos paslaptimi, prisilaikant 
tam tikrų garantijų, 4) JAV pasko
lino ar dovanojo apie 20 milijardų 
dolerių kitoms tautoms.

Rusija gi, pirmiausia, atmetė da
lyvavimą Europos atstatyme, 2) ma
nevravo tarptautinėse konferencijose, 
norėdama uždelsti ir vesti propagan-

Kauno pilies griuvėsiai simbolizuoja dabartinę kultūriškai ir ekonomiėkal sugriautą Lietuvą

Išskaičiavęs, ką JAValstybės yra 
padariusios, Prezidentas pasakė: 
„Dar prieš karą mes dirbome kartu 
su Sovietų Sąjunga širdingai sumuš- 
dami bendrą priešą. Visais būdais 
mes galėjome, mes mėginome įtikinti 
Sovietų vyriausybę, jog bus galima ir 
reikalinga Sąjungininkams vienybėj® 
tęsti savo uždavinius sudarant taiką. 
Mes tikėjomės, kad Sovietų Sąjunga, 
būdama pati saugi ir dvigubai saugi 
iš Sąjungininkų pusės, priims pilną 
bendradarbiavimą taikingoje pasau
lio bendruomenėje.

„Tačiau reikalai visiems yra aiš
kūs. Sovietų vyriausybė atmetė kvie
timą dalyvauti laisvai, lygiomis sąly
gomis didžioje kooperatinėje progra
moje Europai atstatyti... Ji baiko- 
tavo „mažąjį ansamblį“ ir specialias 
J.Tautų komisijas. Ji netiesiogiai 
vartojo agresiją prieš rytines Euro
pos tautas ... Didysis lošimo klausi
mas šiandien liečia ne tik J.A.Vals- 
tybes ir Sovietų Sąjungą, bet ir visas 
tautas. Toliau sakoma, kad kuri 
klausimą bepaimtume, ar tai a. en r- 
gijos kontrolės, agresiją prieš mažas 
tautas, ar Vokietijos ir Austrijos tai
kos sutartis ar kitus klausimus —• 
dauguma tautų rasdavo bendrą kal
bos bazę. Bet kiekvienų atveju, rašo 
NYKT, daugumos nutarimai būdavę 
atmetami, puolami Sovietų Sąjungos 
ir jos satelitų, kurių politiką SS kon
troliuoja.

Prezidentas, palietęs Graikijoj 
įvykius, kurie yra remiami SS sate- 
'«Uj, pasakė, kad jei Sovietai norį pa
rodyti savo, įnašą taikai ir pasaulio 
atstatymui, gali jie parodyti tai Grai
kijoje. .

Baigdamas savo garsią kalbą, ku-
Birželio 15 dienos nusikaltimas 

prieš Lietuvos valstybę ir lietuvių 
tautą yra dangaus šaukiantis keršto. 
Šauksmas gelbėti lietuvių tautą nuo 
visiško fiziško išnaikinimo yra nu
skambėjęs per visą pasaulį. Bet ko
dėl gi neatsiranda gelbėtojų? Argi 
silpnųjų balsas nepasiekia galingųjų 
ausis? Tarptautinio tribunolo statu
tas, sudarytas didžiųjų valstybių 
1945. VIII. 8 d. juk jiems yra gerai 
žinomas. O ten kaip tik kalbama apie 
nusikaltimą žmoniškumui. Tą statu
tą pasirašė ir ta valstybė, kuri tuos 
didžiuosius nusikaltimus prieš žmo
niškumą be atodairos ir tęsia, visai 
neprisimindama JAV vyr. prokuroro 
R. H. Jackson žodžių, pasakytų Nūrn- 
berge: „Mes neturime pamiršti, kad 
lygiai tuo pat mastu, kurį mes šian
dieną taikome nusikaltėliui, rytoj 
mus matuos istorija“. Tai teisingi 
žodžiai, kuriuos turėtų paboti tie, ku
rių adresu jie ir buvo taikyti. Nenu
baustas brutalumas negali amžius 
tęstis.

Visi tremtiniai, o taip pat ir viso 
pasaulio lietuviai, kuriems tik yra
galima pareikšti laisvą žodį, tos di-

tautines problemas, nėra tarp JAV ir 
Sovietų Sąjungos, bet tarp Sovietų 
Sąjungos ir laisvųjų pasaulio tautų.

J.A.Valstybės, sako prezidentas, 
yra griežtai nusistąčiusios tarptauti
nius skirtumus spręsti diskusijų prin
cipu. „Mes netikime į tarptautinių 
skirtumų išlyginimą jėga. Yra žino
mi disputų tipai tarptautiniuose rei
kaluose, kurie gali ir turi būti su
tvarkyti tik per pasitarimus ir susi
tarimus. Bet yra tokių, kurie nėra 
jautrūs pasitarimams.

„Bet viena tauta, nesilaikanti 
tarptautinio santykiavimo principų, 
kurių visi J. Tautų nariai laikosi, iš 
papratimo vartoja prievartą ar atvirą 
agresiją tarptautiniuose reikaluose ir 
todėl nėa ko nė tartis“.

„Ko pasaulis reikalauja, kad jis 
atgautų saugumo jausmą, yra tąi, jog 
Sovietai užbaigtų abstrukciją'ir agre
siją“, pareiškė Trumanas.

„Didįjį pasaulio taikos ir pasaulio 
atstatymo klausimą kai kada sieja 
su ginču tarp JAV ir Sovietų Sąjun
gos. Taip nėra... Mes nesame įsi-

užimtą poziciją Trumanas taip iš
reiškė:

Pirma, J.A.Valstybės atsisakančios 
žaisti žaidimą taikos labui, vykdant 
pasitarimus su kitomis didelėmis ga
lybėmis silpnųjų tautų sąskaitom

Antra, plyšys egzistuoja šiandien 
ne tarp Rusijos ir JAV, bet tarp So
vietų Sąjungos ir likusio pasaulio.

Trečia, Rusija ir jos satelitai turi 
atšaukti teikiamą paramą Graikijos 
sukilėliams ir leisti šiaurės Korėją 
sujungti su pietine Korėja.

SUTEMŲ PERIJODAS
Prezidentas nurodė, kad dabar pa

saulis gyvena sutemų periodą, kuris 
tęsiasi po taip brangiai atsėjusio karo 
ir taikos, kuri vis išsisuka iš mūsų 
nagų ir viso to priežastis glūdinti 
vienos tautos siekimuose.

JAV, turėdamos taikingus ketini
mus, 1) išjungė didžiausią istorijoje 
karo mašiną, 2) demobilizavo armiją, 
kuri Užplūdo Europą ir Ramųjį van
denyną, 3) pasiūlė pasidalyti atomi-

dą, 3) pavartojo veto J. Tautose per 
dažnai ir netinkamai, 4) ypatingą 
spaudimą darė prieš vid. Rytų kaš
tus, 5) per komunistų partiją, vado
vaujamą iš Maskvos, kišosi į kitų 
kraštų vidaus reikalus.

ŽMOGAUS VILTIS YRA PERŠventa ■
P. Trumanas nurodė, kad žmogaus 

viltis dėl taikos esanti per šventa, 
kad ji būtų niekinama propagandos 
tikslams ar paskirų individų bei tau
tų savanaudiškiems reikalams. „Mes 
dominės taika, bet ne propaganda, 
sako prezidentas, ir JAV yra apsi- 
sprendusios būti stipriomis taikos la
bui“. JAV kursas pasiliks ir toliau 
nekeičiamas. „Aš nesiūlau, kad mes 
nusisuktume nuo tų, kurie mato mū
sų nesėkmę“, sako Trumanas. „Mes 
kariavome per antrąjį pasaulinį karą 
su vieninteliu tikslu — sunaikinti ty- 
ronus, kurie mėgino primesti savo 
valdymą pasauliui ir pavergti jo žmo
nes. Mes nesiekėme jokių sričių. 
Mes prašome tik reparacijų...“

rioje viešai apkaltinama Sovietų Są
junga ir jos satelitai, pasakė:

„Durys yra uždarytos tokiems 
didžiųjų tautų svarstymams, kurie 
būtų kenksmingi kitoms tautoms ar
ba principams... Mes domimės taika, 
ne propaganda. Mes vertinsime kiek
vienos tautos politiką pagal tai, kiek 
ji yra naudinga pasaulio pažangai ir 
ar ji netrukdo taikos kartu ir mes 
norime, kad ir mūsų pačių politiką 
vertintų tokiu pat mastu“, baigė pre
zidentas. (NYHT/JA)

NAUJA VOKIEČIŲ VALIUTA 
NETRUKUS

HTB praneša iš Frankfurto, kad 
naujoji vokiečių valiuta būsianti 
greitai įvesta. Pasak šio biuro, vo
kiečių geležinkeliai jau atsisaką par
davinėti ilgalaikių bilietų, o jų paštai 
jau esą gavę naujus pašto ženklus, 
kuriais bus pakeičiami senieji ir jau 
negaliojantieji. Tuo būdu, rašo NY- 
HT, vokiečių mėginimas neprarasti 
savo pinigų, superkant pašto ženklus, 
yra jau įstatymu uždraustas.

gižiosios savo tautos tragedijos aki
vaizdoje, privalo visomis išgalėmis 
budinti visų humaniškųjų pasaulio 
tautų sąžinę, kad šios pagaliau pa
keltų griežtą protesto balsą prieš nu
sikaltimą žmoniškumui. Dovainis

traukę į kovą su Sovietais dėl kurios
teritorijos ar ekonominių laimėjimų. 
Mes neturime jokių priešiškų ar 
agresinių užmačių prieš Sovietų S-gą 
ar bet kurį kitą kraštą. Mes neve
dame „šaltojo karo“, sako Trumanas.

Prezidentas griežtai atmetė bet

DP imigracijos įstatymas priimtas
SĄLYGOS SVARSTOMOS BENDRAME KOMITETE. KIETOS KALBOS DEL IMIGRACIJOS ĮSTATYMO

AP pranešimu Atstovų Rūmai bir- kuri dabar J.A.Valstybėse jaučiama damas nespecifikuotas skaičius vo-

Sovietai pradėsią preit vykdyti spaudimą
želio 11 dieną priėmė įstatymo pro-
jektą, kuriuo būtų per 2 metus iš 
Europos įsileidžiama į JAV 200.000 
benamių. Si džiugi žinia greitai pa-

Tarptautinis komitetas, kuris stu
dijuoja europiečių klausimus, pareiš
kė, kad šiandien Rusija turinti 
3.800.000 kariuomenės ir galimas 
daiktas pradėsianti didelį spaudimą 
į kitus kraštus artim. mėnesiais.

Komitetas, metęs įtartiną žvilgsnį 
į pranešimą, gautą iš Vakarų vyriau
sybių ir generalinių štabų per pasku
tinius tris mėnesius, mano, kad Ru
sija yra paruošusi planus pulti Pran
cūziją, Italiją ir Skandinaviją. Kai 
kurie pranešimai net nurodą galimas 
Invazijos datas, sako komitetas.

Kombinuotos Rusijos ir jos sate
litų armijos sudaro apie 2.000.000 ka
rių, kuriems pasipriešinti šiuo metu 
nėra Europoje jėgų.

Toliau jis nurodo, kad Rusija su- 
pratanti, jog kiekvienas pasistūmėji
mas į Vakarus prieš esamas okupaci
nes mažas jėgas Vokietijoje ar inva
zija į Skandinaviją, Italiją ar Turki
ją išprovokuotų karą.

„Nežiūrint to, galimas dalykas, 
sako komitetas, kad per ateinančius 
mėnesius Rusija mėginsianti panau
doti karinę poziciją, kurią ji turi, ir 
pradėsianti spausti kitas pajėgas, 
idant laimėtų maksimumą politinės 
naudos dar prieš tai, kol 5 Vakarų 
pajėgų generalinis štabas nebus pa
jėgus koordinuoti savo gynybos pla
nų ir kol Amerika neatsiginklavo ir 
nenuėjo per toli“. (NYHT/m.)

sklido per visas stovyklas. Šiandien 
dar neturime galutinės įstatymo re
dakcijos, todėl negalime tiksliai pa
informuoti apie jį.

Iš tų pačių šaltinių pranešama, 
kad dabar jis bus perduotas Senato 
Rūmų komitetui, kuris mėgins su
derinti atsiradusius skirtumus tarp 
abiejų rūmų priimto įstatymo.

Nurodoma, kad dėl šio įstatymo 
būta kietų debatų. Jo rėmėjai trem
tinius, gyvenančius DP stovyklose, 
atvaizdavę kaip „geriausius Europo
je“. Gi įstatymo priešininkai juos 
vadinę „atmatomis ir kenksmingais“. 
Taip pat protestavę argumentuoda
mi, . kad (liejimas daugiau negu 
200.000 užsieniečių padidinsiąs naštą,

dėl butų stokos.
Senato. įstatyme, kaip žinoma, 

200.000 europiečių iš esamo vieno mi
lijono oficialiai kvalifikuojami trem
tiniais su tam tikrais suvaržymais, 
kurie apribojo žydų tinkamumą. Se
nato įstatymas DP laiko tik tuos, ku
rie 1945 m. gruodžio 22 d. buvo at
vykę į amerikiečių zoną, kai Rūmai 
tokiais pripažįsta visus, kurie čia at
sirado iki 1947 m. balandžio 1 d., plus 
2.000 čekų, pabėgusių iš savo tėvy
nės po komunistų perversmo.

Rūmų projekte numatyta įsileisti 
dar nevedusius našlaičius. Jie gauna 
pirmumo teisę ir bus aprūpinti imi
gracijos vizomis be kvotos. Senato 
projekte nebuvo numatyta nei naš
laičiai nei čekai pabėgėliai.

Be to, Senato projekte numatyta 
pabaltiečiams ir ukrainiečiams pusė 
visų skaičiaus. Taip pat jame ran-

kiečių kilmės asmenų, kurie buvo 
palikę Vokietiją ir dabar vėl sugrą
žinti į ją iš Sovietų kontroliuojamų 
sričių. Rūmai šių visų apribojimų 
nepadarė.

Senatas nebuvo numatęs apsun
kinti reguliarių emigracijos kvotų, 
kai Rūmų projekte pasakyta, lead 
mažiausiai 50 •/• kiekvieno krašto 
kvotų turi tekti ne tremtiniams. Rū
mai numatė JAV pasilikti 15.000 jau 
esamų tremtinių, jei jie atitiks kitus 
reikalavimus, Senatas tatai nenusakė.

Senatas nori, kad 5O’/« būtų įsi
leista kaip ž. ū. darbininkai. Rūmų 
projektas vienodai traktuoja ž. ū. 
darbininkus, kasyklų asmenis, gydy
tojus, dantistus, seseris, tekstilinin
kus, statybininkus ir su moksliniu 
bei techniniu pasiruošimu asmenis. 
(NYHT/ami
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Šiai kokia Kanada
P. Išeivis Kelionė per DF stovyklas (1) Stasys Mingaile

TREMTINIO AKIMIS I JĄ PAŽVELGUS
Aš tyčia nesiskubinau rašyti re

portažo apie Kanadą, nes pirmieji 
įspūdžiai galėtų būti netikslūs, bet ir 
per ilgam atidėti būtų neprotinga, 
nes žmogus pripranti prie naujų da
lykų ir jų nepastebi. Šitie įspūdžiai 
yra iš mano gyvenamos aplinkos, ku
ri toli gražu nėra visa Kanada. Ki
tur gali būti žymiai kitaip, kaip čia 
kad rašau. Be to, kiekvieni įspūdžiai 
esti kiek subjektyvūs. Antra vertus, 
visko spaudoje neaprašysi — gali 
būti ir perdaug ir ne viskas gali tik
ti. Bet mūsų tremtiniams labai pra
verčia susipažinti su Kanados gyve
nimu dėl suprantamų sumetimų.*

1. Šalis ir gyventojai. — Kanada 
yra bene didžiausia Britų Imperijos 
dominija — didumo kaip visa Euro
pa. Nuo Atlanto ligi Ramiojo van
denyno (from coast to coast) ji turi 
apie' 6.000 km. Per tokį plotą kon
sekventiškai jos paviršius yra gana 
įvairus: čia vėl didžiausi miškai, 
daugybė ežerų, aibės įlankų, pusia
salių ir salų. Trečdalis Kanados yra 
girios. Įvairus ir klimatas — švel
nus pietuose, o arktinis šiaurėje. Vi
są kraštą sudaro apie 10 provincijų, 
kurių didžiausios ir reikšmingiausios 
yra Quebco (apie 1.400.000 km*) ir 

• Ontario (1.000.000 km*).
Gyventojų Kanada turi tik 12.500. 

’ '000, o tuo tarpu visa Europa 471.Q00. 
000. Vienam kvadr. kilometrui ten
ka tik 1 gyventojas su trupučiu. Kai 
kurios didžiulės sritys yra arba visai 
tuščios arba pustuštės, o kitos gyve
namos ir gana tirštai. Quebeco pro
vincija turi 3.332.000 gyv. (tankumas 
2,4), o Ontario 3.787.000 gyv. (tan- 

i kūmas 3,7). Šios provincijos yra tar-

si tikroji Kanada. Maždaug 25 °/o gy
ventojų yra susispietę miestuose. 
Montrealyje (Quebec) gyvena per 
1.009.000 žmonių, o Toronte su prie
miesčiais (Greater Toronto) irgi arti 
milijono. Tas dar sumažina Kanados 
gyventojų tankumo koeficientą visa
me krašte. ,v.wu gj vcniAjjų, mcl r.auaugi jie jja-

Beveik visi krašto gyventojai yra j „asus į kitus šio krašto miestus, tai 
ateiviai iš Europos, atseit, savo kil- | 
me europiečiai. Europiečiai čion 
ėmė važiuoti nuo XVII šimtmečio. 
Angliškos kilmės yra 5.700.000, pran
cūziškos — 3.480.000 (ypač Quebece), 
vokiškos — 464.000, ukrainiškos — 
305.000, lenkiškos — 167.000, itališkos 
— 112.000, skandinaviškos — 244.000, 
rusiškos — 83.000 ir 1.1. Lietuviškos 
kilmės esama apie 12.000. Nė viena 
tautinė grupė nesudaro daugumos. 
Kanada yra tautinių mažumų kraš
tas. Bet dėl įsišaknijusių demokra
tinių tradicijų nėra jokio rasinio try
nimos! ar tautinės netolerancijos. 
Įsigalėjusi yra anglų kalba, o Que
beco provincijoje lygiagrečiai dar ir 
prancūzų. Kadangi gana daug emi
grantų suvažiavo paskutiniais de
šimtmečiais, tai ne maža kanadiečių 
privatiškai ir namuose kalba savo 
tautine kalb. Lietuviai dar beveik vi
si kalba lietuviškai. Gatvėse išgirsi 
kalbantis lenkiškai, rusiškai, prancū
ziškai, pamatysi negrą, kinietį, japo
ną, nemaža žydų.

1901—1936 m. laikotarpyje iš Eu
ropos atvažiavo 4.762.198 žmonės, tai
gi per 33 % visų Kanados gyventojų. 
Nuo to laiko ligi šių metų dar atva
žiavo per 200.000. Tik karo metais 
įvažiavimas buvo sumažėjęs. Štai

I paskutinių metų ateivių statistika:

išdalintame prospekte apie Kanadą 
skaitė, jog europietis bene vienoj 
Otawoj, Kanados sostinėje, jaučiasi 
lyg būtų europiškame mieste, o kiti 
šio krašto miestai, kaip matysime, 
turi kitonišką išvaizdą. i

Pats Halifaxo miestas turi apie 
70.000 gyventojų, bet kadangi jis pa-

Iš USA lž Europos Viso ImperijosKada

1942 m. 2.182 6.311 372 8.865
1943 nu 2.418 4.827 200 7.445
1944 m. 4.278 4.441 321 9.040
1945 m. 9.943 4.624 739 15.306
1946 m. 20.162 7.454 3.465 31.081
1947 m. 47.976 11.410 7.604 66.990

Kadangi paprastai daugiau mi- per plati ir per tuščia, kad čia
Ka-gruoja vyrai, ne moterys, tai ir 

nadoje vyrų yra daugiau kaip raote- 
rų. Gyventojai yra labai įvairiif’tf- 
kybų ir net kraštutinių,sektų (rusiš
kieji „duchoborai“), bet katalikų yra 
daugiausia.

Charakteringa, kad ateiviai euro
piečiai atsinešė čia ir savo kontinen
to vietovardžių. Kanados žemėla
piuose jūs randate beveik visas Eu
ropos sostines ir daug miestų: Lon
doną, Vieną, Paryžių, Briuselį, Var
šuvą, Zūrichą, Vilnių ir Badeną, Ro- 
stocką, Dresdeną, Florenciją, Hano
verį, Mindeną, Neustadtą, Odesą, Ox- 
fordą; net Svastiką. Pirmiau buvo 
ir Berlynas, dabar vadinamas Kit- 
cheneriu. Vis tai nemaži miestai ar 

. miesteliai. Prisidursiu, kad politiš
kai Kanada kadaise priklausė Pran
cūzijai, o dabar — Anglijai, bet nuo
lat vis labiau ir labiau savarankėja: 
jau turi savo pilietybę, armiją, par
lamentus, pinigus, ministerius ir ki
tus suverenės valstybės požymius. 
Ūkiškai Kanada yra labai pasvirusi 
į USA. Kanados valstybinė santvar
ka — parlamentinė demokratija.

Tai pagrindinės bendros žinios 
apie Kanadą. Skaitytojai daugiau jų 
galėtų susirasti geografijos knygose 
ir platesnėse enciklopedijose. Bet iš 
šių žinių matyti, kad Kanada yra 
didelės ateities ir turt-’ngų galimybių 
kraštas.

2. Rytinė Kanada pro traukinio 
langą. — Kanados krantus ateivis 
paprastai pamato prie Halifaxo. 
Tai erdvus, pačios gamtos sukurtas 
uostas — didžiausias Atlanto pakran
tėse. Ateivis čia iš anksto viliasi iš
vysti galingus uosto įrengimus, di
dingą miestą, bet krantuose pamato 
daugybę nedidelių namų, pabirusių 
tarp medžių, vidutinius uosto įrengi
mus ir hales, miesto panoramoje ke
letą dangoraižiško tipo pastatų, o 
uosto vandenyse, kaip ir kitur, tokių 
pat laivų, laivelių ir mažą idilišką 
salelę su šyturiu ir sargo namelių, 
bet be pagrąžinimų, be dekoracijų. 
„Tai štai kokia toji Kanada“, taria 

’ sau svyruodamas ateivis. Jis tuojau 
atsimena, kad Kanada, ta jauna ko- 
lonialinė darbo ir pelno šalis, yra

kas 
perdaug rūpintųsi kiekvienoj vietoj 
nebūtina dekoracija ar didinga re* 
klaminė šalies reprezentacija. Jis at
simena, kad dar plaukdamas laivu

I čia jo nėra reikalo aprašinėti, o tik 
pažymėsiu, kad ateivius nustebina ne 
namai ir ne gatvės, kurie po Europos 
miestų įspūdžio nedaro, bet gausybė 
blizgančių automobilių, elektros re
klamos ir žėrėjimas vitrinose, prekių 
gausumas, maža praeivių šaligatviuo
se ir tai, kad čia niekas nesubombar
duota, kad visi, namai sveiki, langai 
su stiklais. Civilizacijos blizgėjimas 
čia eina kartu su paprastumu. Hali- 
fakso užmiesčiuose pro traukinio 
langą matai medžiuose daugybę ma
žų namų — vilelių, lengvų, lentinių, 
gražiai pastatytų, bet dar gražiau nu
dažytų.

