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Lietuviai paštininkai 
tremtyje

Nors lietuviai paštininkai tik 
penktaisiais tremties metais tesušau- 
kė pirmąjį savo suvažiavimą (kitų 
profesijų žmonės tai padarė pora me-

Artėjame prie 1939 metų įvykių
Generaliniai štabai ir minisierių kabinetai posėdžiauja - Slapias Sovietų 
kariuomenės judėjimas Rytuose - Demokratiniai kraštai laiko egzaminus

tų anksčiau), tačiau negalima iš to 
daryti išvados, kad tik dabar lietu
viai paštininkai tremtiniai tepradėjo 
ofganizuotis. Jie pradėjo organizuo
tis ir organizuotai tremtyje veikti 
draug su kitų profesijų žmonėmis, 
tik jų ankstyvesni^ veikimas dau
giausiai ribojosi stovyklinėmis orga
nizacijomis.

Pašto reikšmę visi mes supranta
me ir įsivaizduojame. Koks šiandie
ną nebeįmanomas, rodos, gyvenimas 
būtų be pašto. Greitas bei tikslus 
susižinojimas yra vienas iš didžiųjų 
kultūrinės pažangos veiksnių. Lais
vas ir kultūringas gyvenimas šian
dien be pašto yra nebeįmanomas.

■ ■ ' »

1945 m. liepos 17 dieną Berlyne 
karo meto Sąjungininkų atstovai su
sirenka pas maršalą Žukovą aptarti 
Berlyno dalybų ir gyventojų maiti
nimo reikalų. Žukovo pasiūlymas 
priimamas, t y. Vakarų Sąjunginin
kai Berlyne savose zonose sutinka 
išmaitinti gyventojus ir jie tam rei
kalui gauna laisvą susisiekimą gele
žinkeliu, autostrada ir 50 km pločio 
ruožu oru.

Marš. Sokolovskis, kaip jau vi
siems žinoma, uždarė susisiekimą ge
ležinkeliu ir autostrada, išskyrus oro

Vakariečiai nesitrauks iš Berlyno
ną, Berlyną ir į Frankfurtą, kur jis, 
kaip HTB pažymi, susipažins su po
litine konfidencialia krize vid. Euro
poje. Britų karo gubernatoriaus pa- 
vad. konferavo Whitehall su karo ir 
užsienių reikalų ministerijų pareigū
nais. Daily Mail reporteris nurodo, 
kad Prancūzijos ministerių kabine
tas su gen. štabo nariais taip pat po
sėdžiauja, nes ne tik Berlynas tai 
paskatino, bet pasirodė, kad aviaci
jos ir ginklavimo ministerial komu
nistai taip tvarkė aviacijos pramo
nes, jog šiandien jos pavirto negir-

ro priemonės dar ir nesigriebti. Lai
kraštis rašo: „Padėtis yra pavojinga. 
Prieš mūsų akis kartojasi tokie įvy
kiai, kurie 1939 metais nuvedė { 
karą“.

Rusai, kaip ir Hitleris, besinaudo- 
damiesi taikingomis Vakarų Sąjun
gininkų intencijomis, nori gauti kiek 
galint daugiau, nenaudodami karo 
priemonių. Sovietai žino, kad britų 
žemyno kariuomenė nepakankama, 
kad laivynas ir aviacija nėra pilnoje 
galybėje, rašo laikraštis. Nežiūrint 
to fakto, DM rašo, „mes esame pa

bus priimta, jcg ji kovos globalinia
me fronte. Sovietams sulaikyti prie
monės yra mūsų rankose, jei mes 
tiktai jas panaudosime. Neapleiski
me, kol nevėlų“. Šitokiomis minti
mis mirga Daily Mail vedamasis.

New York Herald Tribune rašo, 
kad jei Sovietai neatpalaiduos bloka
dos, tai Amerika turėsianti išspręsti 
šiuos tris klausimus: 1) pasitraukti 
iš Berlyno, 2) Sovietų blokadą pra
laužti ginkluotais traukiniais, rizi
kuodami net karo incidentu ar 3) iš 
Washingtono pasiųsti diplomatinį ul-

Išvaduoti iš nacių vergijos ir lais
viau atsikvėpę Vakarų Sąjungininkų 
globoje mes, be kitų laisvojo bei kul
tūringo gyvenimo būtinybių, pajau
tėme ir pašto būtinumą, ir jį organi
zuoti ėmėsi lietuviai paštininkai 
tremtiniai. 1945 m. rudenį tremti
niams susibūrus į stovyklas, lietuviai 
paštininkai tremtiniai, kurių tremtyje 
esama keli šimtai, tuojau ėmėsi or
ganizuoti tremties paštą. Iš pradžių 
veikė estafetinis paštas, o susiorgani
zavus vokiečių paštui, lietuvių trem
tinių stovykliniai paštai savo veiklą 
priderino prie, jų ir darniai jiems tal-

liniją, kurios, anot Berlyno ameri
kiečių radijo komentatoriaus, nerei
kia Sovietams remontuoti, nors oras 
ir yra blogas. Toks Sovietų Sąjun
gos tarptautinio susitarimo pažeidi
mas sukėlė ant kojų ne tik okupaci
nių vyriausybių vadus, bet nemaža 
rūpesčio iššaukė ir jų sostinėse, ypač 
po kominformo ir Varšuvos konfe
rencijų, į kurią Molotovas buvo su
sikvietęs savo satelitinių kraštų už
sienių reikalų 7 ministerius,

Berlyno įtampa iššaukė JAV ka
ro ministerio pavaduotoją į Londo-

dėtu skandalu.
Berlynas užsienių spaudos ko

mentaruose prilyginamas naujuoju 
Mūnchenu. Daily Mail vedamajame 
aiškiai pasisako už kietą laikymąsi 
Berlyne. Maskvoje esą jau nusprę
sta, lieka apsispręsti tik anglams ir 
amerikiečiams. Toks apsisprendimas 
padarytas Washingtone ir Londone. 
Marshallio oficialų pareiškimą — pa
silikti Berlyne — patvirtino prezi
dentas Trumanas. Bevinas taip pat 
pasisakė už pasilikimą. Rusai aiškiai 
yra nusistatę laikytis kietai, nors ka-

sakę, jog Berlyne pasiliksime ir kad 
turime pasilikti“... Ir jei esame pa
siruošę pasilikti Berlyne, kada rusai 
vartoja prieš mus sankcijas, mes tu
rime būti pasiruošę paremti mūsų 
ketinimus daugiau kuo negu pasta
bomis. Vedamasis siūlo imtis ekono
minių sankcijų prieš Sovietus, kaip 
tai buvę padaryta 1933 m. Dabarti
niai sprendimai paliesią visą civili
zuotą pasaulį. Dominijos turėsian
čios padėti metropolijai, jei karas 
kiltų su Rusija. „Rusijos agresija 
gali būti sulaikyta, jei Britanijoje

timatumą į Maskvą.
Kaip žinome, pirmasis klausimas 

atpuola, ųps iš Berlyno vakariečiai 
nepasitrauks. Trečias klausimas at
sakomas ruošiama nota. Ar teks pa
naudoti antrąjį — pareis nuo geros 
Sovietų valiose

Iš Stockholmo ateinančiomis ži
niomis, Varšuvoje pradėtoji Moloto
vo diplomatinė ofensyva esanti re
miama kariuomenės. Politiniai šal
tiniai, kaip praneša DM korespon
dentas, nurodo, jog vykstąs slaptas 
Sovietų kariuomenės judėjimas Vo
kietijoje ir Lenkijoje. Vienas rimtas

kininkauja, atlikdami daugelį opera
cijų.

Lietuvių paštininkų tremtinių vei
kla dar vienas įrodymas, kad mes 
tremtyje sugebame organizuotis bei 
organizuotai veikti, visais galimais 
būdais stengiamės su savo profesija 
ne pasimesti, bet atvirkščiai: savo 
profesine patirtimi lengvinti sunkų 
tremties gyvenimą ir ruoštis grįžti į 
laisvąją tėvynę jai padėti pakilti iš 
karų bei okupacijų sunaikinimo. Lie
tuviai paštininkai tremtiniai ligi šiol 
tremtyje yra nudirbę vertingą darbą 
ir jo gražiais vaisiais mes negalime 
nepasidžiaugti.

Jei šiandien tremtyje turime, pa
lyginti, gerą savo periodinę spaudą ir 
kasmet nemažai išleidžiame knygų, 
tai prie to šaunaus kultūrinio darbo 
taip pat gana daug yra prisidėjęs ir 
lietuvių tremties paštas. Tremtyje 
mūsų paštininkų suorganizuotas paš
tas, be savo tiesioginio darbo, taip 
pat yra ir uolusis bei sąžiningasis 
lietuviškos spaudos platintojas.

Kalbant apie lietuvių tremtinių 
paštininkų veiklą, negalima nepasi
džiaugti jų gyvu ir nuoširdžiu domė- 
jimusi mūsų kultūriniais reikalais ir 
jų nemaža parama mūsų kultūrinei 
veiklai. Nemažą dalį savo gauto pel
no už išplatintus leidinius jie skiria 
kultūrinėms organizacijoms. Čia pa- 
žymėtna, ka l pirmasis paštininkų 
suvažiavimas tremtyje, įvykęs Hanau 
lietuvių stovykloje š. m. gegužės 27 
d., nutarė paskirti 5.000 RM premiją

Dewey numaio dideles re£ormas.',
RESPUBLIKININKŲ PARTIJA PARINKO SAVO KANDIDATUS LAPKRIČIO 2 D. BUSIMIEMS RINKI

MAMS. DEWEY PAREIŠKIMAS SPAUDAI APIE JO PROGRAMOS PAGRINDUS.

Respublikininkų partijos konven
tas pasibaigė, pastebi NZ, perduoda
mas OIC pranešimą iš Philadelphia. 
Lapkričio 2 d. įvykstantiems rinki
mams kandidatai jau parinkti. Tai: 
Thomas Edmund Dewey, New 
Yorko gubernatorius — prezidentu ir

Earl Warren, Kalifornijos guber
natorius — viceprezidentu.

Po savo išrinkimo kandidatu, kaip 
informuoja UP, Dewey pareiškė, jis 
ketinąs reorganizuoti sąjunginę Wa

geriausiam 1948 m. išleistam beletri
stikos veikalui. Suvažiavimas nutarė 
taip pat išleisti ir paštininkų me
traštį. Paštininkų glaudesniam ben
dradarbiavimui ir stovyklinių paštų 
veiklai kordinuoti bei rūpintis pašti
ninkų ekonominiais bei profesiniais 
reikalais suvažiavimas nutarė įsteigti 
Lietuvių Paštininkų Sąjungą Trem
tyje.

Visi čia. suminėti svarbesnieji nu
tarimai rodo lietuvių paštininkų 
tremtinių dar platesnius užsimojimus 
savo darbe, negu kad ligi šiol. Mes 
tais jų užsimojimais tegalime tik 
džiaugtis ir linkėti, kad jie sėkmin
gai būtų įgyvendinti.

Lietuviškoji tremties spauda, be 
to, dar linki lietuvių stovyklų paš
tams ir toliau taip pat glaudžiai ir 
darniai su ja bendradarbiauti, leng
vinti spaudai kelią greičiau jai pa
siekti jos išsiilgusį ir laukiantį trem
tinį skaitytoją. A. Merkelis

Lietuvių Paštininkų Sąjungos Tremtyje C. Valdyba
Ii kairės į dešinę stovi: J. Bereiša, inž. Birutis, A. Gin,’'eris, 

sėdi: J. Gečiauskas, J. Gudaitis ir J. Janušaitis

shingtono vyriausybę. Jis įvykdysiąs 
„didžiausią valym ą“, kuris 
tiktai kada nors buvęs. Viceprezi
dentą Warren jis numatąs atpalai
duoti iš Senato pirmininko pareigų, 
kurias viceprezidentui priskiria kon
stitucija, kad Warren ir jis pats galė
tų svarbiausia atsiduoti tiesioginiams 
vyriausybės uždaviniams.

