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DP imigracijos Amerikon tvarka
Bendrojo Lietuvių Imigracijos Komiteto paaiškinimai apie DP imigracijos įstatymą

* - '■ •

' ir praktišką jo vykdymą
■v. šiuo pietų lietuviai tremtiniai la
biausiai domisi apie būsimas galimy
bes išvykti į JAV. Žemiau talpiname 
ALT narės, Bendrojo Lietuvių Imi
gracijos Komiteto sekretorės Alenos 
V. Devenienės paaiškinimus apie 
naują DP bilių, kurie buvo atspaus
dinti Amerikos lietuvių spaudoje lie
pos 7—8 d.

„Išėjo naujas imigracijos Įstatymo 
papildymas, taip vadinamas D.P. bi- 
lius. Ryšium su juo mes tikimės su
laukti daugiau tremtinių — lietuvių 
iš Vokietijos.

Tas Įstatymas nėra techniškai 
pilnai apdirbtas ir pasikeitimų jame 
dar bus, bet vistiek jis Įsigalioja nuo
liepos 1 d. 1948 m., tai mums, lietu
viams, pravartu žinoti, kaip dabar 
yra, kad išnaudoti visas galimybes 
ateity.

Praeitasis prez. Trumano Įsta
tymo papildymas dėl D.P. Įvažiavi
mo Amerikon mažai lietuvių palietė. 
Jei 1945—46 metais mūsų tremtiniai 
būtų turėję geresnių informacijų, 
daugiau būtų kalbėta apie affidavi
ts ir imigraciją, tai daugiau būtų 
patekę į USA konsulatų sąrašus, bet, 
deja, tas nebuvo padaryta.

Jau ir šis Įstatymas duos pajusti 
tas skaudžias klaidas, nes visi užsi
rašiusieji 1945—46—47 m. bus Įleisti 

. pirmoje vietoje ir tokių galėjo būti 
daug daugiau.

Pagal naują bilių bus:
1) Trijų asmenų vyriausioji ko

misija, kuri ŠĮ darbą vykdys. Taigi 
ši komisija nepriklausys tiesiogiai 
nei valstybės, nei karo, nei IRO vir
šininkams, o bus pati per save Įstai
ga, tampriai bendradarbiaujanti su 
minėtomis Įstaigomis.

.2) Prie konsulatų bus paskirti tos 
komisijos „selectors“ — parinkėjai, 
kurie darys atranką Įvažiuojančiųjų 
prašymams kartu su konsulais. Iki 
šiol konsulatai buvo vyriausi spren
dėjai.

3) Galės Įvažiuoti iš visų trijų 
zonfją Amerikos, Britų ir Prancūzų. 
Iki šiol galėjo važiuoti tik iš Ameri-

l kos zonos. •
4) Pirmiausia atvyks tie, kurie 

turi užvedę savo bylas konsulatuose. 
Tai yra visi tie, kurie turi susiraši
nėjimą su konsulais, kurie jau ištirti 
per daktarus ir CIC ir kurie laukia 
kvotos numerių. Tie Įvažiuos sena 
tvarka, pagal jau turimus doku
mentus.

5) Kelionės išlaidos bus valdžios 
apmokamos. USA vyriausybė pa
skyrė 2 milijonų, be to, IRO, kąro ir 
laivyno departamentai prisidės savo 
darbais ir transportacija, tuo būdu 
kelionės išlaidos iki laivo ir laivu 
bus i apmokėtos.

6) Corporate (organizacijų) affl- 
davitai tuo tarpu atšaukti, nes pir
moje vietoje bus reikalingi darbo ir 
apsigyvenimo liudymai ir su affida- 
vitais galės naudotis tik privačiai 
gavusieji tam tikrais atvejais.

7) Reikalingi darbo ir apsigyveni
mo liudymai.

Šis punktas yra visai naujas ir 
jis iš dalies pakeis affidavitus.