Toliau traukinys jus neša per uo
lienas, skurdžius miškelius ir krū
mokšnius. Rytinės Kanados vieto
vaizdis šimtais kilometrų bemaž ligi 
kad Quebeco provincijos jus nuste
bina be galo savo nykumu: uolienos, 
akmenynai, nutręšę krūmokšniai, 
skursni miškeliai, liūnai ir kemsynai 
ir taip be galo, be krašto. Dešimtys 
ir šimtai vaizdingų ežerėlių vaizdą 
pagrąžina, bet nepagerina. Tik la
bai labai retai kur išvysi vienišą far- 
mą su nušiurusiais nameliais, varga
ną arklį, būrelį rudų karvių, o prie 
farmos kaip būtenybę — senovišką 
stačiakampį Fordo automobilį. Dar 
rečiau pasitaiko ’kaimelių, miestukų 
ir miestų, savo žemais mediniais na
mais prisiplojusių prie žemės tiesiai 
tarp krūmų ir miškelių, be laukų 
apylinkių ir tvorų. Dieną jie mirga 
spalvotomis prekių ir firmų reklamo
mis^ o naktį sužiba gausiomis elek
tros šviesomis. Paskui ir vėl begali
niai uolienos, krūmokšniai ir neū
žaugos miškeliai. Nyku. Nustebęs 
ateivis sau nuolat kartoja: „Na, tai 
tau ir Kanada!“. „Kur čia tie turtai, 
tos farmos,.' (didmiesčiai!“. Bet ta 
tikroji Kanada," kaip turtų įr gero
vės kraštas, dar toliau prieš akis. Ir 
jis važiuoja toliau. (B. d.)

Išvežimas tęsiamas
Jei aš galėčiau, tai visus nūdienos 

pasaulio vadovaujančius’ politikus 
įkurdinčiau kuriose nors Vokietijos 
apgriautose kareivinėse, maitinčiau 
alkį žadinančiu maisto daviniu, su
griaučiau tikėjimą geresniu rytojumi 
ir atimčiau turėtąsias žmogaus tei
ses, tačiau kiekviena proga kalbėčiau 
apie žmoniškumą, reikščiau jiems 
užuojautą ir pačius stipriuosius leis
čiau prekijams rankiotis darbams ... 
Tada, tikiu, tos galvos pajustų savo 
padarytų klaidų dydį. Bet kadangi 
esamomis aplinkybėmis neįmanu to
kia perauklėjimo stovykla įrengti pa
saulį katastrofon privedusioms gal
voms, tai aš ryžtuosi kelionei per esa
mas DP stovyklas, kurios yra vaizdi 
išraiška to chaoso, kuriame skendi 
žymioji dalis nūdienos žmonijos. Dar 
daugiau. DP stovyklų buvimas yra 
atestacija ne tik politikoj padarytų 
klaidų, bet tai yra akivaizdus liudiji
mas ir apie laisvoje žmonijos dalyje 
mirštantį žmoniškumą. DP stovyklos 
yra kaltinamasis aktas laisvėj^ ir 
pertekliuje tebegyvenantiems, bet už- 
kietėjusiems savanaudiškume, kurie 
į šiuos vargo ir netikrumo labirintus 
atsiunčia atstovus pasirankioti rau
meningų vyrų ir sveikų moterų...

Jaučiu, jog ne tuo keliu pasukau 
vykdamas pirmojon stovyklom Mo
ralų skaitymas imunitetą nusikalti
muose turinčio nepaveiks. Bene tiks
lingiau — žvilgsnis į tikrovę. Doku
mentacijai išgyvenamos dabarties.

Išvežimas tęsiamas... Tokį įspū
dį susidariau aplankęs Memmin
gene gyvenančius tautiečius. Iš 
miesto jie buvo kraustomi užumiesty- 
je esančion stovyklon, kuri bena
miams įrengta apgriautų aviacijos 
kareivinių patalpose. Pasirodo, jog 
su j,vežiojimu“ memmingeniškiai ap
sipratę, nes per pastaruosius trejis 
metus čion nemaža buvo atvežtų ir 
išvežtų. Karo metais Memmingene 
prie įvairių darbų buvo „įkurdinta“ 
negausus lietuvių būrelis. Po gražio
mis spalvomis sutvaskėjusio išlaisvi
nimo, 1945 metų rudenį čia buvo 
atvežta lietuvių iš Augsburgo. (Ka- 
pellen-Schule), Nordlingeno, Donau- 
wortho. Įsisteigė trys stovyklos: mie-- 
ste, aviacijos kareivinėse ir darbinin
kų pastatuose M. Berge. Praėjusiais 
metais dalis mieste gyvenusių buvo 
perkelta į Bad-Worishofeno stovyklą,

Bolševikų švietimas - tragiškas farsas
Baltic Review biuletenis duoda 

pluoštą žinių apie švietimą Lietuvoje. 
Žinios gautos, kaip jis rašo, iš Kauno 
per jų ryšių asmenis.

Lietuvos švietimui turėjo didžiau
sios įtakos karo padariniai ir iš jo 
plaukiąs chaosas. Tačiau svarbiausia 
kliūtis net elementariausiame Vaka
rų kultūros supratimo tarpsnyje švie
timui išlaikyti yra bolševikų švieti
mo politika.

Trūksta kvalifikuotų mokytojų. — 
Lietuva yra viena labiausiai nuterio- 
tas Europos kraštas, nes per ją ėjo 
du kartu karo veiksmai. Tačiau lie
tuviai nesibijo materialių sunkumų 
ir jie atstatytų savo kraštą, paly
ginti, per trumpą laiką, jei komu
nistų sistema nebūtų taip nepriimti
na jiems. Dėl to jie atsisakė tarnauti 
svetimiems valdovams.

Ypatingai didelis skaičius moky
klų pastatų yra visai sunaikinti arba 
sugriauti. Daugelio negalima esą 
naudoti šalčių metu. Vaikams trūk
sta drabužių ir batų, kurių dabar

AUTENTIŠKOS ŽINIOS IŠ KAUNO

negaunama. Taip pat labai trūksta 
kvalifikuotų mokytojų. Tik 10°/« 
anksčiau buvusių dabar tebėra. Kiti 
yra pabėgę, išvežti arba kovoja miš
kuose po Lietuvos vėliava. Jų vietas 
užima naujieji, dažnai 15—17 metų 
jaunimas, neturįs pasiruošimo.

Negalima esą pasakyti, kad šie 
visi naujieji „mokytojai“ būtų ko
munistai, kiti būna net iš pogrindi
nio veikimo, kurie pasikeitę savo pa
vardes, gyvenamąją vietą ir dabar 
dirba ramiai mokyklose.

Komunistų doktrina — geriausia 
atestacija. — Vidur, ir aukštosios mo
kyklos pradėjusios Lietuvos jaunimą 
„išlaisvinti" nuo buržuazinio menta
liteto ir nuo Vakarų krikščioniško
sios kultūros įtakas. Šiuo metu lie
tuviškos mokyklos yra jau nebe 
mokslo įstaigos, bet bolševikinės 
dirbtuvės, kuriose perdirbinėjamas 
jaunimas į šaltus ir nenuilstančius 
Maskvos valdovų tarnus ir pasaulio 
revoliucijos įrankius.

Marksizmo - leninizmo, naujosios

Motinos Dienos Šventė Paryžiuje

. : . Kultūrininkų žiniai
Visi kultūrininkai, kurie yra gavę 

anketas, prašome jas užpildžius nea
tidėliojant grąžinti LTB Kultūros 
Tarybai, DP Baltic Camp, Augsburg- 
Hochfeld, (13b). Reikalas yra sku
bus. LTB Kultūros Taryba

Ir šiais metais Paryžiaus lietuviai 
gražiai paminėjo Motinos Dieną, tik 
sekant vietos papročius, paskutinį š. 
m. gegužės sekmadienį.

Minėjimas buvo pradėtas iškil
mingomis pamaldomis, kurias atlaikė 
ir gražų pamokslą pasakė Tėvas J. 
Kubilius, S. J.

Po pietų gausiai susirinkusi Pa
ryžiaus lietuvių kolonija su dr. Bač- 
kiu ir ponia prieky paminėjo Moti
nos Dieną gražia oficialia dalimi ir 
pritaikyta programa. Be to, minėji
me dalyvavo ir kalbas pasakė Vyk
domosios Tarybos Pirmininkas p. V. 
Sidzikauskas ir Amerikos katalikų 
N.C.W.C. organizacijos delegatas 
Prancūzijoje p. J. B. McCloskey.

Oficiali dalis buvo pradėta minė
jimo organizatorės p. Bačkienės jau
tria kalba, kurioje buvo iškelta lietu
vės motinos reikšmė tautinio cha
rakterio ir gyvybės išlaikyme. v

Po to gražiai kalbėjo amerikietis 
delegatas p. McCloskey, kuris dar 
susirinkusias motinas ir vaikučius 
apdalino dovanėlėmis, p. V. Sidzi
kauskas, perdavęs paryžiečiams lie
tuviams visos tremtinių bendruome
nės sveikinimus ir linkėjimus.

Paskaitą apie motinos vaidmenį 
Lietuvos istorijos bėgyje ir -lietuvių 
tautos laisvės pastangose skaitė buv. 
Seimo vicepirm. p. M. Galdikienė.

Po to buvo atlikta graži programa, 
kurioje pasirodė p. Bačkienės pa
ruošti „mažieji artistai", susilaukę 
nuoširdaus dėmesio, studentai su 
dainų ir poezijos montažu, solistai Ir 
instrumentalistai. < \

Minėjimas, turint galvojo sunkias 
susirinkimo aplinkybes Paryžiuje, 
praėjo didelėje lietuviškoje nuotai
koje ir paliko neužmirštamų įspū
džių. (Z.UJ : č S

religijos, mokymas tampa svarbiau
siu aukštųjų ir viduriniųjų mokyklų 
uždaviniu. Mokiniai yra mokomi my
lėti, garbinti ir bijoti jo, didžiojo So
vietų žmogaus, tėvo ir mokytojo. Ta
čiau jaunimas dažniausiai ignoruoja 
stalininę doktriną. Pavyzdžiui, Šiau
lių aukštesnioje mokykloje 'iš 500 
mokinių tiktai 5 prisidėjo prie ko
munistų jaunimo lygio ir iš 200 mo
kinių Varėnos mokykloje tik 4 tapo 
komunistai.

Dėl tos priežasties kaltinami mo
kytojai ir senesnieji pakeičiami jau
nais ir lojaliais. Mokytojai paruošia
mi per trijų mėnesių marksizmo- 
leninizmo kursus. Su tokiais diplo
mais atsirado vis daugiau negu su 
universiteto diplomais.

Partija ir universitetas. — Vil
niaus ir Kauno universitetuose 1947 
m .prie kiekvieno fakulteto esą su
daryti specialūs kontrolės organai. 
Jie yra paskirti kom. partijos ir va
dinami „partijos grupėmis“. Komu
nistinė spauda, sudarius tokius orga
nus, rašiusi, kad tai iššaukęs moko
mojo personalo konservatizmas ir to
dėl profesoriai ir dekanai reikalingi 
rūpestingos globos. Jie turėję at
siekti kitų broliškų respublikų lygio, 
rašė spauda.

Prie Vilniaus universiteto 5 fa
kultetų sudarytos „partijos grupės“, 
padedančios dekanams ir profeso
riams bei kitiems akademiniams mo
kytojams papildyti politinį aktyvu
mą, discipliną palaikyti ir geresnių 
mokymo rezultatų atsiekti. Šie pro
fesūros talkininkai yra jauni komu
nistai, kurie niekad nėra lankę uni
versiteto. Tačiau jie apšviesti mark
sizmo-leninizmo „mokslų mokslo“ ir 
geri specai terore, šnipinėjime bei 
įsikišime visur ir visada.

Ilgamečiai profesoriai nėra per
daug vertinami kaip „tiktai specia
listai“. Naujam režimui jie turi būti 
perauklėti. Pagal oficialius duome
nis, 215 profesorių ir kitokio akade
minio personalo esą įtraukti | parti
jos mokyklas, kurios veikia Lietu
voje, kur jie išmoks Markso, Engel-

gi pastaroji šį pavasarį išvežta į Neu- 
burgą.

• Šiuo metu Memmingene yra 775 
lietuviai, kurie naudojasi IRO globa. 
Čionykščių DP kilnojimas, atvežinė- 
jimas mane paakino pasidomėti šių 
stovyklų gyventojų judėjimu, parem
tu statistiniais duomenimis. Arti per 
trejis metus įstaigos knygose įregi
struoti 6 lietuvių mirimai. Per tą 
laiką giminių užregistruota 48. Tad 
arti per trejis metus lietuvių prie
auglis yra 42.

— O kiek išemigravo?
— Į Funk kareivines iš Memmin- 

geno lietuvių iki šiol išemigravo 120, 
— pavartęs įvairias bylas pasakoja 
valdininkas. — Bet tiek „išemigravo“ 
į Funk kareivines Mūnchene, tačiau 
mažiausiai 20 ten ir šiuo metu tebe
gyvena.

Imuosi aritmetikos pagalbos. Jei 
arti per trejus metus prieauglis žy
mimas 42 skaitline, o per tą laiką 
išemigravo 100 asmenų, tad Memmin- 
geno stovyklose sutelktieji lietuviai 
sumažėjo 58 nariais. Skaičiuokim to
liau. Tolygaus spartumo esant gy
ventojų prieaugliui ir emigracijai, 
galima tarti, kad šiuo metu Memmin
gene esą 775 lietuviai čia ilgokai tu
rėtų gyventi. Prie dabartinės emi
gracijos tempo paskutinis iš šios sto
vyklos teišvyktų tik po 38 metų, t. y. 
apie 1986 metus...

— O kiek sergančių?
Toliau vartomos knygos:
— Šiuo metu įvairiose ligoninėse 

gydoma 20 Memmingeno stovyklose 
buvusių lietuvių. Didesnė jų pusė yra 
sergą plaučių ligomis. Tačiau mity
bai einant panašia linkme, kokia da
bar yra, nėra abejonės, jog visai ne
tolimoje ateityje ligonių skaičius di
dės.

Tai nėra džiuginanti informacija, 
bet pateiktieji skaičiai daug ką Pasa
ko. Ypač apie emigracijos spar.:’.

Vietos LTB komiteto pirm. J. Kon- 
droto, kuris šiuo metu eina ir tarp
tautinio komiteto pirmininko parei
gas, mintys taip pat pirmiausia kryp
sta emigracijos linkme. Dabartinė 
emigracija, tesirankiojimas viengun
gių, o tokiai žymia dalimi yra jauni
mas, slegiančiai veikia pasiliekančių 
nuotaikas, kurios nuolat tamsėja ir 
tamsėja. Šios linkmės emigracija 
neigiamai atsiliepianti ir į kultūrini 
kolonijos gyvenimą. Anksčiau veikė 
stovyklos choras, tačiau jaunimui 
emigruojant jo veikla turėjo sušlu
buoti. Anksčiau veikė eilė kursų: 
siuvimo, mezgimo, šoferių. Komiteto 
pastangomis iš griuvėsių buvo pada
rytos kursams vesti patalpos, tačiau 
šiuo metu teveikia vieneri kursai, 
būtent, radio technikų. Gimnazija, 
pradinė mokykla ir 2 vaikų darželiai 
teikia sąlygas jaunimui mokytis lie
tuviškoje dvasioje.

Pažymėtina Air Porto stovykloje 
rūpestingai Ružancovo vedama Lie
tuvių Bibliografinė Tarnyba, palai
kanti glaudžius ryšius su visa eile bi
bliografinių institucijų.

Memmingene lietuvių apybraiža 
kone geriausiai derėtų papildyti pa
čių gyventojų mintijimu:

— Mūsų tarpe sugyvenimas neblo
gas. Tačiau nėra namų be dūmų. 
Kartais juos kelia politiniai aštru
mai, bet ypač gyvenimo nuotaikas 
temdo sunkėjančios sąlygos, menkė- 
jąs maisto davinys, patalpų ankštu
mas ir nebuvimas viltį žadinančios 
perspektyvos. Visa mūsų gyvenimo 
apimtis sunkėja, gi žmogaus reikala
vimai palieka tie patys. Dėl to ir 
nuotaikos darosi vis jautresnės.

so, Lenino, Stalino biografijų, „Le
ninizmo problemos“ — bolševikt] bi
blijos — klasių kovos taktikos, pa
žins pasaulio revoliucijos būdus, vi
sasąjunginės komunistų partijos 
sprendimus ir kitus panašius partijos 
dalykus, kad jie taptų tinkamais me
dicinos, fizikos ar istorijos mokyti 
universitetuose.

IŠNIEKINTOS RASI] KAPINES 
VILNIUJE

Baltic Review biuletenis, leidžia
mas Stockholme, praneša, kad Rasų 
kapinės Vilniuje esančios išniekintos. 
Sovietų maršalui Cerniakovui, kuris 
invazijos metu žuvo Rytų Prūsijoje 
ir kurio vardu pavadintas Insterbur-’ 
gas, yra palaidotas Vilniuje. Tenai, 
netoli Gedimino gatvės, jo vardu pa
vadinta vieną aikštė, kur vasario 
mėn. sovietai jo garbei pastatė pa
minklą. Šiam paminklui pastatyti iš
plėšę raudonieji Rasų kapines, kad 
tuo susigrobtų reikalingą granitą ir 
marmurą, šimtai gražių kapų būvą 
sunaikinta.
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Europos Kongresas
S. m. gegužės 7—10 d. d. Haagoje 

įvyko garsusis „Europos kongresas“. 
Apie jį jau buvo nemažai kalbėta ir 
nemažai rašyta. Nėra abejonės, kad 
jei artimiausiuose metuose neįvyks 
kurių nors ypatingų sukrėtimų, Eu
ropos politika rutuliosis jos jungimo
si keliu.

Mūsų kraštas yra neišskiriama 
tos Europos dalelė, vadinasi, ir mus 
toji problema paliečia, ir mums ji 
įdomi, ir mūsų bendruomenėje ji 
svarstytina ir aktuali.

Jungtinių Europos Valstybių idė
ja yra tiek sena, kad nėra reikalo 
stabtelti ties jos plėtra. Mėginsiu la
bai trumpėti išryškinti, kaip šiandie
ną tąją, visų įsitikinimu seniai pri
brendusią idėją vaizduojasi įkūnyti 
jos aktingi rėmėjai: politikai, ekono
mistai, visuomenininkai ir, apskritai, 
veikliųjų tautos jėgų atstovai, nes 
Kongresas, galima drąsiai teigti, at
stovavo pačią pažangiausią visų 
sluogsnių ir profesijų Europos visuo
menę.

Suprantama, kodėl po karo vie
ningos ir vienos Europos idėja susti
prėjo. Visuose kraštuose gaivališkai 
įsisteigė labai didelis įvairiais var
dais ir įvairių tendencijų „federa- 

.. lįstų sąjūdžių“ skaičius. Po kelių 
tarptautinių kontaktų didžiuma tų 
sąjūdžių susijungė į milžinišką Eu
ropos Federalistų Tarptau- 
t in ę.S ą j u n g ą“ su centro būstine 
Ženevoje. Lygiagrečiai veikė dar 
įvairios kitos tarptautinės sąjungos: 
Tarptautinė Parlamentarų 
S ą j u n g a , p. W. Churchillio vado
vaujamas Už Jungtinę Europą 
Sąjūdis, Europos Sociali
stų Jungtinės Valstybės, 
Europos Bendradarbiavi
mo Nepriklausoma Sąjun
ga (ši pastaroji su žinomu ekono
mistu Van Zeelandu priešaky studi
juoja specifinius ekonominius klau
simus Europos mastu), Naujoji 
Tarptautinė Ekipa (krikščio
niškosios pakraipos sąjūdžiai) ir dar 
daug kitokių tarptautinių organiza
cijų. Visos jos, Europos Federalistų 
iniciatyva, tarp savęs susitariusios 
įsteigė bendrą „Tarptautinį Koordi
nacijos Komitetą“, kuris ir sušaukė 
„Europos Kongresą“, kurio tikslas 
buvo iškilmingai pareikšti ir priimti 
tam tikrą kiekį paprastų, bet pagrin
dinių, visus europiečius jungiančių 
principų ir jiems vykdyti — aptarti 
ir įsteigti nuolatinius organus.

Tie esminiai principai dėl kurių 
kongresui teko tartis, buvo iš anksto 
žinomi; svarbesnieji būtų šie:

— atskirų valstybių konkrečiai 
apibūdintinos ir aptikslintinos su
verenumo dalies federaliniams or
ganams perleidimas;

— muitų sistemų sujungimo 
pagreitinimas, siekiąs palaipsnio 
ekonominio apjungimo, organi
zuoto socialinės teisybės ir indi-
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vidualinės bei grupinės iniciaty
vos pagerbimo dėsniais;

— europiečio politinių, sociali
nių ir ekonominių teisių laidavi
mas ne vien kad ir kaip iškilmin
gomis deklaracijomis, bet ir poli
tine bei ekonomine struktūra, so
cialinėmis institucijomis ir ant- 
tautinio organizmo veikiančia 
kontrole;

— griežtas kurios kilmės 'im
perializmui pasipriešinimas ir ko
va dėl universališkų sprendimų 
laimėjimų.
Šio straipsnio rėmai neleidžia pla

čiau pagvildenti nei visos labai tur
tingos Kongreso programos, nei ja
me pasireiškusių įvairių tendencijų, 
nei labai vertingų diskusijų dėl to
kios ar kitokios Federalistinės ar 
Jungtinės Europos konkrečios for
mos, lygiai kaip neleidžia nušviesti 
kad ir kaip įdomius atskirų dalyvių 
pasiūlymus. Tenkinsiuosi davęs 
trumpą kongreso galvojimo vaizdą, 
kiek jis atspindi svarbesniųjų „ly
derių“ kalbose ir priimtose rezoliu
cijose.

Bendrųjų pareiškimų, šį kartą 
daug konkretesnių kaip paprastai 
kongresuose būna, trumpai suglau
dus, vedamosios mintys būtų tokios:

Europa sunkiai serga. Karas ne 
vien nuteriojo visus jos kraštus, bet 

ekonominę 
šiol gyveno, 
potencialas 
pajėgumas 

smunka; valgomųjų produktų gamy
ba užuot augusi — krenta ir visiems 
bado šmėkla gresia; užtrauktos sko
los vis didėja; karo reikalams ne
proporcingos su pajamomis išlaidos 
negali patikrinti atskirų valstybių 
individualaus saugumo; perdėto na
cionalizmo vis didėjančios klaidos; 
sugebančio palaikyti tarptautinę 
tvarką ir pasižadėjimų bei įstatymų 
laikymąsi tarptautinio autoriteto ne
buvimas, — tokie yra pagrindiniai 
faktoriai, kurių negalavimai užgulė 
šiandien visas Europos tautas ir pri
vedė jas prie bedugnės. Kūrybinis 
Europos genijus tačiau nėra išsekęs, 
jos žaliavų turtai yra dideli ir dar 
kaip reikiant neeksploatuojami, per 
200 milijonų susijungusių europiečių 
sudarytų jėgą, su kuria joks kitas 
pasaulio milžinas negalėtų nesiskai
tyti. Vadinasi alternatyva: arba kiek
viena tauta atskirai, bet „savaran
kiškai“ risis į tą bedugnę, arba visos 
įsijungs į didesnį vienetą, kuriame 
visos drauge pajėgs vėl iškopti į pa
viršių. Bet kuri atsikūrimo viltis yra .

ir sunaikino visą jų 
struktūrą, kuria jie iki 
Milžiniškos industrijos 
žlugo ir ekonominis

. ją sudarančioms tautoms, turi būti 
nepriklausoma nuo bet kurios kitos 
valstybės ir neturi būti nukreipta 
prieš bet kurią tautą.

Rezoliucijose paliesta daugybė ki
tų socialinių, kultūrinių, ekonominių 
problemų ir pareikšta atitinkamų 
siūlymų bei nutarimų. Jų neliečiu, 
nes kiekvienas turėtų būti atskiros 
studijos objektas. Ką galima būtų 
pasakyti apie tokių rezoliucijų prak
tišką vertę?