Dena/INS informuoja, birželio 25 
d. Dewey atsakęs spaudos korespon
dentų jam pateiktą klausimą, ar jis 
manąs „susitvarkyti su Juozapu W. 
Stalinu“ — taip, jis karščiausiai prita
riąs diplomatinėms deryboms, tačiau 
esąs priešingas asmeninėms konfe
rencijoms, nes pastarosios visuomet 
esančios pasmerktos nepasisekti. To
liau jis kritikavo „nerealią JAV 
vyriausybės politiką“ sąryšy 
su būtinybe padėti Kinijai išsiva
duoti nuo komunizmo. Tokia pagalba 
betgi esanti dar nepavėluota, jeigu 
Kinijai būtų kiek reikiant protingai 
padedama karinėje srityje.

Policiniai stebėtojai Dewey-War
ren parinkime įžiūri tolimesnę kom
binaciją galutinai nusigrįžti nuo izo- 
liacionizmo. Dewey numatąs savo 
bičiulį John Foster Dūles, ku
ris paskutiniaisiais metais pasirodė

kaip respublikininkų partijos užsie
nio politikos ekspertas, paskirti savo 
vyriausybėje užsienio reikalų 
ministerių.

Amerikos spauda, komentuodama 
Dewey parinkimą kandidatu į prezi
dentus, pateikia pritariančių ir kriti
kuojančių atsiliepimų. Chicago Sun 
Times rašo: „Aišku, izoliacionistinės 
jėgos susilaukė žlugdančio pralaimė
jimo“. New York Herald Tribune 
mano: „Dewey prieš pasaulį išlaikys 
pažadą, kad JAV išsaugos tą galybę, 
nuo kurios pasaulyje taip daug kas 
pareina“.

Anglijos ir Prancūzijos 
spauda susilaiko tuo tarpu nuo bet 
kurių komentarų. Apskritai čia vy
rauja įsitikiniamas, kad mieliau bū
tų sutiktas Vandenbergo parinkimas 
kandidatu, nors ir Dewey nieku būdu 
nelaikomas nepriimtinu. Kiek bai
minamasi tačiau tik dėl to, kad jo 
nepatyrimas užsienio politikos klau
simuose galįs turėti neigiamų pasė
kų. Betgi tikima, kad prezidentas 
Dewey, jeigu jis tokiu būtų išrinktas, 
ir spėjamas jo užsienio reikalų mi- 
nisteris Dulles vykdys užplanuotą 
Europos pagalbos programą, (z)

stebėtojas, neseniai grįžęs iš Sovietų 
zonos Vokietijoje, pareiškęs, jog slap
tas Sovietų dalinių judėjimas vyk
stąs rytinėje Vokietijoje ir Lenkijoje 
jau kelios savaitės. Kokie tos ka
riuomenės judėjimo, planai, niekas 
nežino. Sovietų Sąjungoj kariuome
nės judėjimai nėra naujiena. Ji kil
nojama ir politiniais ir kariniais su
metimais. Tačiau dabar, kada: Ber
lyne įtempimas iš Sovietų pusės su
keltas, tokie kariniai judėjimai padi
dina įtampą.

„Berlynas yra didelis bandymas 
kovoje tarp Rytų ir Vakarų. Jei mes 
leisimės išstumiami iš Berlyno, ru
sai, mėgins mus išstumti iš Vienos^ 
Vakarų civilizuoti^ kraštų milijonai 
žmonių tiki, viliasi ir pasikliauna 
krikščioniškąja galia. Jei mes juos 
apvilsime, jie bus pasmerkti Rusijos 
komunizmo vergijai ir terorui. Ne
turėkime iliuzijų. Kova dėl Berlyno 
yra ypač pavojinga. Bet mes tiki
mės, kad jeigu elgsimės su jėga ir 
apsisprendimu, rusai duos mums ke
lią ir mes dar kartą pasistūmėsime 
prie taikos ir laisvės“, įrodinėja Dai
ly Mail.

Šia proga tektų prisiminti Bel
grado įvykius, kurie kominformui 
ekskomunikavus Jugoslavijos komu
nistų partiją ir jos vadus, atkreipė * 
politikų dėmesį ir kurie, reikia lauk
ti, sušvelnins Berlyno įtampą, bet 
apie juos kalbama čia pat atskirai.

M. Politicus

Diktatoriams nusileidimas neteikia saugumo
PAREIŠKĖ WINSTON CHURCHILL

Berlyno įvykiai pastatė ant kojų 
ne tik Europos demokratinius kraš
tus, bet ir užjūry nerimstamą. Chur- 
chillio žodžiais tariant, Berlyno kri
zė esanti tokia pat, kaip ji buvusi 
prieš 10 metų Mūnchene. Kalbėda
mas 100.000 konservatorių susirinki
me, ChurchiUis pažadėjo savo parti
jos paramą vyriausybei, jei ji apsi
spręstų pasilikti Berlyne, nes, sako 
jis, „yra mūsų pareiga parodyti, kad, 
nežiūrint bet kurių partijos skirtu
mų, prieš užsienio tironiją mes esa
me vieninga tauta. Aš vis dar ma
nau, kad šiomis priemonėmis taika 
gali būti išsaugota“. Priminęs, jog ir 
JAV būsiančios tokio nusistatymo, 
ChurchiUis pasakė:

„Mūsų nuoširdus troškimas yra 
tai, kad taika būtų išsaugota, bet da
bar mes esame pasimokę, jog jokio 
saugumo nebus nusileidžiant dikta
toriams — nacių ar komunistų“.

„Vienintelė taikos viltis glūdi sti
prybėje, veikloje su kitomis didelė
mis laisvę mylinčios tautomis ir tai 
reikia aiškiai pareikšti agresoriui, 
kad mes surinksime pasaulio laisvus 
žmones ir ginsimės patys save ir sa
vo reikalus visomis priemonėmis, 
kurios sumuštų jį nusikaltėlio smū
giu'.

„Aš negaliu garantuoti, kad net 
kietumas ir pasiryžimas išgelbėtų 
nuo pavojaus, kuris dabar gresia 
mums. Bet aš esu tikras, kad toks 
kursas yra ne tiktai geriausia, bet ir 
vienintelė proga trečiam karui iš
vengti, kuriame iki šiol žmogui žino
mos baisiausios naikinimo priemonė* 
bus naudojamos pilna apimtimi... 
Aš tikiu, kad mūsų gynyba nėra ap
leista ir kad didelės pinigų sumos, 
kurias mes skyrėme karinėms pajė
goms, sugrįš į gerą sąskaitą“. (Daily 
MaįJ/JAi
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Šiai kokia Kanada
tremtinio akimis i ją pažvelgus

P. Išeivis Kelionė per DP stovyklas (3)

Prie tremtinių kryžiaus
Stasys Mingail*

kabančiomis ant metalinių 
kurie viršujė užlinkę ant

asfalto plentais, o ypač ar-

Yra ir autostradų, kurias čia va
dina „high-way“. Viena autostrada 
jungia net Montrealį ir Vinipegą. 
Ontario pietuose yra populiari Queen 
Elisabeth High way, kuri eina nuo 
Toronto į USA pro Niagaros krioklį: 
tai gero asfalto plentas, gana platus, 
nors ne toks, kaip didžiosios Vokieti
jos autostrados, vietomis perskirtas 
į du keliu žalios vejelės juostą, o ki
tur tik balta juosta, kad kiekvienu 
šonu gali važiuoti po dvi eiles aūto- 
mobūių. Viadukų nedaug, tik prie 
didžiųjų miestų — o kitur, žiūrėk, 
pęr autostradą eįpą skersąį koks di
desnis plentas ar net geležinkelio 
ruožas — ir čia jau nuolat mirksi i? 
tpįp šyiesps signalai. Kalbamoji au
tostrada tarp Toronto ir Hamiltono 
naktimis esti apšviesta elektros lem
pomis, 
stulpų, 
plento.

Tais
čiau didelių miestų sįūte siuva dau
giausia lengvi gražūs automobiliai, 
keleiviniai autobusai, visokį sunkve
žimiai, gazolino tankai ir kitoki. Ar
klinių .vežimų ir pėsčių keleivių ne
pamatysi. Nepamatys nė dviratinin
kų. Tik prie miestų ar miestuose gą]i 
pamatyti vaikų, važinėjančių j mo
kyklą ar tiktai pramogai dviračiais. 
Senovišką stačiakampį Fordo auto- 
mobįlį pamatysi tik labai retai. Vie
ną kartą teko Toronte matyti auto
mobilį tikrą laužą, be stogo, be stiklų 
languose, su nusikorusiomis surūdi
jusiomis blekėmis, bet su visokiais 
piešiniais ir užrašais, o jų tarpe ir 
su šiuo užrašu: „Nesijuok iš manęs! 
Nes.teitą kartą čia gali ir tavo duktė 
sėdėti“. Čion automobiliai neturi šo- 

^ninių šviesimų raudonu krypties ro
diklių, tad. jeigu „Drąiyęris“ ranka 
neparodo, kur jis suks, tai žiūrėk 
pats. Slidus kelias žiemą, drėgnas 
asfaltas, rūkai, išsigėrę šoferiai ir kį- 
tos priežastys keliuose padaro ne ma
ža nelaimių. Automobilius dažnai 
vairuoja ne tik moterys, bet ir pa
augliai. Čia vyrai yra visi šoferiai — 
vairuotojai, bet nėra mechanikai — 
jų „karus“ sutaisą specialios dirbtu
vės. Vežiotis automobiliais atkimštas 
svaigalų bonkas yra griežtai drau
džiama ir už tąj skaudžiai baudžiama. 
„Nemaišyk degtinės su gazolinu“ yra 
automobilininkų patarlė.

Šiuo metu automobiliai, kurių 
daugybę dirba Amerikos bendrovės 
pačioj Kanadoj, yra bent dvigubai 
brangesni, kaip prieš karą, bet ir tai 
sunku gauti. Užsisakius reikia ląukti 
daugelį mėnesių, p jei nori gauti 
greičiau — patepk. Automobilį čia 
turi tur būt kiekvienas ūkininkas, 

'net dalis jų bernų, gal kokia pusė 
miesto darbininkų, daugumas tarnau
tojų ir visi biznieriai, fabrikantai ir 
laisvųjų profesijų žmonės. Kanadoje 
yra per pusantro milijono automo
bilių.

Vienas automobilis tenka 7 kana- 
' diečiams. Pasenusį automobilį galima 

nusipirkti už kokius 500 dolerių, o už 
naują reikia mokėti 2.000—3.000 do
lerių ir daugiau. Kanada — tai auto
mobilių kraštas. Čia žmogus be auto- 
mobiliaus lyg ir nepilnas žmogus. 
Automobiliai yra šio krašto skubaus 
gyvenimo ir darbo išraiška; jie grei
tina gyvenimą. Si šalis, kaip pasako 

- čia vietiniai lietuviai, yra „spydo“ 
(speed) šalis, o kaip mes pasakytume, 
yra labai motorizuota šalis. Leidžia-

mas automobilių greitis plentuose 50 
mylių, o miestuose 30 mylių '

5. Pietinio Ontario farmos. — Va
žinėdamas automobiliais, farmose 
dirbdamas ir viešėdamas gerai prisi
žiurai, kaip jos atrodo. Farmomis 
čia vadina ūkius. Farmų namai retai 
kur mūriniai, daugiausia lentinės 
statybos mediniai, nudažyti arba iš 
lauko apmušti plytų imitacijos toliu- 
mi, toliųmi ir dengti. Jie sustatyti 
tiesiai plikam lauke, aplinkui dau
giausia be medžių, be medelių, be 
tvorų ir gyvatvorių, be gėlynų ir 
krūmų. Bet jau iš tolo matai kieme 
savininko automobilį ir traktorių, 
vandens cisternų, elektros ir telefono 
vielų ir stulpų. Pasižiūrėjus vidųtį- 
niškai farmų trobesiai kur kas ge
resni ir gražesni kaip Lietuvoje, b.ęt 
ne toki solidnūs ir masyvūs, kaip, 
sakysim, Vokietijoje. Iš karto ma
tyti lengva, skųbį ir lyg laikiną sta
tyba. Bet pasitaiko ir labai gražių 
sodybų ir puikių namų.