Tas, kuris nori atvykti naujuoju 
Įstatymu J USA, kreipdamasis Į kon
sulatą, turi pristatyti tuos du liu- 
dymus:

a) kad jis atvykęs turės čia tin
kamą butą, t. y. apsigyvenimo vietą, 
arba kad jis pasidalins tuo butu 
(renda) su kuo kitu, kad jis ne
skriaudžia kito gyventojo (jo neiš
varo iš gyvenamo namo). Turi būti 
paduotas pilnas antrašas apsigyve
nimo vietos. Geriausiai pažymėti, 
kad su atvykusiu giminės ar draugai 
pasidalins kambariais.

b) Darbo liudymas, tai lyg ir dar
bo kontraktas. Kuri Įstaiga, farma, 
biznierius ar profesionalas ar amati-

\

ninkas gali parašyti, kad tą asmenĮ 
samdo, turi jam darbo ir dėl jo ne
atleidžia kitų darbininkų ir kad jo 
atlyginimas' yra (parašyti kiek). Pa
dėti samdytojo ir samdinio pilnus 
antrašus. Toks samdymas už akių 
netaip ir Įpareigoja, bet kadangi 
Įstatymas to reikalauja, mes turime 
pasistengti tą padaryti. Vaikai 16 m. 
amžiaus ir gali būt samdomi, moki
nys gali būti samdomas ūkiuose ir 
privačiai šeimininkėmis ir panašiai.

Esmėje tokie du liudymai turėtų 
būti gauti daug lengviau, negu affi- 
davitai, nes jų davėjas nesiima jo
kios atsakomybės už atvykus}, išė
mus darbo ir buto pasiūlos. Tie visi

liudymai reikia tuoj tiesiogiai siųsti 
tiems asmenims, ir jie visur turi bū
ti pasirašyti pas notarą 2 kopijose.

8) Voluntary Agencies kaip iki 
šiol Church World Service, National 
Cath. Resell. Co., Intern. R.R.Co ir 
žydų org. atrodo bus tik pagalbinės 
Įstaigos prie tų selectors (2), be to, 
jiems pavesta daugiausia rūpintis 
tremtinių Įkurdinimu.

9) Giminės iki 3-čios eiles turės 
pirmumą (priority) atvykti ir affi- 
davital čia reikalingi, kad Įrodyti 
giminystę ir pajėgumą prašančio 
D.P.- Įsileisti. Kelionė nebus reika
linga apmokėti.

10) Affidavits! atrodo labai rei

kalingi senesnio amž. žmonėms, ku
rie negalės gauti darbo liudymų ir 
galės Įvažiuoti tik tada, jeigu gimi
nės ar draugai užtikrins affidavitu 
jo gerbūvi.

11) Lietuvos kvota nėra visai už- 
skolinta — „mortgaged“ ateičiai. 
Buvo svarstoma, kad Įsileidus iš kar
to teik daug imigrantų, kvotos nu
meriai bus išsemti daugeliui metų 
pirmyn. Įgo būdu lietuviai gyveną 
Švedijoje, Prancūzijoje ar kur ki
tur, kur jie nesiskaito D.P., nega
lėtų Įvažiuoti į Ameriką ir dvidešimt 
metų laukdami. Išspręsta, kad Lie
tuvos kvota (386 asm. per metus) 
užskolinta tik 50 °/o, tai yra iš kitų

Tėvynėje palikome ir daugiau skausmo dienas primenančių paminklų, ne vien ŠĮ — Rainių miškelyje bolševi
kų žiauriausiai nukankintų tautiečių bendrąjį kapą Telšiuose. Foto S. Sidabro