Pirmiausia reikia nepamiršti, kad 
Haagos Kongresas nebuvo kuris nors 
Europos Parlamentas. Jame oficia
liai ne tik kad vyriausybės nedaly
vavo, bet ir įvairių kraštų delegaci
jos susidarė visai neoficialiai. Vadi
nasi, kongreso nutarimai — niekam 
peprivalpmi ir nieko neįpareigoja. 
Tokį rezervą padarius, reikia atsi
žvelgti į -kongresistų sudėtį. Jų tarpe 
buvo tokie valstybės vyrai, kaip 
Churchill, Ramadier, Eden, Reynaud, 
Van Zeeland, buvo visų partijų, iš
skyrus komunistus, parlamentų at
stovai, daug buvusių ministerių — 
pirmininkų ir ministerių, diplomatų, 
universitetų mokslininkų, profesorių, 
pramonininkų, dvasininkų, rašytojų, 
įtakingų žurnalistų ir publicistų, sin- 
dikalistų ir kitokių — darbininkiją 
atstovaujančių atstovų, įvairaus ran
go savivaldybininkų; buvo neoficia
liai ir vienas kitas vyriausybės na
rys. Kiekvienas atstovavo tik juos 
pasiuntusias organizacijas, bet visu
moje kongresas atvaizdavo, 
nereikia abejoti, europinę sąži
nę ir įvairių tendencijų 
nuotaikas. Jau vien ta aplinky
bė, kad eilė valstybių galvų, iki pre
zidento Trumano {skirtinai, siuntė 
kongresui sėkmingo darbo linkėji
mus, rodo, iki kurio laipsnio ir vy
riausybės domėjosi Kongreso dar
bais. Jos tik laukia, anot belgų min. 
pirm-ko p. Spaako, kad tautos jas 
„pastūmėtų pirmyn“. Niekuomet 
dar, pranešėjo p. Rougemont žodžiais 
tariant, pasaulio istorija nežinojo to
kio galingo laisvų žmonių susirinki
mo! Tarp didžiojo pavojaus ir di
džiosios vilties Europos pašaukimas 
dar niekuomet nebuvo taip ryškiai 
apibūdintas. Ne vien kongresistų 
tarpe, bet ir vyriausybių sluogsniuose 
vyrauja įsitikinimas, kad kongrėso 
nutarimai Europos analuose pažymi 
naują posūkį, kuris pagreitins ir 
palengvins Europos apjungimą 1 vie
ną politinį vienetą, tuo labiau, kad 
jame neoficialiai dalyvavo įvairių 
tarptautinių valstybinių komisijų na-

bosis mėginimais atskirai atsistatyti 
savo tautinį ekonominį gerbūvį se
nais metodais.

Pirmon eilėn Kongresas pareiškė 
pasitenkinimą ir pritarimą visoms 
iniciatyvoms, kai kurių valstybių jau 
padarytoms (Benelux, sutartys pen
kių) ir bendradarbiavimui patikrinti 
jau pradėtoms vykdyti. Su didele 
simpatija buvo paminėti iniciatoriai 
ministerial Bevinas, Bidault, Spaa- 
kas, kurie šia kryptimi suka jų at
stovaujamas vyriausybes. Vadinasi, 
netenka stebėtis, kad pagrindinis re
zoliucijos punktas: „Europos tautų 
skubiausia pareiga yra sukurti eko
nominę ir politinę vienybę saugumui 
ir socialinei pažangai patikrinti“ — 
buvo priimtas su didžiausiu entu
ziazmu ir su tokiu pat entuziazmu 
buvo pareikšta, kad „Europos tau
toms išmušė valanda, kada jos turi 
atsisakyti nuo kai kurių savo suve
renumo teisių, idant jas naudotų 
bendrai, derindamos ir plėsdamos 
savo resursus". Tokiais principais 
persitvarkymas negali įvykti vienu 
šuoliu. Jungtinės ar Federalistinės 
Europos įkūrinimas kelia visą eilę 
konstitucinių ir juridinių problemų. 
Reikia išspręsti, kurios tų problemų, 
politinių ar ekonominių, vykdytinos 
neatidėliojant ir kurios jų tik pa
laipsniui įgyvendintinos. Panašiems 
klausimams studijuoti renkomenduo- 
ti ir kas galima vykdyti kongresas 
prašo skubiai šaukti „Europos 
S e i m ą“. Atstovus į tą seimą turė
tų rinkti „dalyvaujančių tautų“ par
lamentai, iš savo ar ne iš savo tar
po. Tokia Jungtinė ar Federalistinė 
Europa pasilieka atvira visoms de
mokratiškai gyvenančioms Europos 
tautoms, kurios, be to, pasižadės re
spektuoti „Žmogaus Teisių Chartą“. 
Kongresas tačiau -rado reikalinga 
konkrečiau pasisakyti dėl „demo
kratijos“ kriterijų pareikšdamas, 
kad „nieku būdu Į tą savybę negali 
pretenduoti režimai, kurie teisiškai 
ar faktiškai negarantuoja minties ir 
jos išreiškimo būdų laisvės ir kurie 
neleidžia laisvai politinei opozicijai 
pasireikšti“. Atskirai komisijai pa
veda parengti tokią „Žmogaus Teisių 
Chartą“ ir pasiūlyti apibūdinimą bei 
smulkesnius kriterijus, kuriuos turi 
atitikti vadinasi „demokratijų" reži
mai.

Žmogaus teisėms ir laisvės prin
cipams apginti Seimas turės įsteigti 
Tarptautinį Teismą, pajė- '■ 
giantį pritaikyti reikalingas sakcijas. , 
Jungtinė ar Federalistinė Europa,

I
riai, atvykę čia pasiklausyti nuotai
kų ir eventualių praktiškų pasiūly
mų. Jų darbas palengvėsias, ypač 
muitų ir finansų klausimais.Nereikia manyti, kad nutarimai 
buvo priimti labai sklandžiai ir vie
ningai. Tendencijų kova' kai kada 
buvo didelė. Taip, pavyzdžiui, libe
ralizmo .ir socializmo tezėms viena 
kitai nenusileidžiant, buvo abejonių, 
ar ekonominėje komisijoje pavyks 
rasti bendrą formulę. Sindikalistų 
pozicija vėl skyrėsi. Tendencijų at
stovai diskutavo tokiu įkarščiu, tar
tum būtų sprendžiamas klausimas, 
ar busimoji Europa bus socialistinė, 
liberalinė ar sindikalistinė, tuo metu 
kada iš tikrųjų tų problemų didžiu
mą turės spręsti kiekviena tauta sa
vo ribose ir federalistinės Europos 
ribose jokia super-vyriaušybė nega
lėtų primesti bendro sprendimo.

Giliau įžvėlgus atskirus nutarimų 
punktus, visur galima pajusti ten
dencijų kompromisus. Pavyzdžiu ga
li būti ir Seimo klausimas. Supran
tama, kad demokratinėje Europoje 
bendrai politinei galiai reikšti turi 
būtį ir bendras seimas. Skirtingos 
nuomonės pasireiškė Seimo rinkimo 
būde. Vieni, su p. Reynaud prieša
ky, akcentuodami, kad tiek vyriau
sybės, tiek ir išrinkti atstovauti tau
tinius interesus, vadinasi, perdaug 
persiėmę nacionalizmu „tautų atsto
vai“ negali pakankamai objektyviai 
atstovauti bendrų Europos reikalų, 
siūlė į busimąjį Seimą rinkti atsto
vus tiesiogiai, vieną iš milijono gy
ventojų. Stipri anglų opozicija nu
svėrė ir buvo nutarta, kad atstovus 
į Europos Seimą skirs parlamentai. 
Nusileidimas tik toks, kad tie atsto
vai ar jų dalis gali būti parinkti ir 
ne iš parlamento narių.

Apie „Rytų ir Centro Europos 
Valstybių“ į Jungtinę Europą įjun
gimo problemą vertėtų parašyti at
skiras straipsnis. Čia prasitarsiu tik 
tiek: Europa yra viena ir nedaloma 
— bet kuris sprendimas, tų sričių į - 
ją neįtraukus, bus netobulas ir even
tualiai gali būti tik provizorinis. To
kį principą kėlė viešumon ne vien 

■tų 'kraštų kongreso dalyviai, bet ir 
daugelis kitų kongresistų, bet jo 
konkretizavimas dėl suprantamų po
litinių aplinkybių menkai rezoliuci
jose atspindėjo, išskyrus punktą, pa
gal kurį „Federalistinė Europa pasi
lieka atvira visoms demokratiškai 
gyvenančioms Europos tautoms“.

Iš anapus „uždangos“ gyvenančių 
tautų Kongrese buvo atstovaujamos 
lenkų, rumunų, vengrų, ju
goslavų, čekų, bulgarų ir 
baltų laisvuose kraštuose 
gyvenančios bendruome
nės. Tų bendruomenių atstovai iš
syk buvo įsileisti tik kaip stebėtojai, 
bet kongresui įpusėjus jiems buvo

(Nukelta į 4 pusi.)

M. Juodaitis

Atvirukas
Gerokai vėliau po žemiau paminėtų įvykių teko sustoti 

Viename miestuke, vidurio lygumos šiaurėje, kurio nuošalumą 
ir nuobodulį didino, be to, dar prasidėjęs skalsus rudens lie
tus. Kai atlikęs reikalus sužinojau, kad man parankus trau
kinys išeis tik anksti rytą, nebežinojau kur dingti. Užtat su
tikimas seno pažįstamo man buvo ne tik malonus, bet ir 
naudingas.

Na, paskutiniai metai nebuvo praėję, taip sau be nieko. 
Patogiai įsitaisę, leidome vienas kitam pasipasakoti ir prisi
minti. Ir po to nutilome, tartum viską galutinai išsėmę. Mes 
nejučipmis buvome atsidūrę prie kažko lipnaus, kas kritęs 
ant mūsų galvų, vėlęsis tarp pirštų ir. pasilikęs. Lindo įkyri 
mintis, kad tai, kas guli ant širdies, pasiliks ir toliau. Nusi
kaltimo dalis — ne mūsų, svetimo ir be galo piktai taikyto 
į mūsų krūtines, aštriu kampu rėmėsi į mūsų širdis — tai 
mačiau iš jo akių. Jis tebetvyrojo. Mes, tur būt, lygiai bu
vome pačiupti tos klaikumos ir nejaukiai dairėmės. Vėliau 
šeimininkas išėmė iš knygos prastą, rudo popieriaus atviruką, 
su atspaustu jame pašto ženklu, ir lygino jo kampučius 
pirštais.

— Tasai laiškutis rašytas Naujoje Vilnioje, birželio dvi
dešimt pirmą dieną, vadinasi, išvakarėse. Tas kaip tik rodo, 
kad negalima pakreipti ar sustabdyti nuožmiųjų pragaišties 
ratų. Juk dar dienelė, ir ... Bet rašiusioji nežinojo, kad šiuo 
vardu žmogaus jau nebėra. Laiškininkas veltui ieškojo adre
sato. Tada paėmiau aš, kadangi niekam kitam jis neparūpo. 
Kas rašoma: — „Kerniau Brangus!... Mus sulaikė vienai die
nai. Kada veš toliau — nežinome. Nenusimink. Atminsiu 
visuomet Tave, nes... Felė.“

Nepilnus metus jį pažinojau, atkėlus pas mus ir apsigy
venus gretimai. Tai be abejonės buvo puikus vyras, kiek 
išsidraikęs, liūdnas, tiesus ir staigus. Pamėgau jį nuo tada, 
kai pasiskundė surizgusia šeimos būkle ir vienu nuotykiu, jo 
manymu, jį smarkiai sužalojusiu ir padariusiu tik per pus 
žmogumi. Tuo netikėjau. Negalėjau, matydamas giedras ir 
visad laukščias akis. Ir kai pavasariop jisai pradėjo domėtis 
tąja, kurios laišką ką tik skaitėme, aš nekaltinau jo lengva
pėdiškumu, o tartum skatinau, tuo labiau, kad ir mergaitė

iš tikro buvo šauni ir verta gero žmogaus. O jį kaip sykis 
tokiu laikiau. .

Jie išeidavo už miesto. Susėsdavo prie upės, kai aš meš
keriodavau, klydinėjo laukų ežiomis, tartum ūkininkų pora, 
besidžiaugianti derliumi. Greitai pamačiau, kad esu nereika
lingas. Jaunystė dažnai mėgsta vienatvę, ir jai tada pilnai 
užtenka savų akių. Mergaitė ruošėsi egzminams ir jis talki
ninkavo savo žiniomis. Manęs jie nesisaugojo. Buvau vyres
nis ir ėjau lyg ir kokio globėjo pareigas. Žinoma, niekeno 
neuždėtas, bet kažkodėl viskas taip klostėsi. Matydavau juos 
kasdien ir kaip draugystė pastebimai tamprėjo ir glaudėsi. 
Kaimynas liovėsi minėjęs likusią meilę, ir bendrai rečiau 
besikalbėjome liūdnais krašto reikalais. Aš girdėjau jį kartą 
sakant mergaitei:

— Tavo vardas reiškia laimę. Tu turi būti laiminga ir 
mane padaryti tokį.

Ak, amžinasis jaunystės troškulys. Laimė. Bet niekad 
ji nėra taip nepastovi, kaip tuose metuose.

Ji buvo linksma ir masinančiai vaiski, kaip vėjelis, tą 
dieną parsinešusi atestatą. Jos šviesūs plaukai rietėsi ir dribo 
saulės nuaųksinty sriautu ant pečių. O akys juokėsi ir šoki
nėjo švytinčiais spraguliais. Gal būt laime? Aš jos kitaip 
nebegaliu prisiminti.

Ji važiavo tėviškėn dviračiu, lydima Kerniaus. Man ji 
reiškė šiltą dėkingumą, lyg visa tai, ką ji dabar turėjo, būtų 
atėję iš mano rankų. Mes neatsisveikinome — ji ketino daž
nai lankytis. Vargšė smagioji mergytė.

Rytas buvo ūkanotas. Pavėluotai išėjau tarnybon ir ant 
tilto mane sustabdė keista eisena. Prastame ūkio vežime sė
dėjo mūsų urėdas su žmona ir trimis vaikučiais, o jiems už 
nugarų, du kareiviai, atstatę šautuvus. Tokių kareivių dar 
nebuvau matęs. Žaliais apsiuvimais kepurės ir ypatingai šu
niški veidai. Moteriškė ir vaikai verkšleno, tik urėdas sėdėjo 
tiesus ir galvą lėtai linkčiojo į šalis. Būrys, sekęs paskos, 
susidėjo taipgi iš verkiančių moterų, tylių vaikų ir paniu
rusių vyrų.

— Kas čia dedasi?
— Kas?... Žmones, matai, gaudo ir veža.
— Veža?... Kur?... •
— I stotį. Vienas Dievas težino kur ...
O kitas paaiškino, kad jau nuo tamsos iš kaimų visais 

keliais veža žmones ir grūda į vagonus.

Pamačiau Kernių. Mudu sekėme atokiau. Bet netoli sto
ties visus stabdė ir varė atgal milicininkai ir. tie kareiviai. 
Stiprios sargybos su kulkosvaidžiais stovėjo netoli viena kitos.

Kažkas nesuprantama ir bauginančio dėjosi gatvėse, sto
ties rajone, keliuose. Mašinos ir ūkiški vežimai suko nuo 
pervažos, ir atvežtuosius, su mažais ryšuliais, varė prie va
gonų, stūmė vidun. Ir jų durys tą pačią minutę sandariai 
vėrėsi.

Minia stovėjo toliau ratu. Kai kurie prašėsi ir mėgino 
prieiti arčiau. Juos varė keiksmais ir durtuvais atgal. Pra
dėjo lynoti, smulkiai, iš lėto.' Žmonės blaškėsi pagauti šiur
pios netikrovės, slankiojo ir laukė. Jie mirko lietuje, tarsi 
tai, kas vyko jų akivaizdoje, buvo netikra ir turėjo tuojau 
pasibaigti.

Kernius nervinosi.
— Man neramu dėl jos... Nežinau, bet rodos, kad bus 

kas negera. Ne, aš nėsu linkęs lysti į tas dėžes, kad uždusčiau. 
Ne... Bet ką gali kūdikiai ir suniekintos moterys? Tie sene
liai. Kuo jie yra prasikaltę? Tegul pasako. .

Jis nesitvėrė savyje, spaudė kumščius ir paniūromis dėb
čiojo. Paskui pasigriebęs dviratį išvažiavo. Trumpomis per
traukomis šliaukė lietus. Laikas nuo laiko vežimai suko prie 
stoties ir laipino žmones iš miesto ir apylinkės. Kernius par
sigavo prieš pusiaunaktį. Aš nusigandau jį pamatęs. Ir nebe
reikėjo klausti, kas nutikę. Jo nerimas turėjo priežastį.

— Ją išvežė... Visus... Grobia, varo...
— Jis sudribo ant minkštasuolio mano kambaryje ir va

paliojo žodžius, atskirus ir be sąryšio. Jėgos jį buvo paliku
sios. Bet vėliau jis pradėjo daužytis. Aš turėjau nemaža 
vargo, kad jį išlaikyčiau vietoje. Jis ketino eiti ir pasmaugti 
sargus, nes ji yra vagone. Ji tenai dūsta. O Viešpatie!... Jis 
kalbino mane eiti kartu. Jis prašė, maldavo, keikėsi, prisie
kinėjo ir karčiai apgailestavo, kad visi yra bailiai ir niekšai. 
Reikėtų pulti ir išvaduoti.

Kokie žodžiai! Dieve brangus. Bet iš tikrųjų, kas reikėjo 
daryti?

Nuo aušros vėl stovėjome ten. Bet, kaip ir vakar, nieko 
arčiau neleido. Visi vagonai, o jų suskaičiau dešimt, stovėjo 
pilni, ir iš jų sunkėsi kažkoks neaiškus ūžimas: rauda, aima
na, prispaustųjų skundas? Kernius atrodė kaip ne visai svei
kas. Jo veidas papilkėjo ir akys nejaukiai, kažkaip per pla-
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Teisingumo jausmas dar nežuvo
DIDELE LIETUVIŲ IR BALTŲ TAUTŲ TEISIŲ DEMONSTRACIJA PARYŽIAUS UNIVERSITETE.

TAUTŲ TEISIŲ LYGA SUORGANIZAVO AKADEMINĮ VAKARĄ LIETUVOS REIKALU. ŽYMUS PRAN
CŪZŲ KALBĖTOJAI. P. V. SIDZIKAUSKO PASKAITA.

Paryžius, birželio 14 — Žy
mioji nusipelnusių bei didelio vardo 
prancūzų organizacija „Ligue dės 
droits des peuples“ (Tautų teisių ly
ga) Paryžiaus Sorbonnos Universite
te, Turgot amfiteatre, š. m. gegužės 31 
dieną surengė viešą akademinį va
karą, pavadintą „Pays Baltes dans le 
cadre des problėmes europėens“ (Bal
tijos kraštai Europos problemų rė
muose).

Siam akademiniam vakarui vado
vavo pats lygos prezidentas Jean 
Texcier, garbingo ir žymaus var
do publicistas, „Cambat" vedamųjų 
autorius, .pagrindinę paskaitą apie 
Lietuvą skaitė Vykdomosios Tary
bos Pirmininkas p. V. Sidzikau
ską s, be to, gyvai ir nuoširdžiai kal
bėjo Respublikos Patarėjas ir žino
mas Paryžiaus kalbėtojas Ernest 
Pezet ir generalinis šios lygos se
kretorius Jean-Jacques Gruber, 
taip pat garsus kalbėtojas.

Pilnutėlėje amfiteatro salėje ma
tėsi prancūzų politikų ir veikėjų, jų 
tarpe keli buvę prancūzų ministerial 
Baltijos kraštuose. Be to, gausiai at
silankė ir lietuvių kolonijos atstovai 
su p. Dr. Bačkiu ir ponia priekyje.

Pradžioje keletą žodžių apie pačią 
lygą. „Ligue des droits des peuples“, 
kaip pirmininkaujantis p. Jean Tex
cier pareiškė, kovoja dėl tautų ap-

Spaudos konferencija
Paryžiuje

Vykdomosios Tarybos Pirminin
kas p. V. Sidzikauskas ir Lietuvos 
Atstovas Prancūzijoje p. Dr. S. A. 
Bačkis šiomis dienomis painformavo 
lietuvių spaudos atstovus Paryžiuje 
aktualiais mūsų bylos klausimais, 
apie tremtinių perkėlimo ir įkurdi
nimo pastangas, santykius tarp mū
sų vadovajančių organizacijų ir įstai
gų, etc., etc. Tarp kitų, buvo paliesti 
ir lietuviškos propagandos bei in
formacijos klausimai didžiuosiuose 
pasaulio centruose ir Paryžiuje kon
krečiai, iškeltos ir tos sunkios aplin
kybės, kuriose tenka atlikti tuose 
centruose tiek vadovaujančioms 
įstaigoms bei asmenims, tiek pat ir 
informacinį darbą bedirbančiam 
spaudos darbininkui.

Tarp vadovaujančių organų ir in
formacinį darbą dirbančių asmenų, 
nors ir vėlokai, prasidėjęs bendra
darbiavimas Vokietijoje ir kituose 
centruose, reikia manyti, nenutruks, 
o dar plėsis. O tai neginčyjamai at
neš gerų rezultatų mums visiems ir 
visai mūsų bylai! Z. U.

Mūsų Paryžiaus korespondento

sisprendimo teisės, kurios pagrindais 
buvo pasirašyta 1919 m. Versalio tai
kos sutartis. Tos pačios idėjos juk 
iškėlė didžiuosius 1848 metų revoliu
cijos siekimus, jos lydėjo Vienos 
Kongreso darbus ir didžiuosius pa
starojo karo meto siekimus, išreikš
tus Atlanto Chartoje. Bet tarptauti
nės demokratijos siekimai šiandien 
■yra paminti ir visa eilė tautų tapo 
„karo aukomis“, negalinčiomis lais
vai apsispręsti ir neturinčiomis tos 
didžiosios laisvo apsisprendimo tei
sės. Iš pasaulio žemėlapio išnyko vi
sa eilė tautų, taip pat buvo atkerta
mos ištisos teritorijos, be jokio tautų 
sutikimo ar net atsiklausimo. Kaip 
žmogus kovojo ir tebekovoja dėl savo 
individualios teisės, apsivainikavu
sios „Ligues des droits de lUomme“ 

t (Žmogaus teisių lyga), taip dabar 
išeina į kovą dėl savo teisių ištisos 
tautos. „Ligue des droits des peup
les" stovi šios kovos lauke ir visomis 
išgalėmis pasisako už tautų laisvę. 
Tautos, kaip ir paskiras žmogus, turi 
teisę laisvai gyventi ir laisvai kurti 
savo kultūrą, ekonominį pajėgumą ir 
savo įnašą viso pasaulio bendruome
nėm „Jei tauta nėra laisva, tai jr 
žmogus joje nėra laisvas“, pareiškė 
savo įžangoje garbingo amžiaus ir 
vardo p. Jean Texcier.

- Prie progos reikia pažymėti, kad 
toje lygoje nariais yra visokių pa
žiūrų ir įsitikinimų žmonės, tačiau 
nė vieno nepriima simpatizavusio ar 
simpatizuojančio tatalistinės sistemos 
režimui. Tokiu būdu joje nėra ko
munistų, Vichy režimo buv. šalinin
kų, bendradarbiavusių su naciais, etc. 
Už tad joje gražiai sutelpa ir deši- 
niausi katalikai ir kairiausi sociali
stai — visi, kuriems rūpi teisinga 
taika ir tautų laisvo apsisprendimo 
principo įgyvendinimas. Lygos gar
bės prezidentu yra išrinktas garsus 
Prancūzijai nusipelnęs politikas 
Bracke - Desrousseaux, prezidentu 
minėtasis Jean Texcier, toliau vado
vaujamą organą sudaro: viceprezi
dentai — Pierre Borden, Henri de 
Montfort, Gasto Tessier; generaliniai 
sekretoriai — Jean-Jacques Gruber 
ir Jean-Daniel Jurgensen, sekretorius 
— Anne Grunbaum, archivistas — 
Jean Bonnerct, teisinis patarėjas — 
Me Emmanuel Blanc, ūkio ir turto 
dalies vedėjas — Claire Saunier. Ly
gos adresas: 10, Villa d’Alėsia, Paris 
14-ėme.
. Ji buvo įkurta 1946 metais liepos 

17 dieną, dalyvaujant žymiems pran
cūzų, anglų ir kitų kraštų politikams 
bei parlamentarams. Lyga nėra ko
kios nors pakraipos ar partinės link
mės organizacija. Ji be jokių rezervų 
pasisako už visų tautų laisvę ir ne

priklausomybę. laisvą tautų apsi
sprendimą. Šiais principais vadovau
jantis, kalbama ir kovojama dėl Bal
tijos tautų laisvės, dėl Lenkijos išsi
laisvinimo, dėl laisvo ispanų tautos 
apsisprendimo, dėl žydų troškimų ir 
siekimų įkurti Izraelio valstybę, etc.