Sijas viduje dažnįausįai atstoja 
kraštu sustatytos lentos, tik tankiau. 
Mažesniuose namuose sunkesnio žmo
gaus žingsniąi drebiną grindis ir 
daiktus. Daug ir lubos esti be jųod- 
lubių, be izoliacinio sluogspio, o lan
gai visur standartiniai, pake! j arui į 
viršų, už tai nelabai sandarūs, retai

kur žiemą dvigubi. Toki namai atei
viui atrodo neperdaųg atsparūs šal
čiui ir šilimai, bet reikia atsiminti, 
kad anglių ar alyvos (automatiniam) 
apšildymui čia netrūksta. Miegamieji 
kambariai anglų papročiu dažniausiai 
esti (kur jis yra) antrame aukšte ar
ba „salkose“ po stogu, o kur nėra (o 
retai kur nėra) — apačioje.

Kambariuose matai elektros ap
švietimą, gražių pastatomų ir kaban
čių lempų, neblogų arba ir visai pui
kių sofų ir fotelių, kilimų, bufetų, 
šaldytuvą maistui laikyti, elektrinę 
plytą virti ir kepti, didelį kaip spin
telė radijo aparatą, telefoną, vonią, 
klojėtą, vandenį, daug smulkių, elek
tros prietaisų ir visokių patogumų. 
Siejos kambariuose nukabinėtos re
čiau paveikslais, o dažniau paveiks
luotais dideliais sieniniais kalendo
riais, kurių čia dalina >firmos, krau
tuvės ir visokios įmonės sąvo biznio 
reklamai. Vįęnu žodžiu, turtingesni 
ir pažangesni farmininkai gyvena ge
rai, gražiai įr patogiai. Bet labai yra 
dąųg ir tokių, kurie viso to turi tik 
dalelę, kurįų nąmai ir įrengimai pra
sti, o kitų net ir apšepę, sukrypę ir 
apleisti. Kaip yra kitose Kanados 
dalyse, ypąč nuošalesnėse, feųtų sun
ku pasakyti, bet galima spėti — ten 
ūkininkai gyvena primityviškiau.

Pakeliui t Augsburgo-Hochfeldo sto
vyklą praeivis susitinka su mūsų tauto- 
daUės stiliaus kryžiumi, pagal inž. Moloko 
projektą pastatytu tremtiniškam lietuvių 
gyvenimui atžymėti. Sunkioje tremties 
kelionėje, visą laiką supamas spūsties pa
vojų, kiekvienas benamis privalėjo daug 
Išgyventi. Ir tie išgyvenimai vargu bau 
kada galės būti išsamiai sudėti knygose, 
nes jų tiek gausu, kiek gausu tremtinių.

Savo tremtlnlšklęms išgyvenimams, il
gesiui atžymėti Augsburge sutelkti lietu
viai 1946 m. pastatė aplinkos dvasiai sve
timą kryžių. Savo ornamentika jis bylo
ja apie kitą pasauli, apie • lietuviškus lau
kus, jų subtilią ramybę ir juose išaugusio 
žmogaus giliai išgyvenamą kančią.

Kai nūdien žvilgteri į aplinkos nuo- 
taikąs, bręstančias tremtinių atžvilgiu, 
tuojau pat savo tikėjime šio paminklo il
gesnę Ištverme susvyruoji... Iš tiesų jis 
toks gležnas ir trapus atrodo kietos ap
linkos ir griuvėsių lone.

Augsburgo lietuvių kolonijoms (Haun- 
sjetteno ir Hochieldp) pradžią dąyė „atei
viai“ iš Tirolio srities. Tą sritį amerikie
čiai užėmė mokėdami nuosavomis gyvy
bėmis. Vėliau, kartodami Teherano jr 
Jaltos pasitarimuose padarytas klaidas, 
atidavė sovietams, sąmoningai stiprinda
mi savo būsimą priešą. Bet tai yra di
džiųjų daryta politika, ir mano suprati
mu, šiuo atveju bene prasmingiau pa
sižvalgyti „mažųjų" tarpe, tapusių bena
miais, kurie taip pat yra padaras nesėk
mingai baigtų buvusiųjų skerdynių ... 
Taigi tam tikra dalis Augsburgo koloni
jos lietuvių, su širdies palengvėjimu Ti
rolio srityje atšventę buvusią pergalę, ta
da tvaskėjusią visai kliokiantis spalvomis, 
staiga turėjo savo klajūnišką gyvenimą 
praturtinti dar vienu kraustymusi. Pa
galiau buvo pasiektas Augsburgas, reli
gingas Bavarijos kraštas, kur žmonės ir 
keikiasi sakramentuodąmlesi. Bet jie 
žmonės, kaip ir visi. Atsižvelgiau | tautos 
praeiti, buvusi auklėjimą, dabartinę ne
viltį ir turint priešais akis esamos politi
kos polinkius, tremtinių atžvilgiu jų esa
ma visokių. Vieni naudojasi proga ir 
stengiasi benamiu! užminti ant apivarų, 
kiti jį supranta, bet dažniausiai tuo at

uždarum®

Augsburgo

Tremtinių šviesuomenės likimas
Bertrand de la Salle „Le Figaro", Vertė G. Kymantas

Po šio karo atsirado nauja tautą, 
tauta — pabaisa, kuri paženklinta 
keistu vardu D.P. Tokių asmenų Eu
ropoje yra apie milijoną. Jie panie
kinti ne todėl, kad yra nustoję tėvy
nės, bet kaip neklusnūs'bet kurioms 
pastangoms. JTO sukūrė įstaigą Že
nevoje. Jos uždavinys surasti tėvynę 
toms totalitarizmo aukoms.

Ši didelė problema ilgainiui, 
reikia tikėti, bus išspręsta. Bet to 
sprendimo būdai nepaprasti, kelianti 
susirūpinimą, nes kiekvienas stebė
tojas paskys, kad prieštarauja da
barties laiko papročiams. (Tremtinių 
didelis skaičius gali tikėtis' kur nors 
įsikurti ir naujoje tėvynėje prisitai
kyti. Bet yrą ir tokių, kurie nenu
mato tokių galimybių. Kurią neati
taisomą k aidą yra jie padarę? Jie 
tepriklausė šviesuomenei, tautų eli
tui. Jie mokėsi, studijavo, įgijo kul
tūros, buvo profesoriais, mokytojais, 
gydytojais, advokatais, žurnalistais, 
rašytojais, artistais, architektais...

Tuščiomis būtų ieškomas aukš
čiausias teismas, kuris padarytų tokį 
sprendimą, ir raštininkai, kurie jį su
rašytų. Bet jis kažkur yra ir taip pat 
veiksmingas, kaip Kafkos neužbai
giamas kaltinimas nekaltųjų. Tokie 
kaltieji turi būti, kad viso pasaulio 
biurokratai sutartinai juos pasmerk
tų. Štai kas dedasi su tais nelaimin
gaisiais. Kai kada atvyksta agentai iš 
kraštų, trūkstančių darbo jėgos, kad 
jos pasirinkus tremtinių tarpe, 
ieško juodarbių, o šviesuomenei 
gailestingai duris užtrenkia.

IRO (International Refugees
ganisation) pasirinko savotišką būdą 
ieškoti vaistą tai negerovei: sumanė 
atsiklausti pačių tremtinių. Ir su
rinko jų atstovus į konferenciją ne
dideliame mieste Gwatt prie Thonne 
ežero. ,

Gražią pavėlintą pavasario dieną

man sudarė žavėtiną vaizdą žemėje. 
Vyšnios ir obelys žydėjo. Auksiniai 
žiedai dengė pievą. Ežero paviršius 
buvo mėlynas. Eglės pasipuošė tam
siai melsva spalva. Bemiškio Ober- 
land balta spalva- rikiavosi baltoms 
opelėms. ' Man kažkodėl rodėsi esąs 
magiškasis Didysis Penktadienis. 
Prie Lucerno ežero kai kada gyveno 
Wagneris. Bet Thonne ežeras savo 
prigimtini vagneriškiaųsias.' Wagner, 
Nietzsche — Europos kilnieji sūnūs 
būtų tikrai pasirinkę mirti tokią 
dieną.
.. Ir .piano glė^Įos svajos (įingo, kai 

prasivėrė durys ir posėdžiaūtojai iš- 
siskirtė būreliais po tą pievą, kad 
pasikeitus įspūdžiais, kaip poilsio me
tu Pontigny ar Royamont. Jie ne
atrodė išbadėję. O iš tikrųjų jų 
prievartinėse stovyklose tegauna 
skrupulingai apskaičiuotas 2.015 ka
lorijas ir nė vienos daugiau. Mano 
dėmesį tuo metu atkreipė vienas at
siskyrėlis, kuris prie ežero rymojo. 
Jo veidas smulkių bruožų, svajingas, 
mėlynomis akimis pratęstas pražilu
sios barzdelės. Tos rūšies veidai au
ditorijose studentams sukelia pagar
bą. Jis dėvėjo juodas kelnes, pilką 
švarką ir beretę. Kai kurios blizgan
čios sagos laikėsi ant siūlo galo. Ir

ąš supratau, kad toje keistoje eilutė
je yra išsigelbėjęs skenduolis, kad 
turimais keistais daiktais įrodytų pa
saulio absurdiškumą. Aš kalbėjau su 
jais įr jų pageidavimu užmiršau pa
vardes. Aš mačiau juos esant opti
mistais. Chirurgas, profesorius pa
tenkintas Prancūzijoje gavęs žo
džiams gydytojo vietą. Jo filosofija 
aiški: „Užmiršk kuo buvai, pradėk 
viską iš pradžios, pamesk savo doku
mentus ir įsijunk į kitų tarpą. Iš
bandyk viską, kad kai ko pasiektum“.

Tgip moderniškas pasaulis skiria 
blogus grūdus nuo gerų. Ir kas pik
čiausia, kad šviesuomenė prilygina
ma piktžolėms, nors užsispyrėlių sura
sta, jei teisingai supratau, trys ar ke
turi tūkstančiai. Ar šie pasmerktieji 
baiminasi? O gal drebina šio am
žiaus, pasižyminčio laboratorijomis, 
technokratais ir biurokratais žmonių 
sugniaužtos kumštys, žmonių, kurie 
atsisako asimiliuotis ir būti išnaudo
tais? Arthur Kostler pasakytų — tai 
žemės putos.

Taip, ąš esu įsitikinęs, kad pasau
lis prądeda bijoti savo putų, kurias 
išmėtė konvulsijos metu. Baimė to 
senojo profesoriaus, pilku švarku, at
sidūrusio prie Thoune ežero ir tą aki
mirka patapusio simboliška statula.

veju, kai pavyksta pralaužti 
šarvai.

Panašioje aplinkoje karėsi _ 
lietuvių kolonija, analogiškos sąlygos BUj- 
vo ir kitose stovyklose besikuriantiei™ 
benamiams. Tačiau yra būtina pažymės, 
jog tremtinių stovyklos yra savotiška 
salos svetimoje jūroje. Gyvenantieji atęe 
vykiose dažniausiai turi minimalinlus san
tykius su vietos gyventojais, o pasitaiko 
ir tokių, kurie šių santykių iš viso neturi. 
Stovykla yra tarsi uždara „respubliką^ 
turinti savo policiją, egzistuojanti svety 
moję žemėje, kurios gyventojai labai ris
tais atvejais tegali verstis pagal savo su- 
gebėjimus, be to. šios stovyklinės „respū-’ 
blikos" piliečiai mitinami pažadais, kaip 
kad daroma neturtu pasižyminčiose vals
tybėse, dėl to, ir nesant generalinės lini
jos, visapusiškas menkėjimas ir alinimas 
tokion aplinkon patys nekviesti ateina.

Sis pasivaikščiojimas lyg ir 1 šalį bu- 
vo su tikslu padarytas. Lankantis Augs
burgo lietuvių stovyklose kaip tik vyko 
du suvažiavimai: veterinarijos gydytojų 
ir inžinierių s-gos. (Čia pat pažymėtina, 
jog Augsburgas yra visos eilės mūsiškių 
organizacijų centro valdybų centras. Cl* 
yra inžinierių centras, sportininkų, ama
tininkų, ir darbininkų profesinės s-goą, 
teisininkų ir 1.1.). Buvo proga aplankyt* 
inžinierių suvažiavimo metu suruoštoji 
parodėlė. Ji kukli, koks kuklus ir pilka* 
mūsų treminlškas gyvenimas. Daug BIT- 
dies subtilumo, bet žymia dalimi visa taip 
miniaturlška. A ”chl tekias inžinierius, ne
turėdamas sąlyjų dirbti savo profesini 
darbą, pasuka tautodailininko keliu, dar® 
suvenyrinius dalykus. Vienas kitas, kon
kurso paakintas, brėžinyje projektuoja 
darbo žmogui butą. Bet didesnis posūkis 
projektlnėn srltln nepastebimas. Tai yra 
pasėka to netikrumo, kuris supa visu*. 
Jei .inžinierius ar architektas nebūtų at
plėštas nuo tikrovės, jei jis žinotų, kad 
jo projektas bus (manu realizuoti — daug 
noriau ši sritis būtų prakltkuojama.