Suomių tautos apsisprendimas
Įvairiai komentuojamos priežastys, 

dėl kurių Suomija dar ir šiandien 
gali naudotis demokratine ir sociali
ne sistema pagal liberalinės demo
kratijos principus. Šiaip gi Sovietų 
Įtakos sferoje tuo klausimu kauliu
kai jau seniai yra išmesti, ir ne vien 
valdymosi formų atžvilgiu, bet ir iš 
viso dėl tų tautų likimo. Kaip ten 
bebūtų, iki šiol Kremlius Į Suomijos 
vidaus reikalus jei ir kišosi, tai labai 
atsargiai ir diskretiškai. Vieni spėja, 
jog tai tąsa tradicinės carų politikos, 
teikiant Suomijai kuo palankiausią 
autonomiją; kiti gi mano, kad smar
kesniu Suomijos paspaudimu Krem
lius -netektų tų palankių prekybinių 
pozicijų Skandinavijoje, kuriomis iki 
šiol sėkmingai naudojasi. Be to, toks 
žygis paskatintų Skandinavijos vals
tybes labiau susirūpinti savo saugu
mu ir mesti malonesnius žvilgsnius 
viliojančio Vakarų bloko link.

♦ • ♦
Pašalinus iš kabineto vidaus rei

kalų ministerį Leino, Suomija liko 
vienintelė valstybė Kremliaus šešė
lyje, neturinti komunisto tame sva
riame poste. Tuo būdu dėl parla
mento rinkimų išdavų visos abejo
nės buvo pašalintos. Nedėkingą vaid
menį „liaudies demokratų“ propa
gandoje suvaidino, be abejo, Čeko
slovakijos ir Jugoslavijos Įvykiai.

Tačiau kad „liaudies demokratai“ 
prakištų net 11 mandatų, nesitikėjo 
net didžiausias optimistas. Šis Įvy
kis laikomas vieninteliu Suomijos 
parlamento istorijoje. Tačiau ne vien 
toks „liaudies demokratų“ palaimėji- 
mas būdingas Suomijos . posūkiui Į.

dešinę. Tas posūkis reiškiasi net lai
mėjusiųjų frakcijų kėdėse.

Šveicarų spauda, komentuodama 
Suomijos Įvykius, pastebi, kad net 
socialdemokratų atstovų eilėse mato
si veidų,' būdingų tam posūkiui. Sa
vo aktyvumu ir energija pasižymė
jęs jaunas politikas Varjoncu, žino
mo suomių valstybės vyro Tannerio 
mokinys, laikomas Suomijos nacio- 
nališkiausiu socialdemokratu, aršiu 
komunistų priešu, užima toje frakci
joje vieną vadovaujančių vaidmenų. 
Budima taip pat, kad seniau buvęs 
parlamento pirmininku Hakkila, 1945 
m. rinkimuose negalėjęs dalyvauti 
kaip savo laiku perdaug užsianga
žavęs Suomijos-Sov. Sąjungos karo 
Įvykiuose, dabar vėl tvirtai Įsiterpė 
parlamento Socialdemokratų eilėsna.

Tačiau Suomijos parlamento rin
kimai pasauli domina ne tiek savo 
frakcijų persirikiavimu, kiek tomis 
reakcijomis, kurių tenka laukti iš 
anos pusės Ladogos ežero.

Sovietai gerai žino ir pažįsta suo
mių tautos būdą ir prisirišimą prie 
savo valstybinių tradicijų. Bet gi jie 
negali kartu su Vakarų valstybėmis 
reikšti džiaugsmą dėl formų, kuriomis 
vyko parlamento rinkimai, kai tų 
rinkimų duomens aiškiai kalba prieš 
bet kokią komunistų Įtaką Į krašto 
vidaus gyvenimą. Savo nepasitenki
nimą Kremlius ir nebando vynioti Į 
vatą ir „Pravdos“ skiltimis jau spėjo 
suomių socialdemokratus „pagerbti“ 
išdavikų vardu. Reakcionieriai ir bu
vę fašistai dabar esą pasidarę social
demokratų ginklo draugais ir jau 
spėję perimti tos partijos vadovybę 
Į savo rankas. Ne be to, kad ir pa
čių suomių komunistų vadė Herta 
Kuusinen, nesigilindama Į savo pra
laimėjimo tikrąsias priežastis, atvirai 
įspėja, kad rinkimų duomens galį tu
rėti didelės Įtakos Į tolimesnę Suo
mijos-Sov. Sąjungos santykių raidą..