Mums įdomu pastebėti, kad lyga 
taip pat kovoja dėl tremtinių teisių 
ir siekimų. 1946 metų rudens sesijoje 
lyga įgaliojo Prancūzijos delegatę 
prie UNO visumos suvažiavime p. 
Marie-Helene Lefaudieux įteikti pla
tų memurandumą, ginantį DP teises. 
Tam memorandumui paruošti lyga 
buvo sudariusi specialią komisiją, 
kuri klausimą ištyrė gerai ir pavyz
dingai.

Užtat ir tas faktas, kad tokia 
stambi ir žymaus vardo organizacija 
ruošia akademinio pobūdžio paskai- 
tą-debatus Lietuvos reikalu, yra di
delės reikšmės ir jis buvo atžymėtas 
žymiųjų prancūzų laikraščio skiltyse.

Savo išsamioje ir gerai dokumen
tuotoje paskaitoje Vykdomosios Ta
rybos Pirmininkas p. V. Sidzikauskas 
pradžioje nušvietė istorinį Lietuvos 
Valstybės ir lietuvių tautos kelią.

Jis nušvietė tas geografines ir po
litiškai istorines aplinkybes, kuriose 
kūrėsi ir augo kunigaikščių Lietuva, 
ilgiau apsistodamas ties didžios isto
rinės reikšmės lietuvių tautos žy
giais, išgelbėjusiais Europą nuo įvai
rių viduramžių invazijų. Perėjęs prie 

| naujųjų laikų, p. V. Sidzikauskas pri
mena tas nelaimingas aplinkybes, dėl 
kurių buvo prarasta valstybinė ne
priklausomybė ir tauta pateko ilgon 
pilna prasme vergijon. Toliau, jau
triais žodžiais buvo nušviestos lietu
vių tautos pastangos išsilaisvinti ir 
trumpasis šviesusis Nepriklauomybės 
laikotarpis.

Antroje savo paskaitos dalyje p. 
V. Sidzikauskas iškėlė lietuvių tau
tos tragediją, kančias ir nelaimes šio 
pastarojo karo sąvartoje Pagrįsda
mas dokumentuotomis žiniomis, jis 
parodė tikrąjį rudojo ir raudonojo 
totalizmo veidą ir jų kėslus Lietu
voje ir Baltijos kraštuose.

Baigdamas savo pranešimą, Vyk
domosios Tarybos Pirmininkas p. 
Sidzikauskas apeliavo į demokratiš
ką, laisvą ir teisingąjį pasaulį at
kreipti skubų dėmesį j naikinamas 
ramias Baltijos tautas ir tarptautinio 
bendradarbiavimo jėgomis atstatyti 
jų laisvę ir nepriklausomybę.

Po to kalbėjo Respublikos patarė
jas Emest Pezet. Jis puikūs kalbė
tojas, nuo pirmo žodžio pagalinąs 
klausytoją. Žymus ir garbingas po
litikas. Jo žodžiai turi gilios ir svar
bios reikšmės.

Jis kreipiasi tiesiai į prancūzus 

sakydamas, kad jie negali nesidomėti 
likimu tautos, kuri paaukojo 2.000 
vyrų gyvybę dėl Prancūzijos laisvės! 
Pradžioje savo kalbos jis iškelia tuos 
dvasinius ryšius, kurie tampriai jun
gia Prancūziją ir Lietuvą, ir tuos 
nuoširdaus draugiškumo ir bendra
darbiavimo momentus, kurie yra 
gausiai pasireiškę tarp Lietuvos ir 
Prancūzijos. „Taigi, mes negalime 
nesidomėti tos mums taip draugiš
kos tautos likimu“, sako patarėjas p. 
E. Pezet.

„O koks likimas ją ištiko?“ Pri
mindamas p. V. Sidzikausko kalbą, 
jis sako: „Matote"...

Jis žvelgia visus karo meto su
sitarimus. Cituodamas nutarimus, 
Stalino, Roosevelto, Churchillio pasi
sakymus, jis damaskuoja melą ir pa
rodo, kiek vertės turi tie žodžiai rea
lybėje. Jo oratoriškas gabumas, nuo
širdus tonas ir meistriškas pavyzdžių 
parinkimas tiesiog žavi klausytoją. 
Atskleidęs Maskvos, Teherano, Jal
tos, Potsdamo, o taip pat Atlanto 
Chartos ir UNO susitarimų principus, 
gražius žodžius ir jų „vertę“ realy
bėje, jis sušuko: „Baltų tautos nėra 
išbrauktos iš tarptautinės bendruo
menės jokiu tarptautiniu aktu ar su
sitarimu. Tas leidžia mums tikėti, 
kad teisingumo jausmas pasauly dar 
tebėra gyvas“.

Baigė savo įspūdingą kalbą Res
publikos patarėjas p. Emest Pezet 
nuoširdžiais linkėjimais vėl visiems 
laisviems ir nepriklausomiems susi
rinkti savo laisvoje tėvynėje ir savo 
kūrybiniu pasireiškimu įsijungti j 
laisvą demokratinį pasaulį. Pasku
tiniai jo žodžiai priminė mūsų bran
gų Vilnių ir Aušros Vartus!

Po jo savo trumpesniame, pilna
me poetiškumo žodyje lygos genera
linis sekretorius Jean-Jacques Gru
ber iškėlė gražiuosius lietuvių tautos 
bruožus ir ryžtingą kovą dėl laisvės. 
Lietuvių tauta net savo didybės va
landose buvusi kukli ir dorumo pil-

Europos ]
(Atkelta iš 3 pusi.) 

pripažintos lygios delegatų teisės. 
Visos tos „delegacijos“ veikė gana 
vieningai, buvo susirinkusios savo 
atskiros konferencijos ir padarė at
skirą pranešimą spaudai. Kongreso 
uždarymo metu buvo priimtas iškil
mingas atsišaukimas j Europiečius. 
To atsišaukimo paskutinieji punktai 
suglaudžia viso darbo esmę ir turinį:

1. „Mes norime sujungtos Eu
ropos, norime kad visame jos plo
te būtų gražintas laisvas judėji
mas žmonėms, idėjoms ir gėry
bėms.

2. Mes norime Žmogaus Teisių 
Chartos, laiduojančios minties, 
sueigų ir žodžio laisves, o taip pat 
laisvą politinės opozicijos reiški
mą.

3. Mes norime Tarptautinio 
Teismo, sugebančio pritaikyti rei
kalingas sankcijas Chartai re
spektuoti.

Prieš Pabaltijo aneksija
Austrijos x. ^usybė yra painfor

mavusi estus, latvius ir lietuvius, 
esančius Austrijoje, kad jie nėra 
įpareigoti registruotis Sovietų įstai
gose ir kad Sovietų Sąjunga neturi 
teisės priversti juos repatrijuoti, nes 
Austrijos vyriausybė nelaiko ju So
vietų piliečiais.

Tokią deklaraciją paskelbė Au
strijos Vyriausybė sąryšyje su So
vietų repatriacijos komisijos skelbi
mu registruotis. (BR) 

na. Niekada jos neviliojęs imperia
lizmas. Kaip savo didybės valandose 
lietuvių tauta buvo garbinga, taip ir 
nelaimių metu ji pasirodo ne tik gar
bingai, bet ir herojiškai. „Juk yra 
nuostabus dalykas, kad lietuvių tau
ta, nepaisant ilgai užtrukusių nakčių 
(suprask — okupacijų), taip stipriai 
sugebėjo išlaikyti savo tautinį cha
rakterį ir būdą!

Tas ją iškelia j tarpą pirmųjų ir 
garbingų tautų, paliekančių savo 
šviesios istorijos pėdsakus kartų kar
toms!“

Visas šis akademinis vakaras 
praėjo tikrai nuoširdžioj atmosferoj. 
Jis parodė, kad mūsų byla yra gyva. 
Dar kartą prisimenant p. E. Pezet žo
džius, vakaras skaudžiai parodė, kar 
nuėjo gražūs žodžiai ir kokia netei
singa tikrovė daugeliui Europos tau
tų, kai tuo tarpu Azijoje ir Okeani
joje spalvotieji vienas po kito atgau
na laisvę ir teisę. Juk pats vyriau
sias metas, parafrazuojant p. E. Pe
zet, demaskuoti cinizmo 
triumfą tarptautinėje politikoje’..

Paryžiuje šitokio pobūdžio paren
gimas turi didelės reikšmės. Reikia 
džiaugtis, kad atitinkamos mūsų 
įstaigos ir asmenys padarė žygius, 
kad mūsų bylos reikalais kalbėtu to
kios žymios organizacijos ir tokio 
garbingo vardo žmonės. Z. V.

4. Mes norime Europos Seimo, 
kuriame būtų atstovaujamos visų 
tautų veikliosios jėgos.

5. Gera valia šventai pasižada
me remti visomis išgalėmis mūsų 
židiniuose ir viešumoje, mūsų 
partijose ir bažnyčiose, profesijų 
ir sindikatų sambūriuose visus 
tuos asmenis ir valstybės vyrus, 
kurie dirba tą visiems išganingą 
darbą, taikos ir didžios ateities 
laidą, šiai ir būsimoms kartoms. 
Baigdamas leidžiu sau paraginti

ir visą mūsų lietuviškąją visuomenę 
burtis j tą milžiniškąjį judėjimą. Ne 
vien kaip Kongreso dalyvis, bet ir 
kaip galvojąs pilietis, giliai tikiu, kad 
Jungtinė Europa įsikurs ir tik tokios 
Europos nariai galime tikėtis tauti
nės autonomijos ribose išlaikyti savo 
dvasinę individualybę ir patikrinti 
mūsų medžiaginį gerbūvį. Kaip jau 
dabar prie to darbo prisidėti — apie 
tai kitą kartą.

čiai slankiojo orbitose. Bet nipkur jis nematė mergaitės švie
sių plaukų, jos žvilgsnio pro plyšius aklinuose vagonuose. 
Niekur jis neišgirdo balso nelaimingosios, kurios vardas reiš
kė laimę, kuri manė laimę padaryti didelę ir ilgą jiems 
abiems. O ji buvo ten su kitais ir alpo.

Pavakaryje prišliaužė garvežys ir sustumdė vagonus. 
Širdį gręžiantis riksmas prasiplėšė iš minios. Moterys verkė, 
vyrai nusiėmė skrybėles ir žegnojosi, o kiti stovėjo nekrutė
dami ir pamėlę. Traukinys pajudėjo. Iš jo, iš tų kurčių dė
žių, pasigirdo gūdi, prislopinta giesmė: — ... Lietuva Tėvynė 
mūsų... — Iškištos, karančios rankos, dalys veidų ir akys 
pro plyšius užkaltų langučių.

Žmonės stoviniavo. Kernius staiga apsisuko. Aš dar jam 
šūktelėjau:

— Kur eini?
— Niekur.
— Palauk, eisime kartui...
Jis nuėjo skersai bėgių į užmiestį. Šiandien aš negaliu 

sau dovanoti, kad išleidau jį iš aklų. O gal, kad ir kas, aš 
nieko nebūčiau galėjęs pakeisti. Ar ne jo lemtis jį vedė pra
žūties keliu? Na, pagalvokime rimtai. Tada vyko daug da
lykų, kurių anksčiau negalėjome suprasti.

Jo nebemačiau. Bet man buvo papasakota žodis žodin tų, 
kurie buvo liudininkais. Jis atsirado klube ir pasiprašė deg
tinės, Atskirame kambaryje už sienos sėdėjo miestelio vy
resnybė, susirinkusi nuplauti dulkių po sunkaus darbo. Ker
nius gėrė. Nusipirko dar vieną butelį ir juo nešinas įsivertė 
pas ponybę. Jjs norįs su draugais išgerti. Ar nieko prieš? 
Komiteto pirmininkas išvertė baltas akis ir pasakė, kad dabar 
esą visi lygūs. Jam gert esą vistiek su kuo, kad tik netrūktų 
degtinės. Tada Kernius ėmęs ir paklausęs:

— Kas, drauge pirmininke, išvežta? Jūs sakėte, kad 
šiukšlės. Ar ne?... :

— Aišku, kad šiukšlės. Nėra ko krimstis, — patvirtinęs 
pirmininkas. O Kernius tub metu ir trenkęs jam snukin. Jis 
puolęs visus iŠ eilės ir bandęs išplėšti pistoletą. Tačiau mili
cijos viršininkas, nors ir būdamas girtutėlis, ginklo neišleido 
Ir pradėjo šaudyti. Jis išvarė visą apkabą, ir bent trys šūviai 
kliuvo Kerniui.

Aš jo nebemačiau. Kitą dieną jį išvežė ir užkasė ant se
nųjų kapų.

Vyt. Alantas (g)

Sužvejotos 
brangenybės

Bet vyras žmonos nebeklausė. Žaisdamas su vaiku, jis 
galvojo apie savo darbą. Jo laisvės ilgesys bus įkūnytas mo
teriškoje figūroje. Pusnuogė ji galingu judesiu veršis iš molio 
masės, smarkiai pasiduodama į priekį, bet jos galva bus at
gręžta atgal, tartum žmogaus, kuris bėga nuo siaubo. Jos 
akyse turės būti sukauptas siaubas įkandin ją sekančio chao
so, kurį turi vaizduoti slėgi molio masė, iš kurios ji kils, ir 
galingas vilties poveržis į laisvę. Atgal atmesti plaukai blaš
kysis, kaip nuo audros, o smailios krūtys, kaip strėlės šaus 
pirmyn. Moters rankos turės būti dar surakintos, bet visos 
figūros poveržyje turės būti sutelkta tiek energijos, kad žiū
rovui būtų aišku, jog pančiai turės tuojau subirėti...

Vanagas kontempliavo savo žmoną ir galvojo, ar ji galėtų 
būti modelis. Vanagienė ėjo 27 metus ir buvo dar gerai išsi
laikiusi moteris. Stori, geltoni plaukai ir graži veido forma 
maždaug atitiko jo kūrinio mintį, bet kūnas?... Jis jį gerai 
pažinojo: ji galėtų pozuoti, kaip motina, bet ne kaip veržli 
amazonė. Galvą jis gali pradėti modeliuoti tuojau, o pečiams 
ir liemeniui jis susiras kitą modelį.

— Klausyk, Saliute, — tarė jis gerdamas kavą, — ar tu 
negalėtum man papozuoti? Noriu pradėti naują darbą.

— Tu manai, kad aš galėsiu pozuoti be drabužių, kai tas 
Kizlius čia visą laiką painiojasi?

— Man reikalingas tik tavo veidas.
— Aš papozuosiu, bet tu turi man pažadėti dar kartą 

nueiti į komitetą ir pareikalauti, kad jie iškeltų tą valkatą...
2.

Merkys, iš profesijos inžinierius, turėjo stovyklos dau
gumo pasitikėjimą. Į valdybą jis pateko antrą karią, o val
dyba ji vėl perrinko pirmininku. Lietuvoje jis ėjo apskrities 
inžinieriaus pareigas ir administracijos darbą išmanė. Daug 
kam nepatiko jo šaltokas, užsikirtęs būdas, bet jo šalininkai 
aiškino, kad sėdįs pirmininko kėdėje pareigūnas per daug 
saldus ir negalįs būti. Jis dėjosi šaltas ir santūrus, bet am
biciją turėjo jautrią ir užgavimų neužmiršdavo. Pirmininkas 

laikė save dideliu kultūrininku ir kiekviena proga, pats gėrė
damasis savo iškalbingumu, gražiai kalbėdavo apie kultūros 
reikalus, tačiau, kai stovykloje gyveną menininkai kreipda
vosi į jį, nusiskųsdami blogomis darbo sąlygomis, visada iš
girsdavo tą patį atsakymą: „Kokios čia gali būti privilegijos? 
Visi turime vienodai nešti tremtinio naštą“. Jis atsidėjęs sekė 
tremtinių spaudą ir iki ašarų jaudinosi, skaitydamas kores
pondencijos apie kitataučių susižavėjimą mūsų menininkais, 
tačiau, padėjęs laikraštį, jis daugiau apie tai nebegalvodavo.

Skulptorius Vanagas nusprendė į raštinę neiti, o pasikal
bėti su pirmininku kur nors akis į akį Jis nedrįso trukdyti 
savo „menkniekiais“ raštinės ponų, kurie kažin ką rimtai rašė 
į dideles knygas. Raštininkų jis nemėgo, pats nesuprasdamas 
kodėl.

Pirmininką Vanagas sutiko einantį per rajoną ir varžy
damasis atsiprašė norįs su juo pakalbėti porą žodžių. Parei
gūnas murmtelėjo: „Prašau“, bet patenkintas nebuvo, nes iš 
anksto žinojo, apie ką skulptorius kalbės ir širdyje pagalvojo: 
„Kurių velnių jis čia man visą laiką lenda į akis“. Kita ver
tus, jis buvo blogai nusiteikęs ir dėl to, kad prieš keletą mi
nučių turėjo aštrų pasikalbėjimą su buhalteriu, kuris supai
niojo stovyklos atskaitomybę. Jei užklups revizija, bus ne
malonumų ...

Taip sutiktas, skulptorius sumišo, ir visa jo rūpestingai 
apgalvota argumentacija, kodėl jam reikalingas atskiras kam
barys, surizgo. To santūraus ir paniurusio pareigūno akivaiz
doje jis jautė savo menkystę ir kaltino save, kam jis kvaršina 
galvą tokiai svarbiai stovyklos asmenybei savo nereikšmin
gais reikaliukais.

— Dovanokite, ponas pirmininke, — mikčiojo jis iš anksto 
žinodamas, kad iš to nieko neišeis — dar karią noriu tamstą 
sutrukdyti. Vis dėl to Kizliaus... Gal galėtumėte jį iškelti... 
Pradėjau didesnį darbą, jis man kliudo. Tamsta pats, kaip 
kultūrininkas, supranti, kad mano darbui reikia ramybės, 
susitelkimo... Iškelkite tą Kizlių: jis girtuoklis, priekabus, 
su mano žmona nesugyvena... Aš būčiau labai dėkingas. Jei 
to įnamio nebūtų, jaučiu, galėčiau rimtą darbą dirbti... Ir 
mes gyvename taip susispaudę: oro trūksta... Vaikas mažas 
... Vasarą dar galima langus praverti, bet žiemą toje palėpėj* 
užtrokšime. Argi negalėtumėte surasti kokį kampą tam gir
tuokliui?

(Bus daugiau*

4
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Europa pasauliniuose verpetuose
Europos organizavimas. H. Tru

man neraminančiais žodžiais aptarė 
dabartinę tarptautinę politikos padėtį:

„Pasaulio ateitis pareis nuo tarp
tautinės raidos 1948 m.“ Mes žino
me, kad karo mašina veikia pilna 
sparta. Žinome dvi stovyklas aršiau 
rungtyniaujant, kaip kada nofs anks
čiau. Nuvokiame, jog tokia įtampa 
ilgai tverti negali. Tačiau mums aiš
ku, jog kiekviena valstybė, kiekvie
nas žemynas turi apsčiai problemų, 
kurios nelengvai išsprendžiamos.

Toje painiavoje vis dažniau iš
girstame grasius žodžius. Anava, ne
seniai James Forrestal sutartinai su 
gen. Bradley nurodė, jog karas dabar 
nėra teoretinė prielaida, kuri buvo 
praėjusiais metais.

Pairusi vakarinė Europa, kuri per 
praėjusius trejus metus, buvo plokštu- 
ml liūdniems atodūsiams, skuba or
ganizuotis. Toji veikla vyksta keliais 
tarpsniais, bet sparčiai, tarytum būtų 
išgąsdinta nežinomos ateities įvykių. 
Jei praėjusių metų konferencijos bu
vo tamsoje gaudymas nesuvokiamos 
šmėklos, šįmetiniai žygiai remiami 
tikrove.

Pirmasis tarpsnis pradėtas 1948. 
IV. 17, kai Briuselyje pasirašoma D. 
Britanijos, Prancūzijos ir Beneluxo 
savitarpė pagalbos sutartis. Mėnesiui 
praslinkus Paryžiaus konferencijoje 
neįtariama sukurti karinę komisiją. 
Finansiniams ir ūkio reikalams su
daroma kita komisija, kurios tikslas 
sudaryti tvirtus medžiaginius pagrin
dus. Jie reikalingi Europos apginkla
vimui, nes žinoma sena tiesa: alkanas 
yra blogas kareivis. Pagaliau seka 
Europos politinis organizavimas įvy
kusioje Europos sąjungos konferen
cijoje, 1948. V. 7—8 d. Haagoje.

Rašo Ged. Galvanauskai
verčiami rūpintis Europa ne jos, bet 
savo labui. Vakarų Europą bolševi
kams užleidus, Artimieji Rytai, imti
nai su žibalo versmėmis, stambi pra
monė, dideli skaičiai kvalifikuotų 
darbininkų ir Siaurės Afrikos strate
ginė sritis gali taip pat atsidurti bol
ševikų įtakoje. Todėl JAV politiniuo
se nurodoma,'jog prez. H. Trumanas 
pasakysiąs kalbą, kurioje pritars Eu
ropos gynybai. Georges Marshall, 
Foster Dull lr Warren Austin dabar 
ruošią atitinkamą planą. Senat. Van
denberg redaguojąs rezoliuciją, kuri 
būsianti patiekta JAV kongresui. 
Kongresas tokiam siūlymui pritarsiąs 
ir su Europos kiekviena valstybe ra
tifikuosiąs atskirą sutartį.

Ūkiškasis klausimas ir ginklų tie
kimas yra susijęs su Marshall planu. 
Galimas dalykas, jog kongresas norė
damas taupyti, bent dalį Europos ap
ginklavimo sieks atlikti Marshall pla
no sąskaiton.

Ginklų tiekimas taipgi susijęs su 
nemažais sunkumais. Amerikiniai 
modeliai europiečiams sudarys kai 
kurių keblumų. Ar JAV yra pajė
gios Europą greitai apginkluoti? Ku
rias sąlygas statys europiečiams?

Štai keli klausimai, kurie Europos 
generalinio štabo galvas gerokai pa
vargins. Mums lieka džiaugtis, kad 
atsirado kartą, kas rūpinsis Europos 
likučio saugumo, nors jo saugumas 
pačiiį europiečių krauju turės būti 
išpirktas.

Politinė kova. Londone vyko dvi 
konferencijos. Vienoje norėta išsprę
sti Vakarų Vokietijos politinį klausi
mą, kitoje redaguojama taikos sutar
tis su Austrija. Abi konferencijos 
baigiasi visiška nesėkme. Dėl Vokie
tijos nesutaria Vakariečiai, nes pran

cūzai su pagrindu nuogąstauja dėl 
Vokietijos naujos grėsmės. O Sovie
tai Berlyną nori „išvalyti" ir paskelb
ti sostine „naujos" sovietinės Vokie
tijos.

Austrija vienintelis laidas abiejų 
stovyklų atstovams susitikti ir 15 
mėn. posėdžiaujant nieko nenutarti. 
Jų programoje yra 18 klausimų, ku
rių visais nuomonės skiriasi. Svar
biausias klausimas — Austrijos ne
priklausomybės garantavimas — yra 
pakibęs ore. Sovietai siekia Styriją 
ir Karinti ją prijungti prie Jugoslavi
jos, pasirėmę 1920 m. gyventojų at- 
siklausimu. Žibalo ir Dunojaus lai
vininkystės klausimas sudaro naujus 
spyglius abiejų stovyklų santykiuose.