Visi, kas tremtyje bando dirbti pro
fesini darbą, daug jėgų išteklių turi su
naudoti kliuviniams nugalėti. Tą pati gė
limą pasakyti apie augsburgiškį Lietuvių 
Dramos Teatrą Tremtyje. Buvo sumany
mas suorganizuoti pastovų profesionalų 
aktorių dramos teatrą, esamas jėgas pa
pildant perkeldlnant kitose stovyklose 
gyvenančius aktorius. Pradedant mūsų 
aktorių žinomomis pajėgomis, kaip H. 
Kačinskas, Palubinskas, Škėma, Šimkus 
ir baigiant jaunaisiais aktoriais*. Brinką, 
Kevalaltytė, Pukelevičiūtė, Kielaitė, Bu
kauskas, Gatautis, Oželis — Augsburgo 
buvo Įmanu darbą pradėti. Teatras, ne
turėdamas sąlygų repeticijoms bei studi
joms, Įstengė nugalėti sunkumus, nuo 
1945 m. iki šiol pastatė bei atnaujino visą 
eilę veikalų, kiekvieną vasarą bastūniš- 
kai gyventa lankant stovyklas, nugalėti 
patys didieji sunkumai, ruošti pastatymai 
aktoriams ant nugarų šliaukiant lietui per 
kiaurą teatro darbui netinkamos verte* 
stogą, tačiau viena neįstengta padaryti — 
veiksnius Įtikinti, kad visa tai mums rei
kalinga ...

Augsburge gimė mūsų tremties baleto 
plrmasai pasirodymas, taip pat privačlo* 
Iniciatyvos pastangų dėka. O tai Jau la
bai daug pasako apie mūsojo kelio link
mę. Apie jos pliusus bei minusus prabils 
ateitis.

Kasdieniais Freibnrgo rūpesčiais

HANAU „ATŽALYNAS“ 
GASTROLĖSE

Vos tik grįžo Hanaų vaidintojų 
kolektyvas ‘ „Atžalynas-“ iš Kassęlio 
lietuvių kolonijos, kur buvo nuvežęs 
du savo spektakliu — K. Binkio 6 v. 
ir prologo dramą „Generalinė repe
ticija“ ir Moljero 3 v. komediją „Ta- . 
riamąsis ligonis“ (abu pastatymai 
rež. J. Blekaičio), tuojau išvyko ga
strolių kelionėn į pietinės Vokietijoj 
lietuvių kolonijas. Šios kelionės me
tu „Atžalynas“ su abiem minėtai* 
spektakliais aplankė ar artimiausio
mis dienomis aplankys šias stovy
klas: Schw. Gmūndą, Memmingeną, 
Dillingeną, Ingolstadtą, Augsburgu 
Mūncheną ir pagaliau grįždama* 
Stuttgarto Fellbachą. Kiek teko įsi
tikinti, atžalyniečių spektakliai ir šiuo 
metu stovyklose susilaukia gražaų* 
pasisekimo, nors dabartinės nuotai
kos anaiptol nebepaląnkios kultūri
nei veiklai.

— Birželio 12 ir 13 d. d. Ingol- 
stadt’o lietuvių dramos mėgėjų ko
lektyvas gastroliavo Dillingene ir čia 
suvaidino. P. Vaičiūno „Tuščias Pas
tangas“ ir Moljero „Šykštuolį“.

iš prancūzų zonos kaip ir nesimato, 
išskyrus keliolika moterų (19 lietu
vių, daugiausia studenčių), kurios 
kelis mėnesius laukusios, po įvairių 
tikrinimų bei komisijų, berods, š. m. 
birželio 27 d. išgabentos Kanadon 
namų ūkio darbams. Alfa

— Freiburge pasirodė Šiltinė — 
serga ir du lietuviai. Susirgimo prie
žastis greičiausia bus silpnas maistas, 
ypač pablogėjęs paskutiniu metu. 
Pvz., DP restorano dėl patalpų sto
kos sudegė bulvės, kurios vistiek turi 
būti sunaudotos. Restorane per maža 
kontrolės, nes anksčiau įvestoji sa
vanoriškoji iš DP pusės kontrolė ne
davė lauktų vaisių, kadangi valgyto
jų daugumą sudaro studentai, kurie 
turi lankyti paskaitas ir neturi laiko 
kitiems reikalams.

— Į naują LRK valdybą išrinkti 
dipl. inž. Jasaitis, prof: Stančius, J. 
Žurauskas ir kiti. Pirmininku paliko 
dipl, inž. Jasaitis, sunkiose sąlygose 
tinkamai tvarkęs skyriaus veikimą. 
Pažymėtina LRK Moterų Komiteto 
narių pasišventimas. Jos ląnko ligo
ninėse ligonius, aprūpina juos LRK 
teikiamu papildomuoju maistu, rūpi
nasi jų asmeniniais reikalais. Čia 
ypač reikia pažymėti p. Stančienę, 
kuri be jokio atlyginimo per 2 metus 
rūpinosi ligoniais.

— Birželio pabaigoje Freiburgo 
liet, koloniją aplankė ir aktualią pa
skaitą skaitė žurnalistas Ged. Gal
vanauskas, kurio su malonumu klau
sėsi tos vietos lietuviai.

— Išdalijus tik po 40 naujųjų 
markių, daug:lis DP rimtai susirū
pino, kaip jie galės išgyventi. Visi 
gyvena privačiuose butuose, už ku
riuos reikia mokėti nuoma, be to, 
kitos įvairios išlaidos. Senąsias^mar- 
kes nuvertinus ir įnešus į depozitą 
kelis šimtus RM, visos santaupos žū
va, Jokių uždarbių (su mažomis išim-

El. V. tims) nėra, o emigracijos galimybių

Jie
ne-

Or-

R. Jonio dainų ir arijų vakaras
Romanas Jonis-Joneliūkštis yra 

gimęs 1920 mt. Lietuvoje, ten baigęs 
gimnaziją ir labai jaunas pradėjęs 
dainavimą studijuoti pas p. Karna- 
vičienę. Karo metu buvo studijas 
nutraukęs, bet dabar jis vėl savo dar
bą tęsia Tūbingene, pas vokiečių dai
nininką prof. J. Scheidlj. Jaunas dai
nininkas yra aukštojo specialybės 
kurso, t. v. Meisterklasse, studentas, 

■ ' studijuoja operines arijas, turi kon
kretų pasiūlymą jstoti j Stuttgarto 
operą,

Š. m. birželio 19 d. Dillin'gėno 
miesto salėje jvyko viešas Joneliūkš- 
čio dainų ir arijų vakaras. Progra
mos pirmąją dalj sudarė Jakubėno, 
Šimkaus, KačanauSko, Schumanno, 
Strausso dainos, antrąja — Leonca
vallo, Gounod, Bizet, Verdi, Rossini 
operų arijos.

Joneliūkščio balsinė medžiaga nė
ra didelė, balso tembras minkštas, 
malonus. Tai baritonas, kurio aukš
tutinės gaidos ir pats charakteris yra 
arsimas tenorui, aukštas arba tenori- 
trs baritonas. Dainininko dainavime

jaučiamas lengvumas, balso valdy
mas nesudaro problemų: gerai su
tvarkytas kvėpavimas, dainininkas 
nenuvargsta, o įsidainuoja bedainuo
damas. Tarsena tiek lietuvių, tiek ir 
svetimomis kalbomis dainuotose dai
nose aiški. Gražiai skambėjo aukš
tutinės, gal kiek duslesnės buvo že
mutinės gaidos. Dinamika labai tiks
li ir smulki, kiekviena frazė pasižy
mi įvairumu ir spalvingais niuansais. 
Dainavimas, ypačiai arijos, pilnas 
ekspresijos.. Pagrindinis dainininko 
bruožas — tai tobulas muzikalumas, 
didelis jautrumas, kuris net nepri
leidžia minties apie bet kuriuos de
tonacijos netikslumus. Šis muzika
lumas leidžia dainininkui būti ne tik 
operiniu, bet ir kameriniu daininin
ku. Dėmesio verta yra vaidyba, kuri 
puikiai derinosi su atliekamų dalykų 
turiniu.

Jaunam solistui linkėtina dar 
dirbti ir tobulėti, veržtis į didesnes 
scenas — linkėtina tapti gera ope
rine ir kamerine pajėga, o davinių 
ir pasiryžimo jis tam turi.

Liūdnųjų birželio diena paminėjimas Miincbene
Dėl susidėjusių vietos sąlygų 

Mūnci ne gyvenantieji lietuviai, lat
viai ir estai tik birželio 20 d. bendrai 
paminėjo Pabaltijo tautų kankinių 
dieną. Iš ryto visų trijų tautų trem
tiniai atskirose bažnyčiose pasimeldė 
už žuvusius ir kenčiančius savo tau
tiečius, o po pietų drauge susirinko 
j Bavarijos Ūkio Ministerijos iškil
mių salę bendro akto — koncerto. 
Diena buvo labai nepalanki: blogas 
oras ir valiutos keitimas daug kam 
trukdė šiose iškilmėse dalyvauti, vis 
dėlto erdvi salė buvo užpildyta mar
gaspalvės pabaltiečlų ir kitataučių 
publikos.

Iškilmių aktui pirmininkavęs Lat
vių Bendr. Komiteto pirm. J. Amt- 
manis, Liet. Bendr. Mūncheno Apy
gardos pirm. A. Kalvaitis ir Estų 
Bendr. pirm. Dr. L. Kuss anglų ir 
vokiečių kalbomis išdėstė aplinkybes 
ir sąlygas, kuriomis sovietai, okupa
vę Pabaltijo kraštus, pradėjo istori
joje negirdėtą nusikaltimą žmoniš
kumui: ryžosi fiziškai sunaikinti pa
grobtas tautas. Tam pradžią padarė 
birželio 14 d. masiniais vyrų, moterų, 
vaikų ir senių ištrėmimais į Sibirą, 
kurie tebetęsiami ir šiandien. Lietu
vių, latvių ir estų komitetų pirmi-

ninkai, visų susirinkusių vardu, ape
liavo j pasaulio sąžinę ir protą, rei
kalaudami sulaikyti barbarišką so
vietų siautėjimą Pabaltyjy ir išgel
bėti kenčiančius koncentracinėse Si
biro mirties stovyklose.

Vėliau kalbėjo lietuvių vardu K. 
Bradūnas, latvių — J. Amtmanis ir 
estų — O. Ristmae gimtosiomis kal
bomis ir perskaitė rezoliuciją, siun
čiamą humanistinėms pasaulio orga
nizacijoms. 1

Antrąją tautoms kankinių pami
nėjimo iškilmių dali sudarė bendra*, 
pabaltiečlų koncertas. Koncertą pra
dėjo'estai. Po atitinkamos deklama
cijos smuik. H. Ąumere labai įspū
dingai pagrojo 3 estų kompozitorių 
kūrinius. Iš lietuvių pusės A. Dau
guvietytė padeklamavo, o operos 
dainininkė F. Pupėnaitė sudainavo 8 
lietuvių dainas. Latvių programos 
dalyje A. Richter padeklamavo 2 
naujus latviškus eilėraščius ir operoa 
dainininkas K. Airporė padainavo 4 
visai naujus kūrinius, atitinkančiu* 
šios dienos prasmę-

Paminėjimo aktas baigtas tauti
niais lietuvių, latvių ir estų himnais.

2
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Baud, arm j a paruošiama atomų karui
PRANEŠIMAS IS STOCKHOLMO P. GORDON YOUNG

Politinei įtampai didėjant, kada 
kalkuliuojama lemiamoji priemonė 
_— karas, verta susipažinti nors ir 
apytikriai su Sovietų Sąjungos kari
nėmis pajėgomis, kurias atvaizduoja 
G. Young, pasiremdamas Švedijos 
kariniais ekspertais, kurie paskutiniu 
metu itin dirbo šiuo klausimu. Čia 
duodama to straipsnio santrauką.