♦ ♦ *
Nei parlamento rinkimais, nei 

naujos vyriausybės sudarymu Suo
mija negali atsipalaiduoti nuo gele
žinės uždangos šešėlio. Tauta savo 
didžiąja dauguma pasisa’ ė už obal- 
sius, kurie gravituoja Vakarų link 
tiek prekybiniais, tiek ir kultūriniais 
atžvilgiais. Tačiau klausimas, ar nau
jai vyriausybei pavyks įtikinti tautą, 
kad dar nėra atėjęs Suomijai momen
tas laisvai pasirinkti užsienio politi
kos kelius ir saitus. -mšk.-

valstybių lietuviai galės Įvažiuoti po 
193 asm. per metus. Jų Įvažiavimo 
taisyklės pasilieka senos, ir tas Įsta
tymo pakeitimas jų neliečia.

12) Taipogi turės pirmumą — 
priority asmens, kurie buvo „enga
ged in agricultural pursuits“, t. y. 
tie, kurie vertėsi žemės ūkiu (IK 
State Dept. aplinkraščio konsula
tams Nr. 2410). Senajame Įstatymo 
pasakyta „skilled agriculturist“, 
reiškia tie, kurie turi profesiją, bai
gę mokslą kaip agronomai, pieninin
kai ir panašiai. Dabar gi tas punk
tas atrodo praplėstas plačiau. Čia 
bus reikaljnga Įrodymai turėtų ūkių, 
paliudymai, kvitai susiję su žemės 
ūkiu.

13) Visos pirmenybės duotos pre
zidento Įstatymu papildymu atšauk
tos, pvz., pirmenybės sėdėjusiems 
nacių koncentr. stovyklose, nustoju
siems giminių, turto.

14) Šis Įstatymas liečia tik tuos 
D.P., kurie gyveno Vokietijoje Ame
rikos, Britų ir Prancūzijos zonose 
nuo 1945 m. gruodžio 22 d.

Čia ir yra tas punktas, kuriame 
žydų tautybės piliečiai Įžiūri sau 
priešingumus — skriaudas. Labai 
daug žydų iš rusų ir iš už „geležinės 
uždangos“ atbėgo i amerikiečių zo
nas ;1946—47 metais. Šis įstatymas 
nepripažino jiems D.P. teisių imigra
cijai ir tuo būdu jų visų aplikacijos 
Į USA atpuola.

At vykstantieji bus vežami ir karo 
laivyno Į Philadelphijos, Bostono ir - 
New Yorko uostus. Dabar eina de
rybos dėl pereinamųjų punktų Įstei
gimo ir kiek Voluntary Agencies, 
Šalpos ir „Travelers Aid“ organiza
cijos galės padėti iš uostų pasiekti- 
gyvenamas vietas. Taipgi eina dery
bos dėl tremtinių Įkurdinimo dides
niais skaičiais. Kai kur yra dideli 
darbininkų pareikalavimai, bet yra 
apsigyvenimo vietų stoka. Kai kur 
patys „statai“ nori prisidėti prie 
Įkurdinimo, ypač žemės ūkyje.

Numatoma, kad pirmieji trans
portai pasieks jau rugpiūčio mėn. 
apie 2.000 asm. ir paskui kas menuo 
palaipsniui daugiau, kad pasiekti 
100.000 metus. Bijomasi, kad toks 
staigus Įkurdinimas bus sunkus pra
džioje ir todėl tikimasi pagalbos Įsi
kuriant iš tų tautybių, kurių tautie
čiai atvyks.

Jeigu šis projektas eis gerai ir 
tremtiniai pasirodys teigiamu Įnašu 
Amerikos gyvenime, galima tikėtis, 
kad sekantis kongresas praplės Įva
žiavimo galimybes. Bet tas priklau
sys nuo pačių atvykusiųjų tremtinių, 
kuriems, be abejo, rūpės ateitis pasi
likusiųjų.

Mūsų vienas tikslų (D.P. bilius) 
atsiektas, dabar kad jis nebūtų vel
tui, turime padėti atvykstantiems 
ten užsirašyti ir čia Įsikurti.