Berlyne vyksta toliau neatiaidi 
kova. Sovietai suardę kontrolinės 
komisijos posėdžius, kurie nutrūko 
nuo 1948. III. 20 d., pastaruoju metu 
nutraukė ir komendantūrų bendra
darbiavimą.

Ženevoje įvyko keista konferen
cija, kurioje svarstyta informacijos 
laisvė. Čia, kaip ir kitur, dvi stovy
klos nesutaria dėl pagrindinės sąvo
kos — laisvės.

Begotos konferencija tik dalimi 
pavyko. Ūkiškais klausimais nesusi
tarė. Ten vienu balsu 21 valstybės 
atstovai sutarė kovoti prieš komu
nizmo internacionalą. Kita rezoliu
cija 18 balsų nutarta, kad europie
čiai pasitrauktų iš Amerikos konti
nento ir likviduotų ten esančias, ko
lonijas. Britai protestuoja dėl to nu
tarimo, nes jis esąs vienšališkas, t. y. 
nedalyvaujant tuo suinteresuotiems.

Bogotos konferencijos nesėkmė 
JAV verčia vėl visą dėmesį kreipti į 
sunaikintą Europą.

Europos konferencija. Europos
Karinis pasiruošimas. Karinės ko

misijos uždavinys aptarti svarbiau
sius tos srities klausimus ir sudaryti 
Europos generalinį štabą. Pastarojo 
pareiga ginti vakarinę Europą nuo 
užpuolimo iš rytų. Kai finansų ko
misija posėdžiavo Briuselyje, 1948. 
IV. 30 — V. 1, generalinių štabų vir
šininkai susirenka Londone.

Nežinia, ką gero nuveikė toji ko
misija, tačiau aišku, jog susidūrė su 
eile nepaprastos apimties klausimų: 
gynybos plano paruošimu, apsigin
klavimu, kariuomenės, rezervų ir pa
galiau gynybos generalinio štabo su
darymu. Reikia prileisti, kad kon
ferencija apsprendė linkmę, sudarė 
generalinį štabą, kuriam greičiausia 
vadovaus marš. Montgomery, nors 
nemaža problemų gula jo pečius.

Pati didžiausia problema — ne- 
epspręsta JAV laikysena Europoje. 
JAV laikysena pareina iš vyriausybės 
ir generalinio štabo apsisprendimo. 
O čia mes susiduriame su dviem skir
tingomis pažiūromis. Kongresas ma
no, jog JAV palauš sovietų atsparą 
atominėmis bombomis ir oro laivynu. 
Tuo atveju Eurona būtų palikta jos 
pačios likimui. ’ Kitai linkmei atsto
vauja gen. James Forrestal ir ka
riniai štabai, kurie siekia pilnutinio 
apsiginklavimo ir nusistatę ginti Va
karų Europą.

Soje srityje esama gausybės kitų 
prieštaraujančių duomenų. Vieni jų 
skelbiami įvairiais samprotavimais, 
visai nenorint pasakyti, kas sakoma. 
Tikrieji tikslai neretai slepiami. 
Kiekvienu atveju amerikiečiai yra

Kaip Leino išdavė
Rusijai pabaltiems

Kaip žinome, Suomijos vidaus 
reikalų ministeris Yrjo Leino buvo 
atstatytas, nes jis, Sovietams išdavęs- 
pabaltiečius, prarado parlamento pa
sitikėjimą. Baltic Review rašo, kad 
maršalas Ždanovas pakvietęs Leino 
j kontrolės komisiją ir įdavęs jam 
sąrašą asmenų, kurie turėjo būti su
imti ir neatidėliojant pristatyti tai 
komisijai. Leino pašaukęs policijos 
šefą ir įsakė areštuoti sąraše Sovietų 
išvardytus asmenis. Policijos vadas 
negalėjo išeiti iš kontrolės komisijos, 
kitaip tariant, jis buvo sulaikytas, iki 
kol tie asmenys bus atgabenti ru
sams.

Suomijoje ir dabar veikia įstaty
mas, kuris nustato, kad be įstatyme 
numatytų priežasčių asmuo — savas 
ar svetimas — negali būti areštuo
tas. Dėl šios priežasties Sovietai ir 
Suomijoje pradėję žmonių vogimą, 
kaip tai jie praktikuoja Berlyne, Vie
nais ir kitur.

Apie didįjį „Tėvynės Balso" humorq
AUTOMOBILIAI, MADŲ SALIONAI IR ATPIGINTI MAIŠAI...

Politrukai daugiau į stovyklas 
„Tiesos“ iš Vilniaus nebeatveža, nes 
susiprotėjo, kiek dėl savo žioplumo 
jie patys turėjo pragaišties. Juk iš 
„Tiesos“ pamokslų mes kaip ant del
no sužinodavome visą tiesą, kas da
bar darosi bolševikų pavergtoje mū
sų tėvynėje. Kadangi tas laikraštis 
yra „naminis“ ir skirtas tik už spy
gliuotų vielų ir enkavedistų sargybi
nių šunų uždarytiems bolševizmo 
baudžiauninkams uiti ir gąsdinti, to
dėl jis visai nesivaržo šaukti ir rėkti 
apie tai, kas ištiktųjų darosi paverg
tame mūsų krašte: kad čia pilna bur
žuazinių nacionalistų, buožių, sabo- 
tažninkų, liaudies priešų, kad laukai 
neapsėjami, derlius nenuimamas, ru
sai prageria visus valdžios ir koope
ratyvų pinigus, žemės ūkio stotyse 
traktoriai neremontuoti, arkliai pa
stipę ir visose pusėse „stalininius 
planus“ šuo neša galutinai ant uode
gos ... Tai buvo tragiškos būklės or
ganas.

Dabar iš Vilniaus bevežamas tik 
„Tėvynės Balsas“. Sis „išrado“, jog 
tėvynėje staiga dingo visos bėdos ir 
negerovės ir tremtinius mėgina už- 
bovyti gražiais muilo burbulais. Pa
gal tą „balsą“ išeina taip, jog Lietu
voje dabar upės teka pienu, sodžel- 
kos pilnos medaus, gatvės grįstos sū
riais, stogai dengti lašinias, iš dan
gaus sninga riestainiais, o į dešras nė 
skersa nebežiūri net katės ... Gi, „ba- 
tiuška“ Stalinas suteikė visiems už
sienin pabėgusiems „visuotinus visu 
kalčių atlaidus“, kiekvieną tremtinį 
Vilniaus stotyje sutinka su dūdų or
kestru, paskui gvoltu prikemša pil
nas kišenes rublių, potam paguldo į 
pūkų lovą ir kutena švelniai padus, 
idant jam per amžius būtų linksma 
„plačiojoje tėvynėje“...

Tai yra labai linksmas organas ...
Na, tik paklausykime kokio kla

siško jumoro mums pateikia iš tėvy
nės paskutinieji „Tėvynės Balso" 
Nr. Nr.

Lietuvoje nėra jokių kolchozų...
Tur būt, kad visi dar prisimena

me, kaip.Justas Paleckis, 1940 m. ta
pęs „prezidentu", pasakė kalbą „liau
dies seime", kurioje, tarp kitko, pa
reiškė: „Tik liaudies priešai skleidžia 
paskalas, kad Lietuvoje ūkininkai 
bus suvaryti į kolchozus. Jokių kol
chozų pas mus niekada nebus ir apie 
tai niekas nė negalvoja...“

Tas pats Paleckis savo kalboje, 
pasakytoje Vilniuje š. m. gegužės 
pirmosios iškilmių proga, tarp kitko 
pareiškė: „Vis plačiau vystosi žemės 

ūkio kooperacija. Pernai prasidėjęs 
valstiečių jungimąsis į kolektyvinius 
ūkius eina vis platyn. Kolektyvinio 
darbo kelias yra tas kelias, kuris iš
ves mūsų darbo valstiečių mases iš 
amžių skurdo į šviesų gyvenimą ..“ 
G,T. B.“ Nr. 13)

Na, ar nesakė Paleckis tada tiesą? 
Jokių kolchozų Lietuvoje ir nėra, o 
yra tiktai „žemės ūkio kooperacija“..

Apie tą pačią „naujenybę“ toliau 
rašoma „Tėvynės Balso“ 12 Nr. ši
taip, straipsnyje „Naujas gyveni
mas": „Teko aplankyti ne tik mieste
lius, bet ir Žemaitijos kaimus. Mil
žiniški pasikeitimai įvykę žemaičių 
kaime. Valstiečiams ir tarybiniams 
ūkiams valdžia išdalino 73.150 ha dir
bamos žemės. Žemaitijos kaime pa
sirodė nauji reiškiniai, naujos orga
nizacijos, kasmet duodančios vis rim
tesnę pagalbą darbo valstečiams. Tai 
žemės ūkio kooperacija, mašinų trak
torių stotys, kurios labai padeda vals
tiečiams. Telšių apskrities žemės ūkio 
kooperacijai, kuri jungia tūkstančius 
valstiečių ūkių, priklauso 1.116 ha 
bendrai dirbamos visuomeninės že
mės, dešimtys įvairių dirbtuvių, kal
vių, malūnų ir 1.1, (m.pabr.). Didelę 
pažangą padarė ir Telšių apskrities 
tarybiniai ūkiai, kurie tampa prieša
kinio žemės ūkio pavyzdžiais. Štai 
Anutėnų tarybinis ūkis turi net tris 
traktorius...“

Vadinasi, ir romantiškoji žemaičių 
žemelė jau virto kolchoziniais utely- 
nais... Tikras dalykas, kad žemaitis 
gera valia į kolchozą nėjo. Greičiau
siai jų vardu ir jų pasais į kolchozus 
sulindo Volgos burliokai...

Steigiami madų salionai...
Tas pats „TB“ 12 nr. rašo: „Tri

kotažo ir siuvyklų tresto nutarimu 
Vilniuje steigami madų namai. Dirb
ti juose kviečiami žymiausi meistrai, 
o taip pat dailininkai. Madų namai 
sistematingai kurs naujus drabužių 
modelius vasaros ir žiemos sezonams, 
rekomenduos geriausius jų siuvy
kloms. Prie madų namų bus atida
ryta „nuolatinė modelių paroda, o taip 
pat siuvimo atelje.“ •

Na, ką čia jau ir besakyti! Nevel
tui „Tiesa“ neperseniausiai pranešė, 
kad „Liaudies gerovei visoje tarybų 
Lietuvos respublikoje maišų kainos 
atpiginamos 20 %“. Reiškia, vadina
si... liaudis galės „madų galionuo
se“ siūdintis iš maišų visų sezonų 
modelius, prižiūrint geriausiems 
meistrams bei dailininkams ...

Prisimename dar kaip šiandieną, 
kaip „madingai“ apsirengę plūdo ru
jomis ne tik kolchozininkai, bet ir

konferencijos Išvakarėse Ernest Be- 
vin pasako kalbą, kurioje aštriai 
puola politinės Europos sąjungos kū
rimą. D. Britanija pritarianti Briu- 

’ sėlio paktui, bet daugiau ji nedary
sianti nė pusės žingsnio. Valstybių 
suverenumą reikia gerbti. D. Brita
nija jo tegalinti tiek atsisakyti, kiek 
reikalauja JTO. Visa tai, kas prašo
ka šią liniją, esą utopija. Europos 
iškylančiai žvaigždei jis netikįs. Vi
si tie, kurie tiki šio kontinento 
santarvei, bent dabartiniu metu, esą 
utopistai. Bevino kalbą, pasakytą ge
gužės 4 d., ypač aštriai puola buvęs 
amb. Andrė Fransois-Poncet straips
nyje „Pono Bevino drąsa ir baimė“, 
paskeltame ,JLe Figaro“ gegužės 7 d. 
numeryje. Tame straipsnyje paaiš
kėja, kad prancūzai ir britai turi skir
tingas Europos sąvokas. Prancūzai 
nuolat baiminasi vokiečių. Jie nori 
juos pažaboję be karo valdyti Euro
pos sklypą. Britai, nors ir nesakyda-. 
mi, siekia sukurti galybę, kuri iš
laisvintų Europą, o vėliau ją tvarkyti 
pagal tos dienos reikalavimus. Čia 
nusveria du samprotavimai — britų 
Commonwealth išlaikymas ir .noras 
pernelyg neišgąsdinti sovietų savo 
tikraisiais tikslais.

Ne ką toliau eina Georges Mar
shall, kuris prisitaikydamas sovie
tams tvirtina, jog kryžiaus karas ne
galįs įvykti, iki nebus gautas JTO 
pritarimas. Todėl pirmiausią reikia 
peržiūrėti JTO konstituciją, vadina
ma Charta. Ar JAV laikys nor
maliu reiškiniu, jog sovietai yra užė
mę pusę Europos?

Nuaidėjus Haagos konferencijai, 
pasklido kitas gandas JAV siūlymo 
priėmimas iš Sovietų pusės pradėti 
naujas derybas. Tiesa, Molotovas 
daug kuo pakaltina amerikiečius ir 
nepritaria Marshall planui: kam rei
kalingos naujos derybos, tai tik laiko 
užtęsimas. Juk abi pusės žino, jog 
žaidžiama ne vien Europos, bet ir 
pasaulio likimu?

„katiušos" 1940—41 m. į mūsų kraštą 
iš „draugiškų respublikų“. Tur būt, 
ir jie buvo apsisiūdinę tokiuose pat 
sovietų „madų saliuonuose“, prižiū
rint geriausiems meistrams ir daili
ninkams ...

Atpigintos kainos ...
Prekybos ministro įsakymu visose 

parduotuvėse vėl atpigintos eilės ga
minių kainos. 1000 rublių atpigo mo
tociklų ir automobilių kainos, 300 ru
blių — dviračių, 250—500 — siuva
mosios mašinos. 10% sumažintos ra
dijo imtuvų, foto aparatų, papirosų, 
cigarečių, primusų, kvepalų, 12 nuo
šimčių akordeonų ir laikrodžių, 20 
nuošimčių patefonų, sidabrinių daik
tų, alkoholinių gėrimų ir t.t. Nuo ba
landžio 10 d.... žymiai padidėjo foto 
aparatų, muzikos instrumentų, dvira
čių, motociklų ir laikrodžių pardavi
mas ...“

Tai gali būti panašų ir į tiesą, nes 
kainų atpiginimas kaip tik sutampa 
su data, kada buvo pagrobta ir api
plėšta Čekoslovakija. Juk 1940 m., 
kada bolševikai pagrobė ir apiplėšė 
Pabaltijo valstybes irgi šitos rūšies 
prekės buvo atpigintos „draugiškose 
respublikose“...

Na, tik jūs įsivaizduokite sau ši
tokį vaizdą: bolševikinio fabriko ver
gas — darbininkas sau lekia su nu
pigintu automobiliu iš Kauno į Pa
langą savaitgalio praleisti. Miške jo 
žmona groja su atpigintu patefonu, 
vaikai — akordeonais, o jis pats fo
tografuoja juos, žiūrįs laikrodį ir 
traukia sau pigias cigaretes... Ta
čiau kiekvienas vaikas žino, jog so
vietuose turėti foto ajWatą yra 
griežčiausiai NKVD uždrausta ir už 
tai gali grėsti Sibiro konclageris.

Labai gaila, kad prekybos mini
stras dar užmiršo paminėti tremti
niams, jog atpigo ir apelsinai, kadan
gi, dideliai suklestėjus pramonei, 
apelsinų fabrikai jų produkciją pa
kėlė aštuonis kartus ...

Irgi radijo „mėgėjai"...
„T; B." 12 nr. rašoma: „Vilniaus 

universiteto studentas Tamutis, iš
mokęs respublikiniame radijo klube 
radijo pagrindų ir praktikavęsis čia 
esančioje stotyje dabar montuoja sa
vąją stotį. Gegužės septintąją — ra
dijo dieną — Lietuvos radijo mėgėjai 
dalyvaus Tarybų Sąjungos konkurse, 
kurį laimės tas, kuris per nustatytą 
laiką užmegs daugiausiai ryšių su to
limiausiomis stotimis. Tuo tikslu Vil
niaus radijo mėgėjų stotis užmezga 
bandomuosius ryšius su Amerikos ir 
kitų žemynų radijo mėgėjais.“

III-sis Lietuviu 
Tautinio Sąjūdžio atstovu 

suvažiavimas
S. m. birželio 12—13 d. d. Gar- 

misch-Partenkirchene įvyko III-sis 
visuotinis Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
suvažiavimas. Jame dalyvavo gau
sus atstovų būrys iš visų trijų oku
pacinių Vokietijos zonų. Per abi die
nas užtrukusius įtempto darbo, tačiau 
pakilios nuotaikos posėdžius priimta 
LT Sąjūdžio deklaracija, nusmaigsty
tos veikimo gairės, išsiaiškinta esa
moji tarptautinė situacija ir artimieji 
tremties uždaviniai. Ta pačia proga 
perrinkti valdomieji organai — Cen
tro Valdyba, Taryba ir Kontrolės Ko
misija. Suvažiavimas gavo daug 
sveikinimų iš Eufępos ir Amerikos.

Birželio 14 d. suvažiavimo daly
viai padarė bendrą ekskursiją į Zug- 
spitzę ir kitas vietos apylinkės įžy
mybes.

Negut tik šnipinėjimo tikslais. 
Gaila, nepasakyta kokiai NKVD lor- 
micijai priklauso ir minėtasis Ta- 
mutis. O šiaip tegu tik pamėgina 
koks mėgėjas „užmegzti ryšius** su 
Amerika ar kitais žemynais be sau
gumo policijos žinios, tai nė neapsi- 
žiūręs, kaip jau ir besikalbąs su bal
tosiomis meškomis...

Visai nesenai mūsų stovykloje 
vienas tremtinys gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo brolio, kuriame tuo 
reikalu šitaip rašoma: „Mielas bro
lau, dabar aš esu mūsų miestelio ra
dijo mazgo direktorius ir mechani
kas. Mano pareigos yra, pagal man 
duotą programą, nustatytu laiku • 
įjungti nustatytą stotį, kurios progra
ma iš mazgo perduodama į taškus 
(garsiakalbius, kurie įrengti mieste
lio gyventojų butuose). Nori ar ne-
nori, taškai „kalba“ to), kol mazge 
išjungiami. Klausytis iš užsienio ko
kių nors buržuazinių ir reakcinių 
tauškalų — mums nereikalinga..."

Štai ir visa sovietiškoji radijo „gu
drybė“ bei „ryšiai su Amerika bei 
kitais žemynais...“

Tarybiniai pasakoriai...
, Tūlas Gaurilčikas nuo Kėdainių, 

vokiečių okupacijos metu atgabentas 
Prancūzijon, berods, už palaikymą 
ryšių su banditais ir karui pasibaigus 
atsidūręs Serburgo (Prancūzijoje) DP 
stovykloje, o dabar sugrįžęs į Tarybų 
Lietuvą, pasakodamas savo pergyve- • 
nimus „Tėvynės Balso“ 9 Nr., paduo
da tokį „epizodą“:

„Kartą į lagerį (Šerburge) atvyko 
žalsva mašina su skrybėliuotu pone
liu, kurį lydėjo amerikietis karinin
kas. Surinktiems lietuviams „tautie-. 
tis“ ėmė pliurpti visokius dalykus 
apie bolševikus ir ragino negrįžti 
namo. Tam poneliui baigus kalbėti, 
ariogalietis Alekna paklausė jo pa
vardės. Pasigirdo nedrąsus atsaky
mas „Bronius Daunoras“. — „Tu bu
vai fašistinio laikraščio „Ateitis“ lei
dėjas ir redaktorius“, — su dideliu 
trenksmu drožė Alekna. „Atstovas“ 
pasidarė raudonas kaip burokas. Vi-, 
si prisiminė tą niekšingą okupacinių, 
dienų Lietuvoje plunksnagraužį Bro
nių Daunorą. — Juk tu pats mus 
stūmei į okupantų glėbį. Visokiais 
būdais garbinai Hitlerį, padėjai jam 
smaugti lietuvių tautą — riktelėjo 
Alekna. — Per tavo malonę ir mes 
čia atsidūrėme... — Daunoras dar 
mėgino aiškintis, bet nieko jis neįti
kino. Daunoras, amerikiečio karinin
ko lydimas, vėl išvažiavo, o mes pa
siryžom grįžti namo ..."
• Gerai tikrai, kad Gaurilčikas su 

Alekna išbarė šitą nenaudėlį. Tik « 
labai gaila, kad čia aprašomasis as
muo niekur niekada toliau nuo Ham
burgo nebuvo išvažiavęs... Mato
mai, gana žioplas buvo ir enkave
distas, kuris už Gaurilčiką rašė šitą 
„laišką“.

Ir daugiau visokių „linksmų nau
jienų“ sužinome iš „T. B.“ Pvz.: kad 
mūsų „Elta“ egzistuoja Paryžiuje, 
kad „Inkaro“ gumos fabrikas pra
deda leisti į rinką šimtus tūkstančių 
vasaros sezonui skirtų pusbačių iš... 
vinkšnos žievių, kad Lietuvos TSR" 
Ministrų Taryba nutarė nuo balan
džio 10 iki gegužės 10 paskelbti miš
kų atželdinimo mėnesį, nes, okupan
tui „sumaniai šeimininkaujant“, miš
kų padėtis pasidarė tokia, jog „pie
muo jau neberanda išsipiauti sau 
botkočio“...

Tik vieno labai gaila, kad šis Ju
moro“ organas pavadintas rimtu „Tė
vynės Balso“ vardu; jam geriau pri
tiktų vadintis „Jonelio Durnelio Tie* 
sa“. Alb. Pliumpia
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Anapus geležinės 
uždangos

KOMUNISTŲ BRIGADA Į BUL
GARIJĄ

Baltic Review praneša, kad iš 
Švedijos jaunų komunistų buvusi 
sudaryta brigada, gegužės 13 d. turė
jusi išvykti per Trellerborgą,. Len
kiją, Čekoslovakiją ir Rumuniją į 
Bulgariją, ten dalyvauti atstatymo 
darbuose. Norintieji patekti į bri
gadą turėję sumokėti po 200 kronų. 
Buvusi įvykdytą stipri propaganda 
visame krašte ir už tai esąs atsakin
gas komitetas, kuris yra Stockholme 
ir kurio adresas sutampa su komu
nistų partijos adresu.

GELEŽINKELIAI SOVIETŲ 
ROJUJE

Sovietų - estų dienraštis Rahva 
Haal (liaudies balsas), išeinąs Taline, 
paskelbė eilės skaitytojų laiškus, iš 
kurių aiškėja, kokia būklė yra gele
žinkeliuose. Lipkin rašo: „Keleivi
niai traukiniai, kursuojantieji tarp 
Valka ir Pskovo, susideda tiktai iš 
prekinių vagonų. Vagonai yra pur
vini ir neapšvesti.“ Kituose laiškuo
se nurodoma, kad jie nešildomi ir 
kad labai retai būna keleiviniai va
gonai. Bagažas dedamas ant žemės 
į purvą, nesą vietų atsisėsti.

Laikraščio redaktoriai ragina pa
šalinti tokius „nekultūringus“ - trū
kumus.

Reikia manyti, kol rojaus viešpa
čiai viešpataus, tol „nekultūringi“ 
trūkumai lydės jų „pažangos“ dar
bus.

SOVIETAI VAGIA VAIKUS 
ŠVEDIJOJE

BR praneša, kad du estų vaikai 
14 ir 15 metų, gyvenę Stockholme, 
gegužės 15 dieną dingo be pėdsakų. 
Tėvų ir Policijos pastangos buvusios 
tuščios juos surasti. Vėliau paaiškė
jo, kad vaikai išėję iš namų 8 vai. 
rytą ir buvę paimti į Sovietų laivą 
„Sestroretok“, kuris 9,30 vai. išvyko 
iš Stockholmo ir nuvažiavo į Lenin
gradą, visai neperspėjant nei tėvų 
nei Švedijos įstaigų.