Šiuo metu Rusija perorganizuo
janti visas savo gynybos pajėgas to
kiu būdu, kad ji galėtų sėkmingai 
kariauti atominio karo atveju, noi? 
ji pati atominių bombų ir neturi. 
Dabar visos trys Sovietų karinių pa
jėgų rūšys perorganizuojamos ir pri
taikomos pagal šiuos pagrindinius 
principus:

1. Visos Sovietų karinės formaci
jos padaromos visai nepriklausomos, 
pačios save apsirūpinančios ir karą 
vesti pajėgiančios net tuo atveju, kai 
Rusijos didieji miestai ir susisiekimo 
linijos būtų sunaikintos atominėmis 
bombomis.

2. Visos trys Sovietų kariuomė- 
lės šakos apmokamos, kaip naujus 
ginklus vartoti, paremiant vokiečių 
karo medžiaga ir įrengimais, kuriuos 
gavo karo metu iš Amerikos ir Bri
tanijos.

Šios dvi tendencijos ypačiai yra 
aiškios, sako švedai, nes tai vyksta

nuo karo pabaigos. Viena po kitos 
divizijos buvo siunčiamos iš Vokieti
jos į Rusiją, kur jos buvo naujai per
tvarkomos ir apmokomos naujais 
ginklais. Jos charakteringas bruožas 
— judrumas. Kai kurie artilerijos 
pulkai pertvarkyti „tolimųjų distan
cijų raketų“ vienetais, kurie specia
lizuojasi radijo vairuojamais ginklais

Sovietų kariuomenė padalyta į 
penkias savarankias armijas, kurios 
gali funkcionuoti net ir,tuo atveju, 
kai civiliai gyventojai nukentėtų nuo 
kurių, nors ginklų.

Vakarų' armijai vadovauja marš. 
Rokosovskis, kurio vyr. būstinė yra 
Insterburge. Šiaurės armijai vad. 
marš. Vorošilovas. Ji apima nuo 
Murmansko iki Baltijos pietinių

maisto kiekvienos armijos srityje. 
Keleiviai iš Lenkijos pasakoja, jog 
apie Krakovą miškuose, ties Liubli
nu ir Balstoge esą dideli atsargų 
kiekiai. Rusų spaudoje labai skati
nama mėsos konservavimo pramonė. 
Švedai mano, jog tai esą skirta ka
riuomenei.

Lenkijoje veikia 6 konservų fa
brikai, kurių pajėgumas prašokąs 
gyventojų pareikalavimą.

Sovietų povandeninis laivynas su
sidedąs iš 200—300 laivų, per 500 mi- 
nosvydžių ir mažesnių laivų. Sun
kiųjų laivų turi mažiau, du naujus 
lėktuvnešius po 22.000 tonų su 60 
lėktuvų kiekvienam, tris senesnius, 
du naujus stato po 35.000 t, 16 sun
kiųjų kreiserių, 6 lengvus kreiserius 
ir 65 naikintuvus. Rusijos taikos lai
vynas turi 600.000 karių. Be to, yra 
po keletą laivų- Siaurės, Baltijos, 
Juodosios jūros ir Tolim. Rytų van- 

------------------------ --------------------- denyne bei vidaus upėse.
lės atsargos ginklų, atsarginių dalių, | ' (Daily Mail/JA)

krantų. Pietų armija yra. Odesos- 
Krimo srityje. Kaukazo armija sau
go naftos laukus. Rytų Armijai va
dovauja gen. Malinovskis, kurio ži
nioje yra Transsibirinis geležinkelis 
ir Čita.

Švedų žiniomis, daliniai esą per
organizuoti ir jau grįžta i savo vie
tas. Šiaurinės ir vakarinės armijos 
esančios labai padidintos. Šiaurės ar
mija turinti per 220.000 karių ir 1.500 
lėktuvų. Vakarų armiją sudaro 
750.000 vyrų, kai Vokietijoje esą per 
250.000. Visos penkios armijos turin
čios 200 divizijų su 2 milijonais ka
rių, kurių skaičius galįs būti greitai 
padidintas mobilizacija. Tačiau į šį 
skaičių nejeina aviacija.

Šalia kariuomenės, daromos dide-

Įvairios žinios
f *

KAM TAS DP ĮŽEIDINĖJIMAS 
VEIKSMU?

Viename didesniame prancūzų zo
nos mieste birželio mėn. pabaigoje 
DP dalinant naujus vokiečių pinigus, 
prancūzų uniformuotas pareigūnas 
staiga pašokęs nuo pinigų dalinimo 
stalo, puolė grupę besikalbančiųjų 
asmenų ir staiga trenkė į veidą vie
nam lietuviui studentui. Kitą dieną 
toje pačioje vietoje kitas prancūzas 
vėl apkumčšiavo eilėje stovinčius 
DP. Kyla klausimas: ar tūli prancū
zai taip greit pamiršo, kad dar nese
niai jie, kaip tolygūs DP, buvo nacių 
mušami ir persekiojami? Ką jie turi 
prieš likimo nuskriaustus ramios tau
tos atstovus, kurie niekuomet netu
rėjo su jais jokių ginčų bei nesusi
pratimų?. .. Reikia tikėtis, kad aukš
tesnieji organai atkreips į pasielgi
mą dėmesį ir padarys reikiamas iš
vadas. Na.-

• Buv. Bulgarijos karalius Ferdi
nandas, tėvas paskutiniojo karaliaus 
Boriso, paprašė vieną amerikietį, kad 
šis atsiųstų jam maisto siuntinėlį. 
Siuntinėlis jau yra pakelyje į Co- 
burgą, kur Ferdinandas gyvena pi
lyje nuo 1918 metų abdikacijos. Jį 
siunčia buvęs Bulgarijos vaikas, be 
skatiko nuvykęs į Ameriką, tapęs 
geležinkelių inžinierium ir dabar štai 
padedąs savo karaliui. (DM)
• Čekoslovakijos socialdemokratų 
partijos vadovybė gėdingai išdavė 
savo narius, parduodama save ir par
tiją komunistams, kurie jau ištiesė 
savo leteną ant jų spaudos turto ir 
naujajai partijai davė naują vardą 
— „Komunistų partija“.
• JAV kongresas įgaliojo prezidentą 
leisti potvarkius plieno pramonei. 
Tuo įgaliojimu atnaujinama karo 
meto kontrolė, kuri nustato plieno 
sunaudojimo pirmumą. Pirmoje vie
toje plieną gauna karinės pajėgos ir 
atominės energijos komisija. Prezi
dentas tari teisę konfiskuoti kiek
vieną įmonę, kuri atsisakytų vykdyti 
jo potvarkius. (Reuter)
• Viduržemio jūroje dabar JAV tu
ri vieną lėktuvnešį, diviziją kreiserių 
ir eskadroną naikintuvų, pareiškė ad
mirolas C. A. F. Sprague. Po 4 mė-

Malonūs „M. K.“ skaitytojai - bičiuliai!
Baigiąme išgyventi antrąją sun

kiąją po valiutos reformos savaitę. 
Laikraščio ekonominiai reikalai ne 
lengvąja, bet dar sunkėja. Jau pa- 

■ teiktos pirmosios naująja valiuta ofi
cialiosios sąskaitos, kurių pagal rei
kalavimą skubiam apmokėjimui lėšų 
taip ir nesukrapštome. Ilgiau nu
delstas sąskaitų mokėjimas reiškia 
vokiškų įmonių pasitikėjimo mumis 
šusįlpninimą. Visa mūsų viltis skai
tytojuose ir platintojuose — mūsų 
bičiuliuose: iš pirmųjų tikimės, jog 
jie suras, nors ir iš sumažėjusių re
sursų,'tuos kelis fenigius laikraščiui 
nusipirkti, o kitus prašome surinktas 
tas kelias markes kuo skubiausiai 
persiųsti mums, šį kartą galime jau 
ir pasidžiaugti, kad atsirado ir kelios 
dešimtys įmokėjimų, kurių kuklios 
sumos tegul ir nesudaro tokio dydžio, 
,kad būtų galima spaustuvės ir po
pieriaus sąskaitas padengti, bet nau
jo numerio išsiuntimo pašto išlai
doms apmokėti jau yra pakankamos. 
O ši išlaidų poziciją dabar taip pat 
labai svarbi. Malonu irgi pasidžiaug
ti, kad daugelis prenumeratorių bei 
skaitytojų, pranešdami apie savo iš
tikimumą 
užuojautą 
sukrėtimo 
stiprinimo 
minti. Kritiškuose atvejuose padrą
sinanti moralinė parama gal ir svar
biausia. Mes pagaliau ryžtamės savo 
sunkų, lygų pasiaukojimui, darbą tę- 

> sti toliau, išleidžiant per savaitę net 
dvi „Mūsų Kelio“ laidas, o 
jus ir platintojus prašome

„Mūsų Keliui", reiškia 
dėl įvykusio ekonominio 
ir suteikia moralinio su- 
bei padrąsinimo nenusi-

laikyti ir neapvilti.

skaityto- 
mus pa-

platintojų nusipirkti. Jeigu Jūs ma
nysite, jog vietoj laikraščio įsigijimo 
geriau vieną kiaušinį daugiau suval
gyti, būkite tikri, kad neilgai trukus 
spausdintas lietuviškas žodis, vienin
telis konkretus ir gyvas mūsų pasi
reiškimų tremtyje, turės užgęsti.

2. Pakartotinai primename prenu
meratoriams ir platintojams, kad 
įmokėtieji senais pinigais avansai, 
laikraščiui sėkmingai išgyvenus tuos 
pirmuosius ekonominius sunkumus, 
bus užskaityti ateityje santykiu: 10 
senųjų markių už vieną naująją. Da
bar visi moka tik grynais pinigais.

3. Visi asmens, kurie buvote už
prenumeravę laikraštį savo giminėms 
ar pažįstamiems, gyvenantiems už
sienyje. taip pat prašomi bent trum
pam laikui atnaujinti prenumeratą. 
Įmokėti avansai senais pinigais Irgi 
tik ateityje galės būti užskaityti 
aukščiau minėtu santykiu.

4. Visi tie asmens ir bičiuliai, ku
rie ligi šiol gaudavo „Mūsų Kelią" 
dovanai, taip pat prašomi nuo liepos 
1 d. įsijungti į prenumeratorių eiles, 
tuojau atsiunčiant prenumeratą bent 
už vieną mėnesį.

Maloniai prašome visus vykdyti 
šiuos mūsų pageidavimus, nelaukiant 
individualaus paraginimo, nes tau
pumo dėliai norime išvengti .pašto 
patarnavimų.