Svarbiausia siusti darbo ir apsi
gyvenimo liudymus tiek, kiek kas 
tik galite. Jų antrašų turime tiek ir 
tiek. Juo daugiau padėsime, juo 
daugiau jų atvyks. Dabar daug pri
klauso nuo mūsų norų ir pastangų, 
— galimybės mums duotos.“

Asmuo, kuris šiuos paaiškinimui 
atsiuntė iš JAV ir gyvai veikia, kad 
kiek galima didesnis skaičius lietuvių 
išemigruotų, prašo Įspėti visus trem
tinius, kad laiku pasirūpintų nuo
traukomis, dokumentų (metrikų) ver
timais ir kt.

Esant mūsų žmonėms visai bepi
nigiams, būtų gera, kad komitetai 
pasirūpintų, jog dokumentų vertimai 
būtų atliekami dovanai, o kur reika
linga notarų pagalbos, reikia ir su 
jais susitarti, kad atliekant dides
niam skaičiui tremtinių patarnavi
mus, jie padarytų nuolaidos (kai kur 
tas praktikuojama).

Vyt. K. Pruter.li
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Evangelikai tėvynės laisvės kovoje
PIRMASIS LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIOS SINODAS TREMTYJE

Kelionė per DP stovyklas (7) Stasys Mingalla

„Istorinių" sprendimų vietovėje
Kadangi Liet. Ev. Reformatų Baž-1 

nyčia nuo pat Lietuvos kūrimosi pra- j 
džios savo veikime ir santykiuose 
pasižymėjo kaip viena iš tolerantiš
kiausių kitų įsitikinimų gerbėjų ir ne 
Vienas jos sūnų, kaip didelės asme
nybės, buvo ir bus ’auksinėmis rai
dėmis įrašyti lietuvių tautos kovų 

• dėl savo nepriklausomybės ir egzi
stencijos istorijoje, negalime tos ne
gausios reformatų bažnyčios šeimos 
pamiršti ir už tėvynės ribų ir nepa
minėti jos istorinio įvykio —• š. m. 
birželio 24 d. Tai tradicinė Nepri
klausomos Lietuvos Ev. Ref. Bažny
čios sinodų diena, kurią Klein Wit-

* tensee ppsėdžiavo pirmasis Liet. Ev. 
Reformatų Bažnyčios sinodas trem
tyje. Jo iniciatoriumi buvo Dr. Jo
kūbas Mikelėnas, daugiametis Liet. 
Ev. Ref. Kolegijos prezidentas ir Bir
žų Apskr. Ligoninės Vedėjas. Nors 
dėl valiutos reformos daugelis turėjo 
nuo vykimo į Sinodą susilaikyti ir 
ners dėl ligos ir senatvės jame daly
vauti negalėjo Liet. Ev. Ref. Bažny
čios Generalinis Superintendentas 

' Prof. Dr. P. Jakubėnas ir Vilniaus 
Ev. Ref. Bažnyčios Generalinis Su
perintendentas Prof. Dr. K. Kurna- 
taųskas, tačiau svarbiausius savo už
davinius sinodas atliko. Jis išrinko 
Kolegiją — Vykdomąjį Liet. Ev. Ref. 
Bažnyčios organą tremtyje, numatė 
ir įgaliojo atstovus Krikščioniškų 
Pasaulio Bažnyčių suvažiavimui, 
Amsterdame ir 16-tam Presbyterio- 
nų suvažiavimui (General Presbyte-

■ rian Alliance), Ženevoje. Be to, pa
skyrė paskaitininke, pasinaudojant 
■World Council of Churches kvietimu, 

* skaityti Šveicarijoje paskaitas apie 
DP, ypatingai moterų gyvenimą Vo
kietijos DP stovyklose. Buvo išsprę
sta arba. sprendimui paruošta ir eilė 
kitų, tiek reformatų, tiek ir apskri
tai tremtinių lietuvių gyvenimui ak
tualių klausimų.