Jau -anksčiau vienas vaikas pasa
kojęs, kaip vienas svetimas žmogus 
jį persekiojęs adreso. Rusijoj jie ne
turi jokių giminių. Estų kolonija 
Švedijoje nebesijaučianti saugi. Dėl 
tos pačios priežasties dažnai išvyksta 
pabaltiečiai laiveliais į pavojingas 
keliones. (BR/m.)

„Šviesos“ Sambūriui 
vi dveji metai

Akademinio Jaunimo Sambūris 
„Šviesa“ š. m. birželio 13 d. Tūbin- 
gene minėjo savo veiklos 2-jų metu 
sukaktį. Minėjimas pradėtas pamal
domis, kurios įvyko minėjimo dieną 
9. vai. ryto Tiibingeno katalikų baž
nyčioje.' Pamaldos atlaikytos už stu
dentus, žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Iškilmingas aktas įvyko Mu
seum salėje 14 vai. 30 min. Toje pat 
salėje 18 vai. 30 min. buvo koncertas, 
kurį išpildė „Ciurlionies“ ansamblis 
ir solistai Krištolaitytė ir Liepa. Po 
koncerto sekė kuklus pobūvis, (p)

Lėktuvai tremtiniu emigracijai užjūriu
BIRŽELIO MEN. VENECUELON TUO BUDU IŠVYKS 500 DP. 

KANADON PER METUS 17.500
necuelon 298 dol. lėktuvu, 250 dol. 
laivais.

Norintieji lėktuvais emigruoti, su
sitvarkę visus kitus savo emigraci
jos formalumas, turi išsirūpinti savo 
darbdavių garantiją, kad jie apsiima 
sumokėti *transporto išlaidų skirtu
mą, ir pateikti pažymėjimą, kad ke
lionė lėktuvu nekenkia jų sveikatai. 
Kiekvieno keleivio gyvybė yra ap
drausta mažiausia 2.000 sv. sterlingų.

Lėktuvu skrendančiam leidžiama 
kartu su savimi pasiimti bagažo dau
giausia 50 svarų, visas kitas jo baga
žas pasiunčiamas laivu.

PC IRO apskaičiuoja, kad jai vi
sokiu būdu apsimoka transportui 
naudoti lėktuvus, nes jų nenaudo
jant tremtiniai gauna mažiau gali
mumų emigruoti, gi kiekvieno as
mens užsibuvimas stovykloje atsiei
nąs vidutiniškai po 110 dol. metams. 
Todėl ir esą stengiamasi susitarti su 
20 metų praktikos turinčia britų orei
vystės bendrove Air Work Limited, 
kad ši pavestų PC IRO dispozicijai 
bent penketą po 58 asm. talpinančių 
keturmotorių lėktuvų, kad būtų gali
ma palaikyti reguliarų tremtinių ga
benimą oru į užjūrio kraštus, (z)

Kaip spaudoje jau buvo trumpai 
užsiminta, nuo š. m. gegužės mėn.. 
prasidėjo tremtinių gabenimas lėktu
vais į užjūrį. Pirmasis kraštas, kuns 
pradėjo naudotis šiomis transporto 
priemonėmis, buvo Kanada, numa
tanti per pirmuosius metus, kaip 
skelbia PC IRO iš Bad Kissingen, tuo 
būdu atsigabenti 17.500 tremtinių, 
pirmaisiais mėnesiais veždama po
l. 400 asm. Ją pasekdama Venecuela 
yra pasiryžusi atsigabenti penkiais 
transportais per 500 žmonių vien š.
m. birželio n*' n.

Tremtinių kelionė Amerikon lėk
tuvais atliekama iš Frankfurto arba 
Hamburgo ir eina per Islandiją arba 
per Azorų salyną. Atstumas Ham
burg-Montreal pirmąja kryptimi su
sidaro apie 4.200 mylių (6.750 km). 
Kelionės išlaidos, palyginti su laivų 
susisiekimu, nedaug tesiskiria: pvz., 
Kanadon 260 dol. asmeniui lėktuvu 
ir maždaug 10% pigiaū laivais; Ve-

STEPAS VYKINTAS GYDOSI
'Mūsų bendradarbio Stepo Vykin- 

tp-Povllavičiaus sveikata vėl pablo
gėję ir jis išvyksta kuriam laikui gy
dytis t Vokietijos Alpių sritį.

Lietuvių Dramos Teatras Tremtyje 
atšventė savo 3-jų metų darbo sukaktį

Kartu ir liūdna ir džiugu. Liūdna 
iki širdgėlos todėl, kad didelė pajė
giausios mūsų tautos dalis, be jokio 
prasikaltimo išblokšta iš savo tėvy
nės, turi kęsti nuskurusio kampinin
ko dalią. Ir tik per didelį savo at
kaklumą ir mūsų kultūrininkų pa
sišventimą tokiose varganose sąly
gose gali rusenti mūsų kultūriniai ži
diniai Svetimoje padangėje. Džiugu, 
kad dar vis mums netrūksta pasiry
žėlių, tos tautinės ugnelės tremtyje 
kurstytojų, kuriu sutartinės iniciaty
vos dėka taip gyvai reiškiasi įvairiose 
srityse mūsų kultūrinis gyvenimas. 
Nebojant nelengvų tremties sąlygų, 
vos po išlaisvinimo dvasinės kultūros 
varžtams išnykus, 1945 metų anksty
vos vasaros pradžioj susiorganizavę 
kultūriniai sambūriai, dabar jau 
švenčia savo veiklos 3-jų metų su
kaktis. Vienu pirmųjų tokių sambū
rių jubilijatu, tenka pripažinti, yra 
Lietuvių Dramos Teatras Tremtyje, 
dabar reziduojąs Augsburge.

Savo trejų metų vargo kelią trem
tyje minėtasis Dramos Teatras atžy
mėjo iškilminguoju spektakliu š. m. 
birželio 9 d. Augsburge, Infanterie 
Stovyklos salėje, duodamas spektaklį 
„Vincas Kudirka“ visai naujame pa
statyme, dalyvaujant aktoriui Henri
kui Kačinskui, švenčiančiam savo 25 
metų scenos darbo sukaktį ir akto
riams Ksenijai Dauguvietytei, Juozui 
Palubinskui, Petrui Šimkui, minin- 
tiems 15 metų scenos darbo sukaktis. 
Tai graži sukakčių grandinė.

„Vincą Kudirką“ pagal K. Inčiū- 
ros 4-rių veiksmų dramą atkūrė iš

atminties aktoriai H. Kačinskas ir J. 
Palubinskas. Teatro 3-jų metų dar
bo sukakties proga suruoštame iškil
mingame spektaklyje šį naujame pa
statyme veikalą vaidino sekantieji 
aktoriai: Dr. Vincą Kudirką — A. 
Brinką, auklę Agotą — B. Pukele- 
vičiutė, našlę Valeriją — K. Daugu
vietytė, moterėlę iš Kražių — Z. Ke- 
valaitytė, Mariją Pševalskytę — S. 
Kielaitė, davatką Barborą — E. Dau
guvietytė, Bevardį — J. Palubinskas, 
elgetą Antanėlį — H. Kačinskas, ūki
ninką Galinį — P. Šimkus, ūkininką 
Vidmantą — K. Oželis, samdinį An
driuką — V. Žukauskas, kunigą — 
K. Oželis ir išdaviką Laskauską — I. 
Gatautis. Veikalas suvaidintas įspū
dingai, žiūrovams parodant ano meto 
knygnešių gadynės Lietuvos gyveni
mo ryškų vaizdą.

Dramos Teatro sukaktis buvo pa
gerbta gausiu atsilankymu vadovau
jančių asmenų ir organizacijų atsto
vų, daugybe sveikinimų gyvu žodžiu 
ir raštu, gražiausiomis gėlėmis ir do
vanomis. Pirmasis Dramos" Teatrą, 
švenčiantį 3-jų metų darbo sukaktį 
tremtyje, jubilijatus aktorius, bei vi
sus kitus aktorius, taip sėkmingai 
dirbančius tokį svarbų kultūrinį dar
bą, sveikino VLIKo pirmininkas prof. 
M. Krupavičius. Jis savo ilgoje svei
kinimo kalboje pareiškė: „Anuomet 
Kudirka šaukė: kelkite, kelkite, kel
kite! Šiandieną Jūs šaukiate: neužmi- 
kit, neužsnūskit, budėkit! Jūs tie ža
dintojai, kurie palaikote lietuvišką 
dvasią ir stiprinate viltį... LTB Kul
tūros Tarybos vardu sveikino Jer.

Įvairios žinios
• JAV orinių pajėgų vadovybė pa
reiškė, kad yra numačiusi pirkti 2201 
naują lėktuvą, kurie padėtų sudaryti 
numatytą 70 grupių lėktuvų skaičių.
• Feldmaršalas Jan Ch. Smuts, bu
vęs Pietinės Afrikos Sąjungos pirmi
ninkas, neseniai Londone paragino 
Vakarų kraštus aiškiai ir neklaidin
gai pasakyti Rusijai, kad ji sulaikytų 
savo mėginimą plėsti komunizmą 
Vakarų Europoje. Jis ypačiai puolė 
penktąją Sovietų koloną, per kurią 
Sovietai siekia pasaulinės galybės ir 
dominavimo, visai nevartojant karo. 
Pasaulio istorija reikalauja, kad bū
tų „išgelbėta Europa arba bent Va
karų Europa ir jos fizinės bei dva
sinės vertybės. Tai yra taikos pro
blema, bet ne karo, nebent komu
nizmas jį iššauktų“.

Feldmaršalas Smuts pasakė, kad 
Rusija ir jos sferos satelitai sklei
džia karo baimę Vakarų tautose. „Ir 
kol jie galvos, kad jie gali karu be 
rizikos žaisti, jie tęs savo agresijos 
techniką, kuri veiks tiek žmogaus 
laisvę, tiek paties karo rezultatą. 
(HTB)
• JAV Rūmų kalbėtojas Charles A. 
Halleck pareiškė: „Daug yra žmonių, 
kurie mano, kad Trumanas yra men-

klausias (poorest) prezidentas, kuri 
mes esame turėję“. Trumanas, kal
bėdamas Spokane, reporteriui pasa
kė, kad „šis kongresas yra blogiau
sias, koki mes esame turėję nuo pa
ties pirmojo kongreso“. Taigi, prasi
dėjo kova dėl prezidento kėdės bū
simiems 4 metams. (AP)
• JAV darbo ministerls Lewis B. 
Schwellenbach mirė širdies smūgiu. 
Jis teturėjo tik 53 metus. Jis buvo 
didelis prezidento Roosevelto šalinin
kas. (UP)
• Italijos parlamente neseniai (vy
ko peštynės tarp krikščionių demo
kratų ir komunistų atstovų. Į pešti- 
nes įsitraukė net 200 atstovų. Pešty
nėse dalyvavo ne tik kumštys, bet 
ir kėdės per vyriausybės programos 
debatus, rašo Daily Mail.
• Buvęs JAV užsienių reikalų mi
nis teris p. James Byrnes pareiškė, 
kad „didžiausias pavojus pasaulyje 
šiandien yra iš Sovietų Sąjungos tę
siamos agresijos“, bet karas nėra 
neišvengiamas. (AP)
• Iš Kanadoje susektos šnipų gau
jos, kurią buvo suorganizavę Sovietų 
pareigūnai, paaiškėję, kad vis dėlto 
didelis būrys yra nuteista po kelis 
metus kalėjimo. Tas rodo, kaip So
vietai sugebėjo pritraukti daug vie
tos tarnautojų, net ir profesorių į 
savo kraštui pragaištingą darbą.
• Maskvos laikraščio „Trud“ „teisy
bė“. Jame rašoma, kad JAV siučian- 
člos sugedusi maistą ir vaistus į Eu
ropą. Konservuotos menkės buvusios 
skirtos Siaurės šunims, kur vykstą 
Arktikoje manevrai, o pasiųstos l 
Austriją. „Trud" rašo, kad net Vie
nos zoologijos sodo gyvuliai neėdę jų. 
Austrijos gyventojai moką doleriais 
ir sveikata. (NYHT)
• Žinomas mokslininkas prof. Ein
šteinas, gyvenęs Amerikoje, atmetė 
pakvietimą būti Europos Federacijos 
S-gos vyriausybės vokiečių skyriaus 
garbės nariu, nes vokiečiai gyvulišku 
būdu užmušę jo 6 žydus brolius. 
(S&S)
• JAV zonos IRO direktorius p. 
Paul Edwards pareiškė, kad dabarti
niams Čekoslovakijos tremtiniams, 
kurie gyvena stovyklose amerikiečių 
zonoje, maisto davinys būsiąs padi
dintas. ~Iki šiol jie gaudavo vokiečių 
normą — 1500 kai. dienai. (UP)
• JAV laivynas gamina vairuoja
mas raketas, kuriomis galės priešo 
lėktuvus numušti dar 7 mylių atstu
me. Raketos bus vairuojamos radijo 
pagalba ir (rengimai ant laivų bus 
baigti 1950 metais. (8*8)
• Ivo Duchaeek, buvęs Čekoslova
kijos parlamento užsienių reik, ko
miteto pirmininkas, pareiškė, kad ru
sai išstūmę visus čekus iš uranŲo ka

Kačinskas ir įteikė adresą, Kultūros 
Fondo vardu — L. Dovydėnas, iškel
damas teatro kultūrinę reikšmę. 
Baigdamas sveikinimo žodį, jis įtei
kė piniginę auką. Dar buvo pasvei
kinta nuo LTB Augsburgo Apylin
kės, laikraščių „Žiburių“ ir „Mūsų 
Kelio“ ir kit. Įsidėmėtinas savo atvi
rumu ir nuoširdumu sveikinimas bu
vo Lietuvių Tautinio Ansamb’io var
du, pareikštas režisieriaus Veličkos 
lūpomis. Jis priminė darytas klaidas 
tėvynėje, kurios, anot jo, yra karto
jamos ir čia. Nebuvusi efektingai re
miama dvasinė kultūra anuomet na
mie, o šiandieną tremtyje irgi esą tas 
pats. Įteikdamas su įpiaustinėtais 
Kudirkos žodžiais lėkštę, p. Velička 
kvietė jubiMajatus ir kitus kolegas 
aktorius žengti drąsiais žingsniais 
savo pašaukimo keliu, nors tas kelias 
būtų dygliuotas ir skaudus. Buvo iš
vardinta taip pat ilgas sąrašus svei
kinusių Dramos Teatrą raštu.

Į sveikinimus atsakė jubilijatas H. 
Kačinskas pažymėdamas, jog jiems 
likimas skyręs scenos darbą ir joks 
vargas nuo pašaukimo negalįs sulai
kyti ... ■

Pasibaigus ilgokai užsitesusioms 
sukaktuvių minėjimo ceremonijoms, 
kviestieji svečiai nuvyko į Haunstet- 
teną, kur jaukioje teatralų šeimoje 
buvo praleista keletą malonių valan
dų. Čia taip pat pasakyta gražių 
kalbų. Labai jaukų įspūdį, tiek tea
tralams tiek kitiems dalyviams pa
liko Vykdomosios Tarybos pirminin
ko V. Sidzikausko nuoširdi kalba, su
teikusi aktoriams moralinės tvirtybės 
ir viltingų perspektyvų. (dp)

syklų, iš kur Sovietai karštligiškai kasa 
ir išveža uranijo rūdą į Rusiją ato
minių ginklų tyrimams daryti. Ura
nijo kasyklos yra vienintelės Euro
poje. Iš šios rūdos 1898 metais žino
mas mokslininkas Curie pagamino 
pirmą radiumą. Prie kasyklų darbų 
dirba vokiečių belaisviai ar vokiečiai 
iš Sovietų zonos. Kasyklos esančios 
Sovietų žinioje. (NYHT)
• Sovietų Sąjungos atstovas Pavlo
vas prie J. Tautų žmogaus teisių ko
misijoje siūlė, kad spauda būtų re
miama valstybės, tačiau 13 balsų 
prieš 4 toks pasiūlymas atmestas. 
J.Tautų konferencija Ženevoje dėl 
laisvos informacijos buvo priėmusi 
Sovietų norams priešingą nutarimą, 
kad būtų visiška laisvė nuomonei iš
reikšti, be jokių įsikišimų ir vyriau
sybės ar kitų šaltinių. Sovietų pa
siūlymas dėl laisvės suvaržymo at
krito. (UP)
• Iš Vatikano pranešama, kad Veng
rijos kardinolas Josef Mindszenty 
perskaitė savo trečią ganytojin( laiš
ką Vengrijos katalikams įspėdamas, 
kad jie neskaitytų vyriausybės lei
džiamos kontroliuojamos spaudos, ne
klausytų valstybinio radiofono žinių, 
neš jos yra sufalsifikuotos ir apgau
lingos. (ĄP)
• Vengrijos komunistų partijos va
das Matjas Rakosi kominformo žur
nale ragina komunistus imtis valymo 
akcijos partijos ribose. Valymas esąs 
būtinas, jo nevengusi ir rusų komu
nistų partija 1930—1933 metais.
• Lemiamos kovos vyksta Santungo 
srityje, Kinijoje, kur, kaip pastebi 
kariniai stebėtojai, nulemsią, kas lai
mės pilietini karą — komunistai ar 
nacionalistai. Kovai pasiruošę per 
milijoną vyrų. (UP)
• UP iš Washingtono praneša, kad 
Senatas' priėmė biliaus papildymą, 
leidžiantį suverbuoti 25.000 užsienie
čių į JAV kariuomenę. Senatorius 
H. Cabat Lodge pareiškė, kad kariuo
menė planuojanti svetimšalius karius 
panaudoti tiktai Aliaskoje, Karibų 
salose ir Tolim. Rytuose. Po penkių 
geros tarnybos metų jiems bus su
telkta JAV pilietybė. (NYHT)
• JAV gynybos ministeris J. James 
Forrestal, kalbėdamas karo akademi
joje, pareiškė, kad jei norime karo 
išvengti, mes neturime atmesti faktą, 
jog juo labiau būsime jam pasiruošę, 
juo mažiau gali jis pasireikšti. (R)
• JAV jūrų operacijos šefo pava
duotojas adm. Callagnan pareiškė, 
kad 92 laivai būtų panaudoti 260.000 
karių gabenti, o kiti 200.000 bus ga
benami karo laivais. Jis tai kalbėjo 
rūmų komitete ir nurodė, kad karo 
atveju reikėtų gabenti 900.000 karių.

W. Lippmanno 
išvedžiojimai

Tiek Sumner Welles, tiek ir W. 
Lippmann ieško atsakymo, kas • bus 
toliau, kokie plėtosis santykiai Va
karų su Sovietų Sąjunga. Praėjusią 
savaitę W. Lippmannas vėl pradėjo 
spėlioti apie būsimus Sovietų žygius.

Jis rašo, kad Amerikos atsigin' 
vimas, užtikrintas Kongreso dai: . - 
mos, pftda į nau'us santykius su So
vietų Sąjunga. Kritiškas klausimas, 
rašo jis, yra tas, kaip Kremlius rea
guos į tą perspektyvą, kurią iššaukė 
perversmas Cekos'ovakijo’.

Tai, kas įvykę tarp kovo ir birže
lio mėnesių, turi būti aišku — daug 
reiškinių rodo, jog yra aišku — Sta
linui ir Sovietų genera'niam štabui, 
net jeigu ir nebūtų visų politbiuro 
narių suprasta. Amerika, esą, galė
jusi smarkų smūgį suduoti Sovietų 
Sąjungos viduje, bet ji nesumobili
zavusi savo rezervų, ji nes:ėmė prie
monių atgaivinti ir padid'nti savo re
zervų su.'aikymui ir padidėjusiam 
puolimui. Priemonės t'k dabar pri
taikomos. Reikia laukti, jog Kongresas 
taip pat priims apmokymo įstatymą 
ir tai reiškia, jog kas mėnesį ameri
kiečių pajėgos nuolat stiprės.

Tokiu būdu mėnuo po mėnesio 
karinių pajėgų pusiausvyra vis dau
giau ir daugiau darosi nepalanki So
vietų Sąjungai ir ji be karo provo
kacijos jau negalinti žengti pirmyn. 
Amerikai tokiam karui reikia jau 
mažiau laiko pasiruošti ir mobilizuot- 
ti griežtoms represijoms, o jėgos vig 
nuolat auga.

P. W. Lippmann rašo, kad laikas 
dirbąs Sovietų nenaudai. Jei Sovietų 
valdovai ketintų esamai padėčiai pa
sipriešinti karinėmis priemonėmis, 
jie neturėtų laukti tol, kol Amerika 
užbaigtų mobilizaciją ir atsiginklavi- 
mą. Visos karinės pajėgos yra relia
tyvios ir šiuo metu raudonoji armija, 
kaip Europos užgrobėja ar dominan
tė, yra baisi. Esą galimas dalykas, 
jog ji pajėgi užimti beve ' visus Eu
ropos kraštus ir Vid. Ry .’.s; Bet to
kios avantiūros klaidos yra žinomos 
ir draudžiamos, nes raudonoji armi
ja yra nepajėgi Rusijos teritorijos ap
ginti prieš naikinantį puolimą ir kar
tu ji yra impotentė pulti J.A.Valsty
bes.

* » *
Toliau p. Lippmann nurodo, jog 

Stalinas esąs pakankamai protingas 
ir todėl galimas dalykas, kad jo tal
kos ofensyva esanti mėginimas kal
bėtis, duodant kiek galima mažiau ir 
gaunant kiek galima daugiau.

Kremlius turėsiąs pasirinkti arba 
taiką arba rizikuoti karą. Atsakymas 
šiems klausimams, anot jo, neran
damas Markso, Lenino ir Stalino raš
tuose. Atsakymą duosią įvykiai, ku
rie pasireikš per ateinančius kelia 
mėnesius ar beveik tikrai per atei
nančius metus.

New York Herald Tribune Lipp
manno lūpomis taip užbaigia straips
nelį: „Jei Sovietai dėl kurių nors prie
žasčių nenorėtų kalbėtis dėl taikos 
sudarymo, jie imtųsi viešos karinės 
akcijos visai netolimoje ateityje ame
rikiečių karinei programai pasiprie
šinti. Jei jie neveiktų, raudonoji ar
mija pasiliktų ramybėje, o Amerikos 
karinė pajėga didėtų, tada reikštų, 
kad Kremlius yra apsisprendęs ieš
koti vivendi, leisdamasis į geriausias 
derybas, kokias galima turėti.

(NYHT/JA)

Padėka
Jo Ekscelencijai Vyskupui Vin

centui Brizgiui už atsilankymą j 
L.R.K. naudai rengtą labdaros kon
certą ir tąja proga suteiktą 250 RM 
auką L.R.K. Dillingeno skyriaus var
du reiškiame nuoširdžiausią padėką.

Skyriaus Valdyba

Dėl tragiškos mirties mielo 
sūnaus Viliaus Algirdo liūdin
tiems, 

kunigui
JULIUI STANAIČIUI 

ir šeimai, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Lietuvių ev. Vyr. Bažnytinė 
Taryba

Liūdintiems dėl mielo sū
naus Vlllaus-Algirdo tragiškos 

- mirties, 
kunigui

JULIUI STANAIČIUI 
ir šeimai, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Hanau liet. ev. Parapijos 
Taryba ir liet ev. Moterų 

Komitetas
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Sporto savaitė Kasselyje
Sporto bei fizinio auklėjimo idė

jai populiarinti bei FASSK-to ren
giamam piniginiui vėjui spoxto rei
kalams vykdyti, „Lituanicos“ sporto 
klubas gegužės 30 d. pradėjo stovy
klos sporto savaitę. Jau prieš tai vie
tiniuose biuleteniuose bei speeialiuše 
plakatuose visuomenei buvo paaiš
kinta sporto savaitės tikslas bei fiz. 
auklėjįmo reikšmė paskiriam žmogui 
ir tautai. Ta pačia proga po ilgesnės 
pertraukos pasirodė naujas sieninio 
laikraštėlio „Sporto Naujienos“ nu
meris. Gaila, kad blogas oras su
trukdė pradėti programą platesniu 
mastu, kaip buvo numatyta. Dėl to 
pirmosios dienos varžybose susiau
rėjo ir sekmadieni, V. 30, ivyko tik 
dvejos stalo teniso rungtynės. Pir
mam susitikime „Lituanica“ sukirto 
Bettenhauseno latvius 7:2.