Tikėdamiesi, jog mūsų pageidavi
mai, išplaukią iŠ būtinumo išgelbėti 
tolimesnę laikraščio egzistenciją, bus 
kuo uoliausiai vykdomi, iš anksto 
visiems, reiškiame kuo nuoširdžiausią 
padėką. MUSŲ KELIAS

nėšių tarnybos jie būsią pakeisti ki
tais. Jų tikslas esąs apsaugoti JAV 
interesus, paremti politiką ir atlikti 
įsipareigojimus, susijusius su okupa
cija Europos srityje. (AP)
• JAV generalinio štabo viršininkas 
generolas Bradley- kreipėsi l kon
struktorius pagaminti baisiausius 
ginklus, kuriais būtų galima apsisau
goti nuo karo. „Mes galime žygiuoti 
toliau, jei mes pagaminsime tokius 
baisius ginklus, kokių mes patys ne
norėtume panaudoti ir tuo būdu nu
stumtame karą“, pasakė generolas.
• Sovietų Sąjungos atstovo Gromy
ko iškeltas klausimas Saugumo Ta
ryboje dėl Ispanijos Franco režimo 
susilaukė neigiamo atsakymo. Ar
gentinos atstovas pareiškė, jog Fran
co reikalas yra vidaus reikalas, kaip 
ir Čekoslovakijoje, apie kurią anks
čiau taip buvo pabrėžęs Gromyko.
• Generolas Smuts sugrįžo į pieti
nę’ Afriką, kur turėjo konferenciją 
su savo partijos vadais ir aptarė 
priemones, kaip atgriebti partijos 
prestižą per sekančius rinkimus. Jis 
dabar ketina su prakalbomis pava
žinėti po visą kraštą. (AP)
• Laikinė Izraelio valstybės vyriau
sybė pasiuntiniu t Maskvą paskyrė 
Goldą Meyersonienę, praneša Mas
kvos radijas. (R)
• Pagal naują sutarti Amerikos 
angliakasių atlyginimas per 8 vai. 
dieną nuo liepos 1 d. bus 14 dol. ir 
5 cnt. (AP)
• T.Tautų vaikų bėdos fondo vykd. 
direktorius, keliavęs po Balkanų 
kraštas, pareiškė, kad ten šiemet nu
matomi geri javų derliai ir laukiama 
atsisakymo nuo duonos normavimo, 
bet pieno jaučiama didelis trūkumas 
ir todėl jis bus dar normuojamas 2 
metus. (R)
• Maskvos sušauktoji sovietinių 
satelitų užsienių reikalų ministerių 
konferencija Varšuvoje esanti prie
danga tikriesiems nutarimams. Pa
skelbtasis komunikatas esanti propa
ganda. Svarbiausia tikslas esąs su
daryti Vokietijos rytų zonoje vyriau
sybę su būstine Leipzige, jei nepasi
seks vakariečių Išvyti iš Berlyno. (R)
• Belgijos tremtyje karalius Leo
pold III-sis atsiųstame laiške prem
jerui Paul Henri Spaakui rašo, kad 
jis neatsisakysiąs sosto, ir prašo, jog 
sosto grąžinimo klausimas būtų iš
spręstas pačios tautos balsavimu. 
Belgijos konstitucija neleidžianti at
sisakyti sosto. (UP)
• Prezidentas Trumanas pasirašė 
istorinės reikšmės (statymą, leidžian
tį JAV vyriausybei suteikti Europos 
tautoms per 6 miliardus dolerių 12— 
15 mėnesių būvyje.
• 1948 m. birželio 30 d. britų pasku
tinis kareivis apleido Palestiną, ku
rioje šeimininkavo 25 metus, pareiš
kė britų kariuomenės vadas.
• Vienuolika suomių tremtinių lai
veliu pabėgo iš savo tėvynės Ir, at
vykę Į Angliją, pareiškė, jog jie ma
no, kad karas su Rusija yra neišven
giamas Ir kad Suomija atsidursianti 
viduryje. (AP)

• Britų užsienių reikalų ministerio 
pavaduotojas lordas Henderson užti
krino parlamentą, kad vyriausybė 
niekad neuždarysianti durų nei iš- 
duosianti bet kurių tikrųjų politinių 
pabėgėlių iš Vokietijos ar Austrijos 
britų zonų. (UP)
• IRO vykd. sekretorius p. N. H. 
Tuck pareiškė, jog numatoma IRO 
parama 50.000 žydų nugabenti i Pa
lestiną, kai tik sąlygos leis. Vienam 
asmeniui skiriama 120 dolerių. (AP)
• Nors Berlynas pergyvena didelę 
krizę, Vienoj kol kas tebėra ramu ir 
sovietai panašių priemonių dar nesi
ima. Vienos maistu aprūpinimas lėk
tuvais būtų negalimas, nes abu są
jungininkų aerodromai yra Sovietų 
zonoje. (HTB)

SOKOLOVSKIS NESILAIKO 
JUDĖJIMO TVARKOS

Kaip Dena praneša, praėjusi šeš
tadienį marš. Sokolovskis buvo Ber
lyno amerikiečių sektoriuje MP su
stabdytas už neleistinai greitą važia
vimą automobiliu, išlaikytas nuo
vadoje 30 min. ir paleistas tik polici
jos patrulių vadui gavus įsakymą iš 
US zonos komendanto. Tai atsitiko 
marš. Sokolovskiui vykstant iš mie
sto centro 1 savo butą Babelsberge. 
Gen. L. D. Clay apie šį įvykį buvo 
išsamiai painformuotas ir jis, kaip 
patyrė Dena korespondentas, sovie
tiniam gubernatoriui už priverstinį 
jo sulaikymą pusvalandžiui tuojau 
pat pasiuntė atsiprašymo laišką.

Oro gigantas B 36
Rodos, taip neseniai praūžė karo 

viesulas ir kiekvienam iš musų as
meniškai daugiau ar mažiau teko pa
tirti ir matyti, kaip galingoji sąjun
gininkų aviacija vieną po kito gri/Vė 
Vokietijos miestus, kurie kaip legen- 
darinė Sodoma ir Gomora buvo pa
versti griuvėsių krūvomis. Ir Štai 
praėjo vos treji metai nuo karo pa
baigos, o aviacijos technika milži
niškais žingsniai pažengė į priekį. 
Karo metu amerikiečių naudotos oro 
pabaisos, skrajojančios oro tvirtovės, 
kurios griovė Vokietijos ir Japonijos 
miestus, atrodo jau atgyveno savo 
amžių ir netrukus priklausys gele
žies laužui. Oro specialistai prana
šauja joms vietą muziejuje šalia pir
mojo brolių Wright orlaivio.

Naujasis technikos stebuklas yra 
amerikiečių sukonstruotas superbom- 
bonešis, pakrikštytas B 36 vardu. 
Šio oro giganto cigaro formos lie
muo yra 50 metrų ilgio. Sparnuose 
įrengti 24 cilinderių, 6 motorai 18.000 
PS bendro galingumo. Motorų pro
pelerių skersmuo yra 6 metrų 
Motorams aušinti sparnuose 
įrengti oro aušintuvai. Karo 
voKečių transporto reikalams 
dojami lėktuvai, kurie iki šiol 
didžiausi pasaulyje, vadinami 
prekiniais vagonais“. Charakterizuo
jant B 36 bombonešį, galima jį pa
vadinti „oro prekinių traukiniu“. Į 
bombonešio taikus telpa 2‘/s vagono 
cisternos benzino. Iliustracijai nuro
doma, kad su sakyta benzino atsarga 
galima automobiliu 16'/s karto ap- 
.važiuoti apie žemės rutulį. B 3š skri
dimo radiusas siekia 13.000 km. Bom
boms skirtose šachtose gali sutilpti 
keturi prekiniai vagonai. Lėktuvas 
gali paimti 5 atomines bombas arba 
36 stambiausio kalibro bombų. Įgulą 
sudaro 12 vyrų. Naudojant lėktuvą 
kariuomenės pervežimui, i jį telpa 
400 nuo galvos iki kojų apginkluotų 
pėstininkų. Bandomojo skridimo 
metu lėktuvas pakėlė į orą 139 tonas 
krovinio. Tai yra sunkiausias krovi
nys, kuris iki šiol dar nebuvo pakel
tas į orą. Naujajam bombonešiui 
startuoti reikalingas kelias neilgesnis 
kaip 1.500 metrų. Klysta tie. kurie 
galvoja, kad taktiškai tokį milžiną 
lengva numušti. Jau vien jo greitis, 
kuris siekia 600 km per valandą;- su
daro naikintuvams problemą. Bet 
jeigu dar pridėsime, kad bombonešis 
gali pakilti iki 14.000 metrų į aukštį, 
jo nųmušimo pavojus visai sumažėja.

Stebinanti naujovė yra tai, kad 
lėktuvas eventualiai apsaugai, jeigu 
taip galima išsireikšti, ant „denio“ 
turi naikintuvus. Šie naikintuvai- 
nykštukai yra 5 metrų ilgio ir turi 
sudedamus sparnus. Esant reikalui 
minėti naikintuvai „krenta“ iš bom
bonešio liemens ir atlikę uždavinį, 
specialiais „oro kabliais“ paimami į 

-bombonešį. Charakterizuodamas oro 
gigantą, vienas amerikiečių aviacijos 
generolas yra pasakęs, kad nėra pa
saulyje vietos, kurios B 36 negalėtų 
pasiektu Br. K.

ilgio. 
yra 

metu 
nau- 
buvo 
„oro

Kas bus su deponuotaisiais pinigais?
TRECIASIS VALIUTOS ĮSTATYMAS NUVERTINA DEPONUOTĄSIAS 
SUMAS SANTYKIU 19:1. ATSKAIČIUS 60 DM ASMENIUI, LIKUSIOS 

SUMOS PUSĖ ĮŠALDOMA, VISA KITA IŠMOKAMA.
Principe visi senieji pinigai pakei

čiami naujaisiais santykiu 10:1. Ta
čiau per 5.000 RM didesnės sumos 
pavedamos mokesčių įstaigoms pati
krinti. Šio patikrinimo tikslas nu
statyti, ar sumokėti priklausantieji 
mokesčiai ir ar pinigai neuždirbti 
spekuliacijos būdu. Iš sumų iki 5.000 
markių senaisiais pinigais gaunama 
naujaisiais vienas dešimtadalis, taigi 
vienam asmeniui ar šeimai tuo tarpu 
tepripažįstama maksimum 500 DM. 
Tačiau ne visa ir ši suma atiduodama 
laisvai disponuoti: atskaičius asme
niui po 60 DM,- kaip numatyta pir
majame valiutos įstatyme, likutis 
skeliamas pusiau: viena pusė išmo
kama taupytojų!, kaip ir anksčiau 
neišmokėta 60 DM liekana 20 DM, gi 
kita pusė perkeliama į suvaržytąją 
sąskaitą, kurios likimas bus išsprę
stas per ateinančius 3 mėn. Šios pu
sės išmokėjimas pareis nuo tolimes
nės vokiečių ūkio raidos, t. y., nuo to 
ūkio pajėgumo prekėmis padengti 
padidintą banknotų kiekį apyvartoje.

Aiškumo dėlei paduodamas ap
skaičiavimo pavyzdys: Vienas asmuo, 
prieš gaudamas naujus pinigus, pa
teikė 2.000 markių seniaisiais pini
gais, keitimo dieną gavo 40 markių 
naujaisiais, per ateinanti mėnesi dar

gaus 20 jnarkių. Už šią sumą santy
kiu 1:10 iš deponuotųjų pinigų at
skaitoma 600 markių: 2.000 — 600 * 
1.400. Naujųjų pinigų sumai apskai
čiuoti toji senųjų liekana dalijama ii 
10. Išeitų, kad naujaisiais pinigai* 
priklauso dar 140 markių, tačiau jų 
70 markių teišmokama dabar, gi kiti 
70 markių paliekama banke, kaip su
varžytos s-tos indėlis.

Tas pats įstatymas numato ir sko
lų reguliavimą. Visos senosios sko
los prilyginamos naujajai valiutai 
taip pat santykiu 10:1, atseit, atsily- 
ginant senaisiais pinigais padarytas 
skolas prisieina naujaisiais pinigai* 
sumokėti vienas dešimtadalis. Sko
los senumą ar naujumą nustato no 
sąskaitos išrašymo, bet faktinojb 
prasiskolinimo data. Pvz. dantistas 
darbą pradėjo prieš kelis mėnesius, 
baigė dabar, seniab sutartos sumos 
s-tą pateikia irgi dabar: apmokėtina 
tik vienas dešimtadalis kadais sutar
tos sumos, tačiau naujaisiais pinigais.

Atlyginimai, algos, nuomos ir kiti 
periodiškai reguliarūs prasiskolini
mai už laiką iki valiutos reformos 
apmokami vienu dešimtadaliu, po jos 
—‘ visu dydžiu naujaisiais pinigais. 
-Šios rūšies skolos, atsiradusios ligi 
birželio 1 d., apmokamos 10:1.

Informacijos dėliai dar pakarto
jame praeitame numeryje skelbtą 
nūsų prašymą:

1. Pavieniai prenumeratoriai pra- 
Jomi kuo skubiausiai atnaujinti savo 
prenumeratą, atsiunčiant pinigus (3,- 
DM) iš anksto bent už vieną mėnesį. 
Platintojai malonėkite iš pradžių už 
kiekvieną išplatintą numerį surink
tus pinigus nors susirinktų ir maža 
sumą, tuojaus persiųsti mums. Gi 
skaitytojai būkite malonūs surasti tą 
10 feniglų taip pigiam laikraščiui iš

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra Ir nesunaudotų rankraščių ne
saugo. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pranešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM, 
toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo skelbimai privalo būti apmokėti už kiek
vieną paieškomą po 1,- DM. • Už skelbimus ir paieškojimus pinigai reikia siųsti karta 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numeri, sau pasilikdami 10*/t nuolaidos. 
Laikraščio grąžinimai vengtini. • Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos Išlaido
mis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,30 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dlllingen/Donau. ■*- Population io be served: 20.000.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVĄITRaSTIS

Nepamiršta tremtinių
Birželio 6 d. Brooklyne, N. Y., 

Lietuvių Piliečių Klubo salėje įvyko 
parengimas tremtinių naudai, kuris 
pasisekė net geriau, negu buvo gali
ma tikėtis. Čia dažnai kalbama, kad 
visuomenė jau pavargo nuo nuolati
nių aukojimų. Bet, pasirodo, kai dar 
yra energingų paskatintojų, tai vi
suomenė nepasilieka kurčia ir šalta.