Be gausiai sinodui atsiųstų svei
kinimų raštu iš paskirų asmenų čia, 
užsienyje ir užjūryje, buvo gauti 
sveikinimai ir iš eilės asmenų, baž
nyčių bei organizacijų vardu; kaip 
p. p. Kėneth C. Senft ir senioro Ja
mes Anderson — Lutheran . World 
Federation, p. Dr. Howard Hong — 
World Council of Churches Refugee 
Division (Germany), p. kun. Nagy 
Alexander — Vengrijos Reformatų 
Bažnyčios, p. Dr. M. Devenio su šei
ma — Lietuvių Protesantų Sąjungos, 
Amerikoje. Be to, gauti sveikinimai 
iš. Liet. Protest. S-gos Čikagos sky
riaus, Švedijos liet. ev. reformatų ko
lonijos, Pabaltijo Universiteto liet, 
ev. reformatų studentų būrelio ir 
daugelio kitų, dar po sinodo gautų 
sveikinimų.
- Kiek atrodo, Lietuvių Evangelikų 

Vyriausioji Bažnytinė Taryba, kuri 
jau nuo 1946 m. gegužės mėnesio sa
vo veiklą yra išplėtusi visose trijose 
Vakarų Vokietijos zonose, lieka veik
ti bendrai ir toliau, atstovaudama 
abi konfesijas — ev. liuterlonis ir ev. 
reformatus — visuose jas vienijan
čiuose klausimuose. Gi tiems klau

simams, kurie jas skiria ir kurių yra 
labai nedaug, sprąsti iš reformatų 
pusės ir buvo išrinkta Kolegija.

Baigiant, reikia pasidžiaugti • mi
nėtame sinode paskyrimu paskaiti- 
ninkės, paskaitoms skaitytis Šveica
rijoje apie mūsų tremtinių gyvenimą 
stovyklose. Ar tik reformatai tuo 
nebus padarę iš viso pradžią mūsų 
lietuviškosioms bažnyčioms čia, Vo
kietijoje? Tai būtų tikrai sveikinti
nas dalykas, jei šis faktas, prasidė
jęs reformatais, nesibaigtų jais, bet 
apimtų ir liuterlonių ir katalikų baž
nyčią, nes, kiek tuo tarpu atrodo, 
per bažnyčias pasaulis lengviau su

ras bendrą ka|bą, negu per savo ra
finuotus diplomatus.

Pagaliau šį reformatų bažnyčios 
susitvarkymo darbą tremtyje turime 
pasveikinti ir šiltai sutikti ir dėl to, 
kad kiekvienas už tėvynės ribų lie
tuviškosios visuomenės grupės susi
jungimas ir susicementavimas, vis- 
vien, kultūrinėje, konfesinėje ar ki
tokioje dvasioje, neprieštaraujančio
je tautos, interesams, yra sėkmin
giausia priemonė jos nariams nuo 
Apsaugoti nutautėjimo, ypatingai pa
vojingo svetur gyvenant ir taip ve
dant prie visų mūsų bendro Lietuvos 
išlaisvinimo darbo. Užubalis

< Būtų tiesiog netikslinga Fell- 
bachą kitaip pavadinti, kaip „Istori
nių sprendimų vietove“. Kur mes 
begyvename, visur paliekame savo 
buvimo tam tikrus pėdsakus. Vie
nur svetimoje žemėje lietuviškų pė
dų {spaudimą netolimoje ateityje 
teks vertinti teigiamai, gi gali pasi
taikyti ir tokių pėdsakų, apie kurių 
išlikimą bus norima nutylėti, kad 
apie tai kas kitas prabiltų, gal net 
ir su tam tikrais perdėjimais, bet 
svarbu, jog ne savi, nes mūsuose vis 
daugiau įsigali polinkis, pasakyčiau, 
į iškreiptą džentelmeniškumą: — apie 
kokčius dalykus prie stalo’ nekal
bėti...