— V. 31 sportinė programa prasi
dėjo „Lituahicos“-Frankfurto lietu
vių darbo kuopos komandų krepšinio 

. rungtynėmis. Pirmą kelini šeiminin
kam nesisekė mėtyti ir svečiai pabai
goje kėlinio persvėrė pasekmę 12:11 
savo naudai. Tačiau trečiame ir ypač 
ketvirtame ketvirtyje išryškėjo „Li
tuanicos“ persvara ir galutinė pasek
mė 46:28 aiškiai rodė kasseliečių pra
našumą.

Vakare krepšinio rungtynėmis, 
tarp dviejų jaunučių komandų, pro
grama buvo tęsiama toliau. Siam su
sitikime „mėlynieji“ sukirto „bal
tuosius“ 38:11. Abejas komandos at
stovavo ■ gimnazijos krepšinio prie
auglis — 21-18 m. Stovyklos krep
šinio pirmenybių rungtynėse „Neris“ 
nugalėjo silpnai sužaidusią gimnazi
jos pirmąją 31:19 (17:3). Parodomose 
gimnazijos beisbolo pirmenybių rung
tynėse IV kl. įveikė III kl. 25:15.

— V. 1. „Lituanicos“ futbolinin
kai žaidė su Kasselio Olympia. Pir
mas kėlinys praėjo didelėje „Litua- 

. nicos“ persvaroje, Burbos ir St Nor- 
vilaičio įvarčiais buvo vesta 2:0, nors 
pasekmė galėjo būti ar didesnė. An
tram kėlinyje pradėjo lyti ir vokie
čiai, išnaudoję du praėjimus, išlygino.

— V. 2 Olympijos stalo tenisinin
kai viešėjo stovykloje, kur apie 400 
žiūrovų teatro salėje sekė įdomius 
susitikimus. .Lituanica“ atsirevan
šavo už neseną pralaimėjimą 7:1. 
Įdomiausia dvikova įvyko tarp lie
tuvių ir Pabaltijo meisterio VI. Ado
mavičiaus ir Kasselio meisterio (Hes- 
seno apygardoje- antrasis) Mallon. 
Prieš šias rungtynes vokiečiams bu
vo įteiktos dovanėlės, taip pat ir nau
jasis lietuvių meisteris buvo iškil
mingai pagerbtas bei apdovanotas. 
Adomavičius neapvylė ir sunkioje 

kovoje išplėšė gražią pergalę prieš 
stiprų priešininką 20:22, 19:21, 21:9, 
21:16, 21:15. Kitus taškus pelnė Sko
mantas prieš (Pflūgel 21:12, 23:21; 
Mandeikis prieš Glūck 21:13, 21:19; 
Raudys nugalėjęs Bertramą 21:16, 
21:17; J. Ližaitis-Moller 21:9, 21:13. 
Dvejetuose- J. Ližaitis / Skomantas 
22:20, 19:21. 21:16 prieš Moeller/Pflū- 
gel ir Brantas/Mandeikis, įveikę 
Gueck/Rinke 21:18, 25:23. Vienintelį 
tašką vokiečiams iškovojo Rinke, lai
mėjęs prieš Brantą 13:21, 21:13, 21:10.

— V. 23 prasidėjo stovyklos krep
šinio pirmenybių antrasis ratas. Tą 
dieną įvyko dvejos rungtynės, kurio
se „Neris“ įveikė gimnazijos antrąją 
37:33 ir Perkūnas sukirto gimnazijos 
pirmąją komandą 50:28. Pirmam su
sitikime jaunieji gimnazistai vos ne
pateikė staigmenos prieš „Nerį“, ku
ri turėjo daug vargo, kol paskutinėse 
minutėse išplėšė sunkų laimėjimą.

— ,V. 27. „Lituanicos“ futbolo vie
nuolikė viešėjo Nordhausene, kur 
pralaimėjo vietos vokiečiam 3:0 (0:0)

Olimpinės naujenybės
— Olimpinis fakelas bus 1.635 bė

gikų nešamas apie 4.800 km. Jo ke
lias: Graikija, Italija, Prancūzija, 
Luksemburgas, Belgija. Anglų karo 
laivai fakelą perveš jūra iš Graikijos 
į Italiją ir vėliau iš Prancūzijos į 
Angliją. Iš tikrųjų bus nešamas ne 
vienas fakelas, bet 1.635, t. y., ■ kiek 
šioje milžiniškoje estafetėje dalyvaus 
bėgikų, kurių kiekvienas savąjį- galės 
pasilikti prisiminimui.

— Pagal amerikiečių laikraščių 
pranešimus, sporto karininkai ameri
kiečių okupacinės armijos daliniuose 
Vokietijoje ir Austrijoje ieško talen
tų savo olimpinei komandai. Iki šiol 
jau surasti šeši lengvatletai, kurie 
įtraukti į kandidatų sąrašus. Arti
miausiu laiku numatoma įvykdyti 
dar paskirų sporto šakų kontrolines 
rungtynes. Daugiausia vilčių teikia 
kariai boksininkai ir šaudytojai.

— Viena didžiausių ir patogiausių 
treningo stovyklų olimpiniams kovo
tojams yra Uabridge, maždaug 15 km 
nuo olimpinio Wembley stadiono. 
Ten galės sutilpti 1.500 dalyvių, po 
keturis viename kambarėlyje. Tre
niruotėms paskirta lengv. atletikos 
aikštė (400 m bėgimo takas) ir sporto 
halė su trim bokso ringais. Virtuvėje 
atskiros komandos galės pagal savo 
papročius gamintis valgius. Pramo
goms skiriama didelė salė su radijo 
Ir televizijos aparatais, be to, kino 
teatras su 70p vietų, kuriame bus ro

Žaidimas per visas rungtynes buvo 
apylygis ir tik antram kėlinyje per 
dešimt minučių vokiečiams pavyko 
iš atskirų prasiveržimų pasiekti 2:0 
ir pabaigoje rungtynių pakelti pasek
mę iki 3:0. „Lituanicos“ eilėse ge
riausias aikštėje buvo Adomavičius.

— V. 19 gimnazijoje įvyko naujų 
mokslo metų pirmasis Fiz. Auklėjimo 
Būrelio „Vytis“ visuotinis narių su
sirinkimas, kuriame, pirmininkaujant 
būrelio globėjui kūno kult, mokyt. 
K. Miškiniui, buvo išsirinkta nauja 
valdyba ir revizijos komisija. Fiz. 
Auklėjimo Būrelis šiais mokslo me
tais savo eilėse turi suspietęs 128 
moksleivius, iš jų atskiroms sekci
joms priklauso: krepšinio 89, futbolo 
39, lengv. atletikos 36, stalo teniso 
106, beisbolo 69, tinklinio 75 ir šach
matų 16.

— V. 24 pradėtas tarpklasinės 
beisbolo pirmenybės, kuriose daly
vauja šešios komandos. Po paskuti
nių rungtynių pirmauja IV kl. su 8 
tšk., toliau seka V ir VI kL po 6 tšk.

- . , km.

domos naujausios anglų ir amerikie
čių filmos. Knygų mėgėjams skiria
ma didelė biblioteka, kurioje, be kny
gų įvairiomis kalbomis, olimpiniai 
dalyviai galės sekti paskutines savo 
kraštų naujienas,. Biblioteka pratur
tinama laikraščiais, pradedant „Svens- 
ka Dagbladet“, baigiant „Singapore 
Strait Times“. Pragyvenimas šioje 
stovykloje kainuos dienai po 25 ši
lingus žmogui.

— Garsioji Olandijos lengvatletė 
Fanny Blankers-Koen bus rimčiausia 
Europos dalyvė prieš amerikietes. 30 
metų olandė, be iki šio laiko laimėtų 
35 savo krašto pirmenybių, dar yra 
keturių pasaulio rekordų savininkė: 
100 jardų 10,8; 80 m kl. 11,3; šuolis 
į aukštį 1,71 ir į tolį — 6,25. Ponia 
Fanny, kuri dabar yra jau dviejų 
vaikų motina, Londone dalyvaus 100 
m, 80 m kl., šuolyje į tolį ir 4X100 m 
estafetėje.

— Australietis Clarrie Hayes 
trumpuose bėgimų nuotoliuose yra 
vienas favoritų. Visai niekam neži
nomas, jis po karo anglų kariuome
nės pirmenybėse Japonijoje 100 m 
prabėgo puikiu laiku — 10,3 ir vė
liau 200 m per 21,2! Hayes turi dar 
neišdirbtą stilių ir Australijos olim
pinės lengvatlečių komandos treneris 
apie jį išsireiškė: „Aš nesu dar matąs 
sprinterio su blogesniu ■ stiliumi...“ 
Tačiau nežiūrint to, Ciarrię savo pri

gimtais gabumais Londone bus pir
mųjų eilėse.

— Kinijos olimpinei komandai 
vien kelionė kainuos 37.500 cv. sterl. 
Kiniečiai siunčia futbolo ir krepšinio 
komandas, taip pat keliolika lengvat
lečių ir plaukikų. 1936 m. kiniečių 
futbolininkai pirmose rungtynėse iš
krito prieš anglus 0:2.

— Roy Romain ir Cathie Gibson 
yra didžiausios anglų viltys plaukimo 
varžybose. Romain, kuris yra 200 m 
krūtine pasaulio anglų viltys plau
kimo varžybose. Romain, kuris yra 
200 m krūtine pasaulio studentų mei
steris, šiais metais pasiekė 2:39,0. 
Skote Gibson laikoma favorite 400 m 
laisvu stiliumi varžyboje.

— Amerikietis Charles Fonville, 
kuris neseniai sumušė keturiolika 
metų laikytą savo tautiečio Torrance 
pasaulio rekordą, nustumdamas ru
tulį 17,68 m, laikomas rimčiausiu 
kandidatu į aukso medalį. Sis atle
tiško sudėjimo negras yra taip pat 
puikus sprinteris ir šuolininkas į 
aukštį. Per 17 m rutulį stumia taip 
pat amerikietis Elmer Hackney 17,04. 
Pažymėtina, kad ir mūsų tautietis 
Bložis 1942 m. buvo pasiekęs 17,39. 
Karo metu jis dingo fronte be žinios. 
1947 m. sezone 16 amerikiečių rutulį 
stūmė per 16m!

— Tarp 40 lengvatlečių, kurie 
Londone atstovaus Suomiją, randame 
šiuos garsius vardus: Rautio (trišuo- 
lyje), Storskrubb (400 m kl.), Hieta-

Parodos atidarymas atidedamas
Lietuvių Dailės Institutas prašo 

mus pranešti, kad jury komisijos po
sėdis ir parodos atidarymas Hanau’e 
įvyks ne š. m. birželio 19 d., kaip 
praeitame mimeryje buvo paskelbta, 
bet birželio 27 d. Šis datų pakeiti
mas įvyko ne dėl Instituto kaltės.

Rašytojų žiniai
Pranešu, kad nuo š. m. birželio 

mėn. 7 d. nuo Rašytojų metraščio re
dagavimo atsisakiau ir visą gautąją 
medžiagą perdaviau Liet Rašytojų 
Tr. Sąjungos pirmininkui p. St. 
Santvarui.

1948. VI. 11. Henrikas Radauskas

Nauji mokslo metai Lietuvių 
Aukštesniojoj Technikos Mokykloje, 
Augsburge, I ir II kurse prasideda 
1948 m. liepos 1 d., o III ir IV kurse 
1948 m. rugsėjo 1 d.

Į I kursą priimami mokiniais as
menys, baigę keturias gimnazijos 
klases arba tolygias mokyklas.

Į II kursą naujai priimami mo
kiniais asmenys, baigę aštuonias gim

Vyr. FASK-tas skelbia
1. INKOPF rengiamoje 17 tautų 

sporto šventėje (Olimpiadoje) turės 
būti atstovaujami ir lietuviai 
plaukikai.

Sporto klubai įpareigojami nedel
siant pranešti plaukikų pavardes ir 
vardus, gimimo datą ir kuriose di
stancijose numatoma dalyvauti. Taip 
pat registruojasi klubuose neregi
struoti lietuviai plaukikai.

Registracija siunčiama iki š. m. 
birželio 19 d. šiuo adresu: Inč. Juo
zas RIAUBA, Kempten/Allg., Litaui- 
sches DP-Lager, P.O. B. 229.

2. Taip pat pakartotinai raginame 
visus sporto klubus užsakyti Vyr. 
F.A.S. K-to sekretoriate sportininko 
pažymėjimus. Sportininkas, neturte 
šio pažymėjimo, negalės dalyvauti 
INKOPF-o rengiamoje Sporto šven
tėje (Olimpiadoje) arba bet kokiose 
Vyr. F.A.S. K-to rengiamose sporto 
varžybose.

Anksčiau užsisakiusiems šię pažy
mėjimai bus išsiųsti dar iki liepos 1 d.

Vyriausias Fizinio Auklėjimo
ir Sporto Komitetas >

nen (maratonas), Viljo Heino (10.000 
m), Hytainen ir Rautovaara (ietis), 
Kuivamaki (kūjis), Nygvisi ir Huh- 
toniemi (diskas). Heino taip pat gal
voja dalyvauti ir maratono bėgime.

km.

nazijos klases ir išlaikę papildomų! 
egzaminus iš mechanikos, elektro 
technikos, technikinės braižybos fįr 
braižomosios geometrijos (metų bė- 
gyje).

Į III ir IV kursus naujai priimami 
asmanys iš tolygių technikos moky
klų tuo pagrindu, kad jų išeitas spe
cialių dalykų mokslas prilygtų dvie
jų ar trijų kursu mokslui Lietuviu 
Aukštesniojoj Technikos Mokyklų 
Augsburge. ' ',

Prašymai Mokyklos Direktoriau! 
vardu paduodami į I ir H kursą ikj 
1948 m. birželio 20 d., o į III ir IV 
kursą iki 1948 m. rugpiūčio 15 d 
Apsigyvenimo galimumų Augsburg! 
norintiems iš kitų kolonijų mokykla 
lankyti mokyklos vadovybė suteikti 
negalės — visi suinteresuoti dėl apsi
gyvenimo Augsburge turės eiti nor
maliu keliu, kreipdamiesi asmeniškai 
į atitinkamus IRO pareigūnus, Pra
šymus siųsti: Aukštesniosiosios Tech
nikos Mokyklos Direktoriui Augs
burg - Hochfeld, Litauisches Korjii- 
tee. ' Mokyklos Direktorius

Skelbimas Nr. 36
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.

622. Stasiukonis' Julius, Stasys ir
jų sesuo Ona šematonienė; Balčiū
naitė Ona iš Šiaulių; adv. Sudikas 
Povilas; Batvinytė Aldona (1930) iš 
Uosių. \

623. Peldavičius Stasys su vaikais 
ir Kundrotas Ričardas su sęserimis 
iš Piktaičių; Rimkus Magdė ir Bau- 
rlnienė Marė iš Trkiškių.

624. Sveistys Stasys iš Šimkaičių; 
Mikolaitis iš Raseinių; Laurinaitienė 
Elena; Rudienė Eufrozija iš Kumpi- 
kų; Norvilą Kazys iš Kartenos.

625. Kunkys Adolfas (1925) iš 
Kretingos; Skučas (gyvenęs Inster- 
burge); Torner Harry (1935) iš Kara
liaučiaus; Petrauskaitė Anelė iš Ciur- 
kių.

626. Gauti adresai iš JAV: Irenai 
Poželienei, Katrynai Kvietkauskie- 
nei-Levickaitei, Onei Stirbytei, Filo
menai Mickūnienei-Jurskytei, Zuza
nai Miklovaitei, Jeronimui Martišiui, 
Onai Salpukienei-Kav. 'iūnaitei, Ado
mui Jasui, Mildai Duliebienei-ŠIeje- 
raitei, Pranui Karpavičiui, Ignui Dze- 
večkai, Augustinai Kalvaitienei-Grib- 
nerytei ir Henrikui Bokui. Užklydę 
laiškai: Jonui Dvarionui nuo Lilės 
G., J. Masaičiui nuo Mrs. K. Rein- 
hordt ir Navickui nuo Mr. Kazio Na- 
vecko.

Biberach-Riss, Tubingen, Fell
bach, Freiburg/Br., Haslach, Kirch- 
heim-Teck, Konstanz, Rottweil, Schw. 
Gmūnd, Tettnang, Trossingen, Wan
gen, Wurzach, Weiden, Bad Nauheim, 
Manz-Kastel, Offenbach ir Heidel
berg gyvenantiems LTB apylinkėse 
tautiečiams pranešama, kad visi jų 
daryti ieškojimai sustabdomi ir gau
namų adresų, laiškų bei pranešimų 
perdavimas sulaikomas tol, kol jie 
nepaveiks savo apylinkių pareigūnus 
taip, kad šie, pagaliau, prisiųstų C/ 
Kartotekai daugelį kartų reikalautus 
kasmėnesinius pranešimus (išvyko- 
atvyko, mirė-gimė, susituokė-išsisky- 
rė), apimančius 1944—1948 metų lai
kotarpi, o po to siuntinėtų tokius 

į pranešimus C/Kartotekai kas mėnuo.
Reikiami pranešimų blankai ir in
strukcijos yra išsiuntinėta visoms 
LTB apylinkėms per jų Apygardų 
Komitetus jau prieš metus.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

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

ieško šių asmenų:
78. Austin Heinrichis, gim. 1928, 

iš Poggelon/Mecklenburg; Balionas 
lesif, Mihaylovich, gim. 1913, iš 
Deutschland; Becker Anna, gim. 
1894. 4. 20; Broschat Helmut, gim. 
1941, iš Island/Rūgen, Pommern; 
Broschat Lene, gim. 1914. 8. 8., iš Is- 
land/Rugen, Pommern; Bružas Jur
gis, gim. 1915, iš Deutschland; Bružas 
Kazys, gim. 1919, iš Deutschland; Bu- 
jokienė Kazimiera, igm. 1917. 11. 4.; 
Holzman Helene, gim. 1891. 8. 30., iš 
Kaimo; Sidaravičius Anastasija, gim. 
1894, iš Kauno; Sidarvičius Leonas, 
gim. 1920, iš Kauno; Sidaravičius Če
slovas, gim. 1921, iš Kauno; Sidara
vičius Vaclovas, gim. 1894, iš Kauno; 
Strimas Tomas, 32 metų, iš Fisch
beck; Talis Irmgard, gim. 1924. 5. 23., 
iš Swinemiinde; Tamašauskas Vacys, 
gim. 1901. 4. 8., iš Deutschland; Ta
mašauskas Algirdas, iš Deutschland; 
Tanchel David, 48 metų, iš Mūnchen; 
Tankel Zelda, iš Žagarės; Zarchi Uja, 
gim. 1885, iš Vilniaus.

Butvilavičius Česlovas, (20b) Be- 
vern-Holzminden, Baltic Camp, ieš
ko savo sesers Butvilavičiutės-Itom- 
lenskienės Irenos ir švogerio Itom- 
lenskio Valerijono. Abu paskutiniu 
laiku gyveno Kaune.

Aš, Joseph Naikus, Amerikos pi
lietis, ieškau savo brolių ir seserų 
Naikų bei giminių, kilusių iš Vilka
viškio apskr. ir vlsč., Didžiųjų Šelvių 
kaimo. Jie patys arba žinantieji jų 
likimą maloniai prašomi rašyti šiuo 
adresu: Pečkaitis Petras, (13a) Schein
feld, Lithuanian DP Camp, Germany, 
US Zone.

Gerb. bendradarbiai prašomi, siunčiant U svetimų kalbų vertimus ar straipsnius su il
gesnėmis citatomis H svetimos spaudos, kartu su rankraščiu siųsti ir tekstą originalinėje 
kalboje. • Redakcija nesunaudotų rankraščių nesaugo. • Honoraras mokamas tik nuo
latiniams bendradarbiams pagal susitarimą. • Skelbimai talpinami tik iš anksto apmo
kėti. Skelbimai iki 10 petito eilučių — 20,- RM, toliau už kiekvieną eilutę po t,- RM. 
Giminių paieškojimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 4,- RM. 
Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti kartu su tekstu. • Platintojai atsiskaito 
už kiekviena numerį, pasilikd: i sau 10‘/« nuolaidos. Laikražčio grąžinimai nepriimami. 
• Prenumeratos mokestis vienam mėnesiui 6,- RM., užsienyje — dvigubai, pridedant pašto 
ir ekspedicijos išlaidas. Prenumerata įmokama už du mėnesius iš anksto. Iš stovyklose gyv. 
pavienių prenumerata nepriimama. • Einam-ji sąskaita: Konto Nr. 8133 „Mūsų Kelias“, 
Bayer. Hypothckcn- und Wechsel-Bank, FiL Dillingcn/Donau (13b) Nr. kaina 1,50 RM.

|g MUSU KELIAS
Išeina kartą savaitėje, ketvirtadieni
Billingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Pen i k as 
Redaktorius AL Laikūnas.

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

Editor and publish^: Domas PENIKAS. 
Adress: Dillingen/Donau, Kapueinerstr.16.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau.
Population to be served: 30.690.
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Šneideraitis Jonas, (13b) Traun
stein, Kurhaus, DP Camp, ieško Snei- 
deraičio Algirdo iš Tauragės, Šnei- 
deraičio Jurgio, gyvenusio Pomera
nijoje, Šneideraitytės Marytės, gyve
nusios Leipzige, ir Ivanausko Povilo 
iš Burgaičių km., Šakių apskr.

S. Zurlis, kilęs-iš Kupiškio vlsč., 
Panevėžio apskr., dabar gyvenąs 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, 
1417 S. Wood Ave., Linden, New Jer
sey, ieško savo giminių ir pažįstamų.

Australijoje gyvenąs lietuvis ieš
ko sekančių asmenų, prieš kapitulia
ciją gyvenusių Arnsdorf Lager bei 
Liegnitz:

1. Kvietkaltės Elenos;
2. Ponios su dukrele (pavardė ne

žinoma), gyvenusios tame pačiame 
kambaryje su p. Kvietkaitė;

3. Kyno su šeima.
Minėtus asmenis prašau atsiliepti 

sekančiu adresu: A. Leuteritz, (23) 
Oldenburg i. O., Mittagsweg 27.

DELEGATOROS PRANEŠIMAS
I. Delegatūra praneša, kad Metri

kų Skyrius numato artimoj ateityje 
baigti savo darbą. Todėl prašymai 
metrikoms sudaryti bus priimami tik 
iki š. m. liepos mėn. 31 dienos. No
rintieji minėtais dokumentais apsi
rūpinti, raginami neatidėliojant tai 
padaryti.

II. Pranešama suinteresuotiems 
lietuviams katalikams intelektua
lams, kad šią vasarą (kaip ir pernai) 
vakarinėse Vokietijos zonose lanky
sis T. Gerald A. Walsh S.J. ir T. 
Eduard Rooney S.J., parinkdami iš 
išvietintųjų intelektualų tinkamus 
įvairioms J.A.V. katalikų mokykloms 
mokytojus. Jie priiminės interesan
tus sekančiai:

Mūnchene — birželio mėn. 24—26 
dienomis;

Frankfurt/Hūchst — liepos mėn. 
2—6 dienomis;

Prancūzų zonoj — birželio mėn. 
26 — liepos mėn. 1 d.; (priė
mimo vieta nėra nustatyta);

Britų zonoj — liepos mėn. 7—16 
dienomis; (Meppen, Hannover, 
Hamburg).

Interesantai bus priiminėjami 
NCWC įstaigų patalpose. Kitų tiks
lesnių žinių Delegatūra neturi.

Delegatūros Kancleris

Skelbimas
L. R. K. Med. Seserų Mokykla, 

Schwab. Gmūnd, numato š. m. liepos 
1—15 d. pradėti darbą su IH laida.

Priimamos 18—45 m. amžiaus mo
terys, sveikos, baigusios ne mažiau 
kaip 6 kl. gimnazijos ir turinčios 
darbo meilę.