Paskutiniu laiku iš Brooklyno 
daug tokių siuntinių tremtiniams 
buvo siunčiama vietos Tautininkų 
Klubo ir Lietuvių Radijo Draugijos 
rūpesčiu. ‘Čia daugiausiai darbavosi 
lietuviškos radijo valandos vedėjas 
Juozas Ginkus ir jo rūpestingasis tal
kininkas Pranas Narvydas. Kiekvie
ną šeštadienį per radiją jie skaitė 
atsišaukimus, tremtinių laiškus ir ra
gino aukoti siuntiniams, paskui, tal
kininkaujant kitiems minėtų organi
zacijų nariams, siuntinius išsiųsdavo.

Kadangi iš gaunamų laiškų ma
tyti, jog paramos reikia vis daugiau 
ir daugiau, buvo sumanyta, kad rei
kia daugiau visuomenės į tą darbą 
įkinkyti. Kiek teko patirti, daugiau
siai dėl to pasistengė J. Ginkus, kuris 
prieš kelias savaites pareiškė:

,;Prie šio darbo prisidės visos ei
lės organizacijų atstovų. Sudarysime 
platesnį Tremtiniams Remti Komite
tą Brooklyne. Padarysime parengi
mą ir padarysime jį taip, kad nebus 
jokių išlaidų ir visos pajamos galės 

'būti panaudotos siuntiniams išsiųsti.“
Kaip tarė, taip padarė. Nors buvo 

ir abejojančių ir net kreivai į tą rei
kalą pažiūrėjusių, bet vis dėlto 
Tremtiniams Remti Komitetas .buvo 
sudarytas iš paskirų asmenų ir šių 
organizacijų atstovų: Tautininkų 
Klubo, Tautininkų Centro, Lietuvių 
Radijo Draugijos, Operetės Choro, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 3 sky
riaus, Tėvynės Mylėtojų Draugijos 3

kp., Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je 242 kuopos, Vaidyklų Grupės, Ry
tų Tautininkų Centro ir Vienybės 
Redakcijos.

Šio komiteto ir ypač jo pirmininko 
J. Ginkaus pastangomis, tikriau pa
sakius — užsispyrimu, buvo pasiekta, 
kad parengimas įvyko ir buvo tikrai 
sėkmingas. Visų pirma, gauta nemo
kamai Liet. Piliečių Klubo salė. To
liau — suorganizuota turininga kon
certinė programa, taip pat be jokių 
išlaidų - atlyginimų. Laikraščiai — 
Vienybė, Tėvynė, Amerika ir Ameri
kos Lietuvis gražiai šį parengimą iš
garsino, taip pat be atlyginimo. Taigi 
šūkis, kad bus parengimas be išlaidų, 
įvykdytas. O jeigu ir buvo - išlaidų, 
tai čia jau... J. Ginkaus paslaptis: 
jis niekam nieko apie tai nesako ir iš 
parengimo kasos nieko nereikalau
ja...

Programos metu kalbėjo gen. J. 
Černius ir V. Rastenis, ir dar iš ank
sto nenumatyti, čia pat prabilti pa
kviesti J. Tysliava ir A. Simutis. 
Programos „nugarkaulį“ sudarė Vio
letos Tomkiūtės-Pranckienės vado
vaujamas Brooklyno Harmonijos 
Ansamblis, talkininkaujamas solistų:

A. Vasiliausko, St. Končienės, be to, 
solo dainavo ir ansamblio dalyvė A. 
Kižienė, duetų padainavo ansamblio 
dalyvės D. Uvick ir St. Lesevičienė, 
o taip pat ir pati ansamblio vedėja 
V. Pranckienė su A. Vasiliausku. 
Ansambliui pritariant, E. Rastenienė 
padeklamavo porą B. Gaidžiūno eilė
raščių iš rinkinio „Rūpesčių Dienos".

Publikos prisirinko pilna salė, 
apie 300 žmonių. J. Ginkus 
padėko •— toms organizacijoms, 
kurios išplatino bilietus. Iš gautų 
pajamų už bilietus ir salėje surinktų 
aukų susidarė apie 600 dolerių, taigi 
iš vieno to parengimo būsią galima 
sudaryti -apie 70—80 siuntinių.

Stambiausiems aukotojams buvo 
paskirtos dovanos, iš tremties at
siųstos lietuviškos lėlės. Pirmą lėlę 
gavo Moterų Vienybės organizacija, 
aukojusi 50 dolerių. Antroji teko J. 
Ginkui, kuris šalia viso darbo dar 
aukojo 25 dolerius. Jis tą lėlę'čia pat 
padovanojo garbės viešniai p. Čer
nienei, bet toji pareiškė nesanti nu
sipelniusi tos dovanos ir ją perdo- 
vanojo V. Pranckienei, ansamblio ve
dėjai, už puikias lietuviškas dainas.

Komitetas tikisi, kad šis pasise-

DP imigracijos projektas tapo įstatymo
PREZIDENTAS TRUMANAS JĮ PASIRAŠĖ BIRŽELIO 25 DIENĄ
Po ilgų ir kartais net neviltį sukeliančių išvedžiojimų „M. K.“ skaity

tojams straipsniais apie DP imigracijos įstatymo projektus ir jų variaci
jas, po įvairiausių samprotavimų, ar toks įstatymas bus priimtas ir koks,
— šią ilgą istoriją šiandien užbaigame, su džiaugsmu galėdami pranešti,
kad JAV prezidentas H. S. Trumanas birželio 25 d. jį pasirašė, nors ir 
karčių žodžių pasakė dėl šio įstatymo turinio. z

Pasirašydamas DP imigracijos įstatymą ir tuo tačiau suteikdamas jam 
įstatyminės galios, prezidentas pasiuntė Kongresui aštrų 1.800 žodžių pa
reiškimą priekaištaudamas už tai, kad Kongresas neparuošęs geresnio 
projekto. Todėl ir įstatymą jis pasirašęs „su labai dideliu nenoru“/ Jei 
Kongresas esą nebūtų išsiskirstęs, šį įstatymo projektą jis būtų' grąžinęs 
kartą persvarstyti ir pareikalavęs paruošti palankesnį bei humaniškesni. 
Toliau savo pareiškime prezidentas 'nusiskundė, kad priimtasis įstatymo 
projektas esąs nukreiptas prieš žydus ir katalikus

Pagal šį įstatymą bus Įsileidžiama tik tie tremtiniai, kurie atvyko į 
Vokietiją, Austriją ar Italiją tarp 1939 m. rugsėjo ir 1945 m. gruodžio 22 d. 
Trumano nuomone, 90 °/o žydų DP esą išskirta. Taip pat esą išskirta ir 
daug katalikų DP, kurie iš savo tėvynių pabėgo po 1945 m. gruodžio 22 d., 
norėdami išvengti persekiojimo komunistinių vyriausybių valdomuose 
kraštuose. Jo samprotavimu geriausia data būtų buvusi 1947 m. balandžio 
21 d., nes nuo tos dienos gen. L. D. Clay uždaręs DP stovyklas.

Stars and Stripes laikraštis, baigdamas straipsnį DP klausimu, pastebi, 
kad DP imigracijos įstatymas šiandien esąs pasirašytas ir įgyjąs įstaty
minės galios, tačiau greta to 1) Valstybės Departamentas turįs vėl įsileisti 
pagal prieškarines kvotas imigrantus iš Vokietijos ir Austrijos, o 2) 50% 
šių kvotų turį atitekti vokiečių kilmės asmenims, kurie dabar gyveną 
Vokietijoje, tačiau esą gimę Lenkijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje, Ven- 
grijoe bei Čekoslovakijoje.

Šiuo ir „Mūsų Kelias“ užbaigia pirmąjį DP imigracijos įstatymo infor
macijos ciklą, o toliau jau informuos apie praktišką šio įstatymo vykdymą
— tremtinių vykimą į JAV. (am)

kęs parengimas yra tik gera jo darbo 
pradžia. Jis ir toliau pasirūpins, kad 
Brooklyno lietuviai nepamirštų trem
tinių.

Kas darosi Pietų Amerikoje

Sovietai baugina vokiečius
Rusai, naudodami propagandą ir 

fizines priemones, pradėjo kampani
ją, norėdami įtikinti berlyniečius va
kariniuose sektoriuose, kad jie taps 
bado, ekonominio chaoso ir, galimas 
dalykas, areštų aukomis, jeigu Va
karų Sąjungininkai nepasitrauks iš 
Berlyno, rašo NYHT.

Sovietai gąsdinimo akciją, kaip 
komunistams yra priimta, pradėjo 
tokiu būdu:

1) Sovietų kontroliuojama Berly
no radijo stotis paskelbė, kad Sovietų 
sektoriuje darbininkai reikalauja ge
neralinį streiką pradėti, atsikeršyda- 
mi vakariečiams už labiau patikimų 
vokiečių markių įvėdimą.

2) Sovietai savo zonoje areštavo 
2 sunkvežimius vokiečių žurnalistų, 
kurie dirbo amerikinėms firmoms, 
nes jie varą antisovietinę propagan
dą. Sulaikomi ir po kelias valandas 
nepaleidžiami dnglų žurnalistai.

3) Sovietai areštuoja vakariečius 
dėl „greito važiavimo“, nors iki šiol 
tokių dalykų nebuvę.

4) Sovietai sulaikė maisto' tiekimą 
vakarų zonoms.

• 5) Elektros srovė nutraukta 21 
vai., teduodama tik 3 vai. per parą.

6) Rusų kontr. radijas pranešė, 
kad Sovietai pradės siųsti savo poli
ciją. į vakariečių sektorius Berlyne.

Per tą pačią stotį vokiečiai 
iomi pranešinėti rusų būstinei 
„teroro aktus“ vakarų zonose, 
jie norį ateiti į pagalbą. (J.A.)

pra- 
apie 
nes

Chicago (Illinois). — Pietų 
Amerikos kontinentas yra milžiniš
kas žemės plotas. Apie 1.500.000.000 
kvadratinių amerikinių mylių (amer. 
mylia yra lygi 1609 metrams). Ten 
gyvena iš viso apie 63 milijonai žmo
nių. Pietų Amerika yra garsi revo
liucijomis, nuolatiniais mažesniais ir 
didesniais sukilimais. Pačiu paskuti
niuoju laiku P. Amerika garsėja dar 
ir tuo, kad ją labai „pamėgo“ patys 
aukščiausieji Siaurės Amerikos pa
reigūnai. Pernai ten labai iškilmin
gai svečiavosi prezidentas Trumanas 
(Brazilijoje). Dabar gi visai neseniai, 
net šešioms savaitėms ten buvo nu
vykęs užsienių reikalų ministeris 
Marshall. Įsidėmėtina. Jis ten vyko 
tuo laikų, kai pačiose JAV buvo be
galė „degančių“ užsienio politikos 
reikalų. O nuvykęs į Bogotą (Ko- 
lombiją), iš ten neišvažiavo net tada, 
kai dėl riaušių Bogotos miesto be
veik neliko ant žemės paviršiaus. Ir 
JAV atstovybė buvo sukilėlių bom
barduota ir pačiam Marshalliui buvo 
asmeniškas pavojus — vistiek neiš
važiavo: susirinko priemiestyje, iš
likusioje sveikoje mokykloje, ir po
sėdžiavo susėdę gimnazistų suoluose, 
Taip ten 21 Amerikos Valstybės pa
tys geriausieji diplomatai svarstė, 
ginčijosi ir sprendė.

Ką gi ten jie sprendė ir kodėl bū
tinai ten. Pietų Amerikoje, ir dar 
Kolombi$}e?

Visur ir visuomet yra daug senų 
ir naujų priežasčių. Bet gi naujau
sia ir pati aktualiausia priežastis — 
numatomas, vėliau ar anksčiau, 

susiskirtimas tarp demokratijos 
ir sovietinio fašizmo.

Visiems gi aišku, kad JAV tektų 
tokiu . atveju pats sunkiausias dar
bas. Visiems taip pat aišku, kad prie
šui bus svarbu pažeisti JAV ne kur 
nors į kojas ar rankas (Europoje ar 
Azijoje), bet j pat širdį — čia Ameri
koje. Todėl JAV turi būti pasiruo-

Rašo Kazys Veržikas
šusios ir čia, taip sakant, namuose 
gintis. O jos namai, vaizdžia^ ir kiek 
platesne prasme kalbant, yra ne tik 
Siaurės, bet ir Pietų Amerika, nesgi 
jei priešui pasisektų įkelti koją J P. 
Ameriką, tai JAV būtų tikrai nebe- 
linksma.

Ypatingai reikia atsiminti Paria- 
mos kanalą. Tik ‘per jį JAV gali 
greit ir patogiai manevruoti savo lai
vyną iš vieno okeano į kitą. O kas 
tada, jei jis būtų staiga uždarytas? 
Gi būsimas priešas apie tai dieną ir 
naktį svajoja. Nereikia užmiršti, kad 
Panamos kanalas yra netoli nuo P. 
Amerikos, to tradicinio revoliucijų ir 
sukilimų krašto. Taigi čia yra pa
kankamai pagrindo rūpintis.

— Bet gi ir pačios Pietų Ameri
kos valstybės natūraliai turi būti su
interesuotos apsiginti nuo priešo, — 
tūlas pasakys. Teisybė. Bet vėl gi 
reikia prisiminti du dalykus. Viena, 
nepakanka norėti, bet, svarbiausia, 
reikia sugebėti, tatai padaryti. An
tras dalykas yra toks. Šių dienų prie
šas, o didžiausias draugas, ir kad pa
tys didžiausieji tavo priešai yra kaip 
tik dabartiniai tavo draugai.

— Bet kas gi gali tam patikėti?

— Vėl gi tūlas paklaus. Pasaulis gi 
nemaži vaikai, kad pasakoms tikėtų?

Taip tai pat. Bet ar nematėme to
kių pavyzdėlių Europoje ir Azijoje? 
Juk ten taip pat ne maži vaikai gy
vena.

. Gi Pietų Amerikos valstybės yra 
taip pat savotiškoje jautrioje ir netgi 
tuo atveju sunkioje padėtyje. Ir tai 
ne vien dėl savo kaltės.

Pietų Amerikos civilizacija yra 
senesnė, negu Siaurės Amerikos. Ten 
ispanai jau buvo tvirtai įsikūrę prieš 
1607 metus, t. y. prieš tuos metus, kai 
anglai įkūrė pirmą savo koloniją 
Virginijoje, Jamestown (1607). Tiesa, 
P. Amerikos kolonistai užsikrėtė 
laisvės ir nepriklausomybės dvasia 
nuo Siaurės Amerikos. Tai svarbus 
faktas. Bet gi nepriklausomam gy
venimui ir demokratijai jie dar ne
buvo priaugę. Iš to ir gavosi ta nesi
baigianti revoliucijų maišatis.

Kitas svarbus faktas — P. Ame
rika buvo daugiausia žemės ūkio 
kraštas ir artimesnis Europai, negu 
Siaurės Amerikai. Europa pirko jų 
žemės ūkio produktus ir vežė jiems 
pramonės gaminius.

Pagaliau trečias pats svarbiausias

faktas yra tas, kad JAV ne visada 
buvo gera P. Amerikai. Čia buvo ir 
karų ir aneksijų, ir šio ir to. Taigi 
kaimyniškam draugiškumui ir pasi
tikėjimui augti ne visada buvo geros 
sąlygos. Tik prezidentas Woodrow 
Wilson (1913 m. kovo m.) pradėjo 
nauja draugiškumo ir gerų santykių 
politiką P. Amerikos valstybių at
žvilgiu. Bet, mat, tas dalykas reika
lauja daugiau laiko ir pastangų. Ne 
viskas greit užmirštama. Taigi ir 
matome^ kad per antrąjį pasaulinį 
karą Argentina „flirtavo“ su Hitleriu. 
Po karo Stalinas pasiskubino Argen
tinai Ištiesti „draugišką ranką“, o 
savo tų pačių rankų ilgais pirštais 
pradėjo gnybti Braziliją, Chilę, Co- 
lombiją, Panamą ir kt., įrodinėda
mas, kad tik jis, o ne; JAV yra jų 
tikrasis draugas. Rezultatai gavosi 
kol kas savotiški. Brazilija, Chilė ir 
Colombija nutraukė diplomatinius 
santykius su Sovietais. Argentina 
paviršutiniškai mėgina tęsti flirtą su 
Kremlium. Panama atsisakė (su 
triukšmu) išnuomuoti karo bazes 
JAV (ką tas reiškia ir kam naudinga 
— aišku).'

Suprantama, kad visi šie rezulta
tai negalėjo apseiti be vienokio ar 
kitokio JAV vaidmens. Aiškinti ne
reikia: Bet gi, ką gi čia galima labai 
kaltinti. Ar gi ne Rooseveltas skelbė • 
pasitikėjimą Stalinui? Antra vėl ver
tus, ar gi laikas šunis lakinti, kai jau 
■reikia eiti medžioti, — sako lietuviš
kas priežodis. Bet geriau vėliau, ne
gu niekad.

Tai va kas vyksta ir kodėl taip 
darosi Pietų Amerikoje.

Pirmasis geležinės uždangos plyšys
MASKVOS IR KOMINFORMO PASMERKTA JUGOSLAVIJA PABRĖŽIA SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ 

IR KAIMYNINES TAUTAS KVIEČIA JUNGTIS Į BALKANŲ FEDERACIJĄ

Didžiausias paskutinio meto poli
tinis įvykis yra be abejo tai, kad 
Maskva kominformo lūpomis pas
merkė Jugoslavijos politiką ir jugo
slavų komunistų partiją pašalino iš 

l kominformo, kuris oficialiai gimė 
■ kaip tik toje pat Jugoslavijoje. Kal

tinamajame akte, kurį pirmą kartą 
’ viešai paskelbė Maskva š. m. birželio

28 d. ir vis nuolatos tebekartoja per 
radiją, Jugoslavijos komunistų parti
jai ir jos vadams — marš. Tito, jo 
pavad. Kardelj ir eilei kitų vadovau
jančių pareigūnų priskaičiuojamos 
sunkios nuodėmės: nukrypimas nuo 
partijos linijos, vietoj internacionali
nio pasirenkant nacionalinį komuniz
mą; Lenino doktrinos išdavimas, pa-

I grindine jėga laikant ne darbininkų, 
bet valstiečių klasę; sovietizacijos 
priemonių Jugoslavijoje bbikotavi- 
mas; išsižadant draugystės su Sovie
tų Sąjunga, mezgimas ryšių su kapi
talistinio pasaulio valstybėmis; kraš
te esančių Sovietų S-gos ir komin
formo atstovų diskriminavimas ir p. 
Jugoslavų komunistų partija stoko
janti vidujinės demokratijos ir savi- 
kritikos, joje viešpataujanti dikta
tūra. Užtat sveikasis jos elementas 
turįs arba grąžinti savo vadus į pro
tą arba nusigrįžti nuo jų.

Po 24 vai. jugoslavų komunistų 
partija paskelbė savo atsakymą. Ja- pranešimų apie paskutinius įvykius 
me ne tik nesijaučia „suklydusiems“ j JAV užsienių reikalų ministerija tuo

Izraelio žydai išgyvena krize
Praeitą kartą buvo trumpai užsi

minta apie žydų tarpusavio kovas 
Palestinoje. Dabar atrodo, kad ši žy
dų vidujinė krizė baigiama išgyventi. 
Mat, Irgun Zwai Leumi vadui Mena- 
hem Beigin pareiškus, kad jo orga
nizacija daugiau nebepripažįstanti Ben 
Gurioft vyriausybės ir savo dalinius 
atšaukianti iš Izraelio kariuomenės, 
laikinė Izraelio taryba, kaip infor
muoja AP, birželio 24 d. 24 balsais 
prieš 7 ir 6 susilaikius, išreiškė vy
riausybei pasitikėjimą. Saugumo pa
jėgos, kaip patyrė Dena, areštavo 250 
Irgun narių, jų-tarpe ir patį Tautinio 
iydų išlaisvinime? komiteto vadą Pe
ter Bėrgšon, Gandai apie ekzilinės 
Irgun vyriausybės sudarymą JAV 
denaentuojami.

Londoniškis „Times“, BBC prane
šimu, rašo, kad vidujinis žydų nesu
tarimas aiškiai turėsiąs neigiamos 
įtakos J Palestinos konflikto išspren
dimą taikiu būdu.

Šiuo metu, kaip žinoma, Rodos 
saloje vyksta dvišalė konferencija, 
kurią sukvietė JT tarpininkas grafas 
Bernadotte. Jis abiem šalim pateikė 
taikos derybų metmenis, kviesdamas 
ir vieną ir kitą pusę formuluoti savo 
reikalavimus. Tik po to galės būti 
kalba apie pačias derybas. Tačiau 
ląikas bėga ir liepos 9 d. pasibaigia 
ginklų paliaubų terminas. Iki to lai
ko šiaip ar taip turės būti rastas 
sprendimas, kitaip vėl turės prabilti 
jėga, (z)

komunistams būdingas atgailojimas, 
bet priešingai — pakaltinus rusų ko
munistus, kietai ir kaip biaurus pra
simanymas šiurkščiai atmetami mar
šalui Tito ir partijai padaryti prie
kaištai. Kelioms valandoms po at
sakymo paskelbimo praslinkus, jugo
slavų komunistų organas „Borba“ 
paskelbė naują partijos programą. 
Be plano Balkanų blokui steigti, į 
kurį „tautinės lygybės principu tu
rėtų įeiti dar Albanijos ir Bulgarijos 
tautos“, šioje programoje pasakyta, 
kad pirmutinė sąlyga socializmui ug
dyti ir bet kurios pažangos siekti 
esanti tautinė Jugoslavijos nepri
klausomybė. Joje toliau pabrė
žiamas reikalas stiprinti ir plėtoti 
bendradarbiavimą su Sovietų Sąjun
ga ir .„liaudies demokratijomis“, bet 
kartu ir su kitais kraštais, kurie 
„iš savo pusės siekia bendradarbia
vimo su Jugoslavija, gerbia jos ne
priklausomybę, pripažįsta jai lygias 
teises ir laikosi Jungt. Tautų chartos 
principų“.

Šio pirmojo plyšio geležinėje už
dangoje atsiradimą pasaulis sutiko 
kaip sensaciją. Savo vyriausybių iš
kviesti, birželio 29 d. iš Belgrado 
skubos keliu išvyko JAV ir D. Bri
tanijos pasiuntiniai į savo sostines 
padaryti vyriausybėms asmeniškų

tarpu dar vis ' susilaiko nuo viešos 
savo nuomonės pareiškimo. Britų už
sienių reikalų ministerija Jugoslavi
jos įvykiams priduoda „nepaprastos 
reikšmės“. Jos kalbėtojas pareiškė 
AP, kad iš gautų žinių tenka daryti 
išvada, jog nesutarimas tarp Sov. 
Sąjungos ir Jugoslavijos kilęs dėl 
nuomonių skirtumo apie Kremliaus 
įtakos dydį į Jugoslavijos politiką.

Jugoslavijoje viešpataujanti visiš
ka ramybė. Pranešimai apie išimties 
būklės paskelbimą oficialiai panei-^ 
giami. Gandai apie tai, kad krašte 
esąs sovietinis marš. Tolbuchin arba 
kad laukiama įžygiuojant raudonąją 
armiją, ligi šiolei taip pat nepasitvir
tinę, pastebi NZ.

Skandalas Prancūzijos 
aviacijos pramonėje

Paaiškėjo, kad nacionalizavus 
aviacijos prąmonę, prancūzų aviaci
ja atsidūrusi dideliame pavojuje. Ga
minami motorai yra žemos vertės, 
todėl prancūzų aviacija turinti pasi
traukti iš oro erdvių. Bendrovė atsi
dūrusi skolose. Mat, amunicijos mi
nisteris buvo komunistas, todėl ir 
„specialistai“ buvę atrinkti ne pagal 
techninį pasiruošimą, bet pagal poli
tinį nusistatymą. (DM/m)
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