Prašymą, pridedant curriculum 
vitae, cenzo dokumentus, sveikatos 
pažymėjimą, ištikimybės liudijimą, 
išduotą LTB Komiteto ar lietuvių po
licijos, atsiųsti iki liepos 1 d.

Kitos informacijos bus suteiktos 
raštu.

Mokinės, lankančios mokyklą, tu
rės galimybės persikelti į Schwab. 
Gmūnd lietuvių stovyklą.

' Coli. Stasį Budėjų 
ir

Coli. Ievutę Šaulinskaitę, 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina ir linki saulėtos 
ateities.

Lietuvių Studentų V-ba Stiiftgarte

Atspausdinta inž. dr. Jurgio Gim
buto knyga apie senąją lietuvių liau
dies architektūrą: „Das Dach dės li- 
tauischen Bauernhauses“ (vok. k. su 
anglų k. santr.). Turinyje: liet, kai
mą stat. istor. apžvalga, trobesių ti
pai, stogų konstr. ir formos, orna
mentai, apžvalginis Lietuvos žemėla
pis, liet etnograf. statybinių terminų 
žodynėlis, ir kt.

Knygos formatas in fol. (DIN A 
4), 128 psl. su 440 paveikslų (iš jų 
137 fot.). Autor. leidinys, Stuttgart 
1948. Pardavimo kaina RM 30,-; pla
tintojams 15’/o nuolaidos, užsisakant 
nemažiau 10 egz. Knygos siunčia
mos išperkamuoju mokesčiu.

Užsisakyti: Buchdruckerei Holoch 
(J. Gimbutas), (14a) Stuttgart, Sene- 
felderstr. 16.

Ispanų kalbos vadovėlis
Ispanų kalbos 42 pamokų vado

vėlis, vokiečių kalboje su žodynu. 
Spausdintas rotatoriumi. Komplekto 
kaina 50,- RM.

Užsisakyti galima pas A. An
tons, (24b) Schleswig, Friedrich- 
str. 97.

Persiunčiama apdėtu mokesčiu. 
Platintojams nuolaida.

7
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1948. VI. 17.

MUSU, KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Nuoširdus iremiinių globėjai
PER PUSANTRŲ METŲ P. P. ŽIŪRIU SEIMĄ PASIUNTĖ LIETUVIAMS TREMTINIAMS EUROPON 1.575 

PAKIETELIUS, KURIE AMERIKOJE KAŠTAVO PER 10.000 DOL.
Paskutiniaisiais dvejais metais 

lietuviai tremtiniai Vokietijoje, glo
bojančių organizacijų šalpai iki mi
nimumo sumažėjus, savo nepalūžu
sią sveikatą pajėgia išlaikyti tik ge
raširdžių mūsų tautiečių, gyvenančių 
Amerikoje, dėka. Tik jų aukštas tau
tinis susipratimas ir solidarumas 
gelbsti tremtinius nuo bado. Daugelį 
lietuvių tremtinių maisto siuntiniais 
šelpia jų giminės, gyvenantieji Ame
rikoje, bet nemaža yra ir tokių pasi
turinčių amerikiečių lietuvių, kurie 
milžinišką skaičių siuntinių išsiuntę, 
visiškai nebodami nei giminystės, nei 
pažinties ryšio: vyriausiu motyvu 
siuntiniui išsiųsti jie laiko tai, jog 
paramos reikalingasis yra lietuvis, jų 
tautietis. Apie dosniu labdaringumu 
spinduliuojančius amerikiečių lietu
vių šeimas malonu pasiskaityti Ame
rikos lietuviškuose laikraščiuose, ly
giai taip pat malonu apie tas šeimas 
painformuoti bendrą nelaimę ken
čiančius tautiečius per savąją spau
dą. štai rašo apie nuostabiai susi
pratusią ir dosnią p. p. Žiūriu šei
mą gegužės 8 d. numeryje „Amerikos 
Lietuvis“:

„Ne dėl savo kaltės atsidūrę trem
tyje mūsų tautiečiai kenčia moraliai 
ir medžiagiškai. Nors jie yra nepa
laužiamuos dvasios, bet jų ekonomi
nis gyvenimas pilnas vargo ir skur
do. Nepamirškime — jie yra mūsų 
broliai ir seserys, to pat kraujo ir 
kalbos, tik žiauraus likimo nublokšti 

■ toli nuo tėvynės dėl ją ištikusių ne
laimių. Jiems dabar reikalinga me
džiaginė parama.

Šią tautinę-patriotinę ir gailestin
gumo pareigą atlieka daugelis, tiek 
anksčiau, tiek paskutiniais laikais 
atvykę lietuviai, tiek čia pat Ameri
koje gimę ir augę tautiečiai. Tai gra
žus. tautinio susipratimo, solidarumo 
ir artimo meilės įrodymas.

Vis dėlto gražiausią tautinio susi-
pratimo ir gailestingumo pavyzdį pa
rodė p. p. Žiūriai iš Avon Lake, Ohio. 
Jie pasižymėjo ypatingu duosnumu. 
Per septyniolika mėnesių jie asme
niškai ir savo lėšomis pasiuntė Euro
pon 1575 pakietėlius, kurie jiems 
kaštavo per 10.000 dolerių. Iš šio 
skaičiaus 1.430 teko lietuviams trem
tiniams Vokietijoje, 65 Austrijoj. 
Kiekvienas, kad ir mažiausias, siun
tinėlis turėdavo po 2 svaru riebalų, 
2—4 svarų kovos, 1—4 pūkelius ci
garečių (paskutiniuoju metu cigare
čių nesiųsdavo), kondensuoto pieno, 
džiovintų vaisių ir kitų maisto pro
duktų bei gyvenimui būtinai reika
lingų reikmenų. Apie 20% visų tų 
siuntinių svėrė po 70 svarų ir buvo 
pasiųsti per APO, apie 35% po 22 
svarų ir visi kiti po 11 svarų. Adre
satus laimingai pasiekė 95%, liku
sieji 5% žuvo kely ar buvo suga
dinti. Surinkus davinius buvo kreip-

! NAUJA VERGŲ STOVYKLA 
ČEKIJOJE

Vienas vokietis, pabėgęs iš ura
nijos kasyklų Čekoslovakijoje, pasa
koja, kad tos kasyklos yra rusų prie
žiūroje ir kad kas savaitę dingsta 
apie 500 darbininkų iš priverstinų 
darbų stovyklos. Jaunas vokietis 
Chemikas, kuris buvęs atsidūręs Bel
gijoj ir grąžintas j Vokietiją, pareiš
kė, jog jis dirbęs Joachimsthal ura
nijos kasyklose ir paskui pabėgęs. 
Iš tos stovyklos Vokietijoj prievarta 
buvę‘vokiečių darbininkai gabenami 
į Čekoslovakijoj esamas ur. kasyklas. 

‘Jis iš stovyklo^pabėgęs audros metu, 
kad elektros laidai buvę nutraukti ir 
Stovykloje buvę tamsu. (S&S/m)

Religinis koncertas Dillingene
Smuikininkas Izidorius Vasyliū- 

nas paruošė naują religiniam kon
certui programą. Pagrindinį progra
mos veikalą sudaro mūsų laikų žy
maus italų kompozitoriaus Ottorino 
Respighi veikalas „Concerto Grego- 
rlano“... Tai koncertas smuikui, gra
žiomis senoviškomis gregori janiško 
choralo temomis.

Salia Respighi veikalo programon 
įeina Heinrich Kaspar Schmid (buv. 
Augsburgo konservatorijos direkto
riaus) sonata smuikui ir vargonams; 

tasi į JAV Karinę Vyr. Vadovybę, į 
US Pašto departamentą ir kitas at
sakingas įstaigas. Buvo padarytos 
kvotos ir jų pasėkoje keliolikai nu
kentėjusių adresatų buvo atlyginta 
iš Vokietijoje esančių kariuomenės 
sandėlių.

Pasiųstųjų pakietų skaičiuje mes

Lietuvių šalpos ir pagalbos klubas (Care & Relief Club), įsikūręs 1947 m. balandžio 1 d. Waterbury, turi tikslą 
remti tremtinius. Čia matome svarbiausius pirmojo metinio susirinkimo dalyvius — ponią Raymond Wood ir 
ponią Modeline Gauya. Šią grupę sudaro 36 nariai, kurie pasižada sunkiai dirbti kitus metus ir padėti lie

tuviams tremtiniams. Priešakyje matome gautas dovanas iš DP stovyklų.
Stovi iš kairės į dešinę: Dr. p. Colney, p. Ursula Danauskas, p. Margaret Miknaitls, p. Nellie Wosiliauskas, 
ponas Steven Gevnaitis, p. Barbora Pavilonis, p. Elizabeth Motelunas, p. S. Siunas, p. Mary Slogeris, p. Frau- . 
cis Leideka, p. Lucy Dubauskas. Sėdi iš kairės į dešinę šios ponios: Raymond Wood, Irena Bukauskas, Col
ney, Modeline Gauya, Margaret Senkus, Anastasia Kiskonis, Anna Kuslis, ponas Albinas Kuslis, M£ry Teloch 

ir panelė Mary Gerilas.

Ar bus karas su Sovietų Sąjunga
Amerikiečių žurnalas „Collier’s“ 

pateikė aštuoniems vadovaujantiems 
JAV politikams penketą klausimų 
apie kainas, ūkinę depresiją, mokes
čius, darbą ir santykius su Sovietų 
Sąjunga. Paskutinis klausimas buvo 
formuluotas taip: „Ar jūs pagal pas
kutinį Rusijos ekspansijos patyrimą 
dar tikite, kad karas su Sovietais gali 
būti išvengtas? Kaip?“ Į tai JAV 
politikai yra taip atsakę:

Prezidentas H. Trumanas:
Mes negalime atlaikyti kito glo

balinio karo. Mes niekad negalime 
turėti kito karo, nebent jis būtų to
talinis ir tai reikštų mums žinomos 
mūsų civilzacijos galą. Mes nesiren
giam tai daryti (County Fair talk at 
Carruther sville, Missouri, 1945 m. 
spalių 7 d.).

Jungtinių Tautų egzistencija, aiš
ku, neteikia jokios garantijos, kad 
kiekviena tarptautinė problema gali 
būti lengvai, automatiškai ar greitai 
išsprendžiama. Tai negali nustebinti 
ir prablaivinti, kad daugelis iš karo 
kylančių dalykų lieka nesutvarkyti 
Jungtinių Tautų stiprybė yra narių 
pripažinimas, kad, nežiūrint visų 
skirtumų, jie turi bendrą reikalą 
saugoti tarptautinę taiką ir siekti 
tarptautinio saugumo (1947. VI. 26, 
pasakyta per radiją).

Senatorius Robert A. Taft:
Aš vis tikiu, kad karas su So

vietų Sąjunga gali būti išvengtas. Bet, 
žinoma, aš negaliu numatyti, ką Sta
linas gali daryti. Pati Rusija iki šiol 
nesiėmė jokio aktyvaus karinio žygio

žinoma populiari Franz Schubert 
„Avė Maria“, Wilhelm perdirbta 
koncertiniam atlikimui; prancūzo 
Francis Thome „Antante religioso“ 
ir tremtyje gyvenančio mūsų jauno
sios kartos kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio naujai parašytas veikalas 
„Malda“.

Koncertas įvyks birželio 29 d. vai. 
Dillingeno miesto parapijos bažny
čioje. Vargonais palydės Ludwig 
Hornung. Įėjimas visiems laisvas.

rasime tik 30 CARE pakietų, gi visi 
kiti buvo supirkti, sutvarkyti, supo- 
kuoti ir pasiųsti p. Žiūrienės rū
pesčiu. Kai kurios p. p. Žiūriu namų 
patalpos atrodo lyg pokavimo sky
rius. Šiose patalpose p. Ziūrienė, 
paskendusi tarp maisto produktų, 
-’ėž:ų ir kitokios pokavimo medžia

JAV POLITIKŲ PAREIŠKIMAI
savo teritorijai išplėsti (o gi Pabalti
jo valstybės ir kiti kraštai yra pa
grobti kaip tik Sovietų vyriausybės 
įsakymu, red.).- Ji netiesioginiais me
todais, savo pastangomis priverčia 
kitų kraštų komunizmą sukurti chao
są ir sąmyšį.

Mes negalime apsaugoti Rusijos, 
kad ji nepradėtų karo su mumis. Jei 
ji taip nedarys, taikos palaikymas 
pareis nuo kasdienės mūsų protingos, 
griežtos, pastovios ir ultimatyviai ap
sprendžiamos politikos, pagaliau nuo 
to, kad mes nedarysime nieko nerei
kalingo ir nesakysime nieko, kas ga
lėtų padaryti karą labiau galimą.

New Yorko gubernatorius 
Thomas E. Dewey:

Mes turime atvirai pažvelgti į 
faktus ir įsitikinti, kur slypi pavojus. 
Vienintelė karo rizika gali ateiti iš 
Sovietų mėginimo įsteigti policines 
valstybes ir diktatūras tuose kraš
tuose, kurių gyventojai kaip tik trok
šta laisvės.- Tikriausias kelias karui 
išvengti yra sukurti iš laisvųjų tautų 
stiprų ir ryžtingą pasaulį.

Sumaniai ir drąsiai teikdami savo 
paramą europiečiams atsikurti mes 
galime ir turime skatinti didžią lais
vųjų Europos tautų federaciją su 270 
milijonų gyventojų, kuri veiktų kaip 
didelis pastovios taikos pylimas.

Senatorius H. Cabot Lodge, Jr.,
Aš netikiu, kad karas su Rusija 

yra neišvengiamas. Stipri Amerika, 
vykdanti griežtą, gerai apgalvotą ir 
pasitikėjimo vertą politiką, gali iš
vengti karo. Žodžiai „stipri Ameri
ka“ reiškia jos stiprybę ekonominėje 
ir karinėje sferoje. Bet taip pat jie 
reiškia dvasinę stiprybę, kuri kyla iš 
entuziastinio ir teigiamo mūsų pačių 
institucijų tikėjimo.
Rūmų kalbėtojas J. W. Martin, Jr.:
Aš negaliu tikėti, kad Rusija šiuo 

metu norėtų karo. Aš manau, kad 
toks konfliktas gali būti išvengtas. 
Bet aš taip pat tikiu, kad mes dėl to 
nebūsime absoliučiai tikri; mes turė
sime palaikyti tautinę gynybą, kurios 
užtektų netikėtumui sutikti. Tai ne
reiškia tačiau kad Kongresas turi 
tautinės gynybos biudžete priimti bet 
kurią aklai apskaičiuotą, nors ir rei
kalaujamą pinigų sumą. Juo daugiau 
tautinė gynyba kaštuoja, juo daugiau 
Kongresas turi žiūrėti, kad ūkis ir

gos, triūsia ištisas dienas, it darbo 
bitelė avily. Kartais priseina net 
samdyti pagalbos. O kiek darbo įdė
ta ir kiek laiko tam pašvęsta — sun
ku apskaičiuoti.

P. Ziūrys savo laisvalaikiu su ma
lonumu prisideda prie šio darbo, ku
ris neša tremtiniams moralinio sti
prumo ir sunkių dienų palengvini
mą. Ir kas p. Ziūrio nežino? Jei jo 
asmeniškai ir nepažįsta, tai jo var
das nesvetimas. Jo veikla ir nuveikti
darbai lietuviškoje srity išgarsino jo 
vardą ne tik Amerikoje, bet ir trem
tyje.

Didelė garbė p. p. Ziūriams už to
kį jautrumą, nesigailint nei laiko nei 
lėšų. Garbė lietuviams, turint tokių 
tautiečių savo tarpe!

P. p. Žiūriu pavyzdys tegul skati
na mus nepamiršti savo pareigos — 
remti tremty vargstančius tautie
čius“, baigia laikraštis.

pajėgumas būtų kiek galint daugiau 
suderinti.

Šiuo metu, jei Kremlius yra pa
siruošęs susipratimui, karas tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos yra nerei
kalingas. Jeigu, priešingai, Kremlius 
yra apsisprendęs kariauti, tada Ame
rika negalėtų praleisti jokių galimy
bių, kad ji anksčiau ar vėliau būtų 
nugalėta. Nereikalinga kalbėti, kad 
būsimo karo niekas nelaimės. Tas 
reiškia, jog bus neįtikėtini mūsų pa
žįstamos civilizacijos, gyvybių ir tur
to sunaikinimai. '
Minnesota (1939—1943) gubernatorius 
ir dabartinis kandidatas į prezidentus 

H. E. Stassen:
Aš manau, kad karo su Rusija gali 

būti išvengta, jei mes vesime pro
tingą ir atitinkamą politiką. Svar
biausia mes turime sustabdyti siun
timą Rusijai mašinų dalis, elektrinius 
įrengimus ir kitokias medžiagas, ku
rios taptų komunistų karo mašinos 
dalimi. Mes turime išlaikyti stiprias 
karines pozicijas, suteikdami aviaci
jai ir tyrinėjimams pirmumą, ir už
tikrinti, kad mūsų kariniai vyrų šal
tiniai ir rezervai būtų pakankami. 
Dėl visuotinio karinio apmokymo 
tuojau turi kompromisiniu būdu su
sitarti tiek jo šalininkai, tiek jo opo
nentai.

Kada Kremliui paaiškės, kad jų 
lauktos ūkinės suirutės Amerikoje 
nebus, kad komunistų infiltracija 
Amerikoje yra nepakankama ir kad 
kariškai mes nesame silpni, — tada, 
aš tikiu, Rusijos politikos valia pasi
rodys pasikeitusi į gera ir trečiojo 
pasaulinio karo bus galima išvengti. 
Bet mes turime pasilikti stiprūs ir 
budrūs, nes nė vienas negali užtikrin
ti, kad trečiasis pasaulinis karas ne
prasidės per beprotišką Sovietų va
dų sprendimą.

Buvęs vice-prezldentas ir dabar
tinis kariojo flango trečiosios 
partijos kandidatas į prezidentus 

Henry A. Wallace:
Nuo paskutiniojo karo pabaigos aš 

visada sakiau, kad tie, kurie skelbia 
iš gynybos ir tai paversime pareiga, 
kito karo neišvengiamumą, yra nusi
kaltėliai. Kada mes pradėsime kal
bėti apie talka, tada mes ir turėsime 
ją. Mes esame vienintelė pasaulyje 
tauta, pajėgianti vesti didelį karą.

Kada mes atsisakysime nuo pelno

Dvi „Vienybės“ pastabos
Jul. Sakelė — Tysliavos redaguo

jamas (ten pat redaktoriumi yra ir 
Vincas Rastenis) laikraštis „Vienybė“ 
darosi kaskart įdomesnis ne vien 
Amerikos lietuviams, bet ir kitur gy
venantiems. Ten nuolat užtinkamos 
pastabos, dėl kurių gal ir būtų kokių 
abejonių, bet jos ryškios (kai kada 
specialiai „paryškintos“), gyyos ir 
smingančios į širdį ir protą. Ten turi 
savo atskiras „tribūnas“ p. J. Valtys, 
p. V. Rastenis ir kiti gabūs žurna
listai. Štai kelios ištraukos iš gegu
žės 21 d. „Vienybės“ numerio.

NE VIEN PRAŠYKITE, BET 
BŪKITE IR MANDAGUS

„Negalima sakyti, kad Amerikos 
lietuviai nekreiptų rimto dėmesio į 
tremtinių šalpos darbą. Ne tiktai per 
BALF’ą šie nelaimingieji bendromis 
jėgomis šelpiami, bet tūkstančiai ge
radarių šelpia tremtinius individua
liai, siųsdami maisto bei drabužių. 
Suprantama, šį Amerikos lietuvių 
labdaros darbą tremtiniai labai ver
tina ir už tai atsiteisia nuoširdžiomis 
padėkomis. Bet nėra paslaptis, kad 
kiti tremtiniai, gavę siuntinius, savo 
geradariams užmiršta atsidėkoti, šis 
tvirtinimas nėra išlaužtas iš piršto, 
tai rodo gyvi faktai. Tai jau truputį 
perdaug. Visi turi gerai žinoti, kad 
ir Amerikoje doleriai nekrinta iš 
dangaus, o kiekvieną centą reikia 
uždirbti kruvinu prakaitu.“ — Taip 
rašo J. Valtys. Tatai tikra tiesa.

LITERATŪRINIS BANKROTAS
„Koks Amerikos lietuvius yra iš

tikęs literatūrinis bankrotas, aiškiai 
rodo ir toks faktas, būtent, kad Ame
rikos lietuvių rašytojai, neradę savo 
kūrybai dirvos vietoje, ima savo raš
tus leisti Vokietijoje...

Tremtinių knygų leidyklomis Vo
kietijoje jau pasinaudojo poetas Ai
stis, novelistas Zobarskas. Girdėti, 
kad dar keletas Amerikos lietuvių 
rašytojų yra numatę prašyti tremti
nių paslaugų.

Tiesiog baisu pagalvoti, kaip že
mai yra kritusi Amerikos lietuvių 
meilė knygai, o gal net ir lietuviš
kajai kultūrai.“

Taip rašo vėl tas pats J. Valtys. 
Tai baisi tiesa, kurią ne visi pasaulio 
lietuviai-žino ir todėl turi kai kurių 
nepagrįstų iliuzijų.

AMERIKOS LIETUVIO ŽODIS 
Į TREMTINIUS

Aš Petras Tamulionis, dėkoju vi
siems tremtiniams, parašiusiems man 
laiškus. Deja, aš negaliu visiems pa
dėti ir net negaliu visiems į laiškus 
atsakyti. Todėl visiems dėkoju per 
šį laikraštį. Man širdį suskaudo, 
skaitant Tamstų laiškus ir dar skau
džiau yra, kad negaliu Tamstoms vi
siems padėti. Linkėdamas sulaukt! 
to laiko, kada mūsų tautos tragiška 
būklė galės teigiamai išsipręsti, lieku 

Su pagarba
< Peter Tamulionis

iš gynybos ir tai paversime pareigą, 
bet ne prekybine sultimi ir kada už
sienių politikos kontrolė bus atimta 
iš didžiųjų biznių ir karinių pelnų, 
mes būsime tokioj būklėj, kuri leis 
planuoti taiką.

Kalifornijos gubernatorius 
Earl Warren:

Karas su Rusija nėra neišvengia
mas ir, jei sprendimas pareina vie
ninteliai nuo JAV, — tokio konflikto 
nebus. Daugiausia trukdantieji fak
toriai, tačiau, nėra tiesioginiuose šio 
krašto santykiuose su Rusija, bet jie 
yra daugelio tautų santykiuose su 
šiais abiem kraštais.

Sprendžiamoji išeitis todėl turi 
pareiti nuo pasaulinio bendradarbia
vimo principų. Mes turime bendra
darbiauti su Rusija, jei ji nori ben
dradarbiauti su mumis per J. Tautas. 
Remdami tą organizaciją tiek tiesio
giai, tiek prisitaikydami, mes teisėtai 
leisime mažoms ir silpnoms tautoms 
dirbti pastovios taikos labui. Ir čia 
mums pastangų neturi stigti.

Jei mes tačiau nesilaikysime savo 
pasižadėjimų, tada negali būti jokios 
teisėtos taikos. Idant juos išlaiky
tume, mes turim būti pakankamai 
Stiprūs dvasiškai, ekonomiškai ir ka
riškai, kad tokiais užsitikrintume ir 
kitoms pasaulio tautoms. Svyravimai 
nepagerintų mūsų santykių su Rusi
ja. Mes turime būti atviri ir griežti, 
jei paliečiami principai.

Čia dar pridurtinas ir JAV užsie
nių reikalų ministerio G. Marshallio 
pasisakymas tuo pačiu klausimu, tik 
kita proga, būtent:

„Aš tikrai jaučiu, kad griežta* 
kursas, kurį mes vykdome, išves iš 
sunkumų ir eventualiai išryškins ke
lią į sveikų pagrindų taiką. Vakarų 
demokratijos laimės šaltąjį karą, jei 
JAV palaikys savo griežtą politiką 
Rusijos atžvilgiu.“ (am)
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