Tačiau aš čia, atrodo, nusikalsiu 
šiam polinkiui, kaip kad padarė bu
vusiųjų mūsų laikų seimų atstovų

negailestingai stovyklos policininkui 
elgiantis su iškraustomo DP turtu, 
buv. seimo atstovai, pasisėmę stipry
bės savo konferenciniais nutarimais, 
balsiai suabejojo, jog, esą, nepatogu 
patalpą siaurinti namuose nesant pa
čiam gyventojui. Šį jų galvojimą 
nugirdęs stovyklos policijos parei
gūnas paklausė:

— Ponai, teikitės pasakyti, ar 
esate užsiregistravę?

Istorinių nutarimų Fellbache- da
lyviams nieko kito neliko, kaip, pa
siėmus savus lagaminus, pasišalinti 
nuo stovyklas policijos.

Taip, ^iandien mes gyvename tokį 
metą, jog daug nuo ko mums tenka 
šalintis. Ir vis dėl to ir šalindamiesi 
tai vienas, tai kitas bando operuoti 
buVsūiais bei turėtais titulais, už-

Iš moterų pasaulio
LIET. MOTERŲ TREMTINIŲ ATSTOVYBES PIRMININKE BR. M. 
ŽILINSKIENĖ APIE LIETUVIŲ MOTERŲ VEIKLĄ TREMTYJE

Jūsų korespondentas turėjo pasi
kalbėjimą su Lietuvių Moterų Trem
tinių Atstovybės pirmininke dr. Ma
rija Žilinskiene, kuri spaudai suteikė 
informacijų apie lietuvių moterų or
ganizuotą veiklą tremtyje. Pradžioje 
pirmininkė priminė šios organizaci
jos tikslus, kurie nusakyti moterų 
atstovybės statute: esančiai ištrėmi
me lietuvei moteriai jos susipratimui, 
dorovingumui ir lietuvės geram var
dui išlaikyti, vaikų ir jaunimo auklė
jimui tėvynės meilėje ugdyti, socia
liniams ir kultūriniams moters, vai
kų bei jaunimo reikalams rūpinti, 
lietuvių tremtinių bendruomenei tal
kininkauti, su pasaulio lietuvėmis 
ryšiams palaikyti, su kitų tautų mo
terimis bendradarbiauti -ir atstovauti 
lietuvę moterį tarptautinėse organi
zacijose, visais būdais kovojant už 
laisvą nepriklausomą Lietuvą, — vi
sos Lietuvos moterys tremtyje su
daro Lietuvių Moterų1 Atstovybę.

Organizuotis pradėta 1947 m. va
sario 22 d., kai Esslingene buvo su
sirinkusios lietuvių, latvių ir estų, at
stovės įsteigti Baltijos Moterų Ta
rybą. Ten buvo įsitikinta, kad kitų 
tautybių moterys jau seniau yra su
siorganizavusios ir savo veikla žy
miai prisideda prie tremtinių reikalų 
iškėlimo ir gynimo. Šiame suvažia
vime buvo prilipta rezoliucija, kuria 
išrinktoms lietuvių moterų atstovėms 
į Baltijos 7 loterų Tarybą pavedamos 
ir centrinės Lietuvių Moterų Trem
tyje Atstovybės pareigos. Pradėta 
atstovybės skyriai organizuoti beveik 
visose lietuvių stovyklose Vakarų 
Vokietijoje. Šių metų birželio 5 d. 
Wūrzburge įvyko lietuvių moterų 
atstovių suvažiavimas, kuriame buvo 
priimtas atstovybės statutas ir Iš
rinkta valdyba. Valiutos reformai 
sutrukdžius naujai išrinktosios Vai

čiau vis dėlto yra atliktas svarbus 
žygis, turint prieš akis mūsų emigra
ciją. Mūsų tikslas — talkininkauti 
lietuvių tremtinių bendruomenei ir 
jos organizacijoms.“ Pasirodo, kad 
moterų atstovybė yra jau atlikusi 
tikrai vertingų žygių ir parodžiusi 
gražių pastangų. Jos buvo pirmosios, 
kurios PC IRO dir. Tuck Ženevoje 
įteikė memorandumą su 30.000 pa
rašų, prašydamos emigracijos atveju 
neardyti tremtinių šeimų. Kaip ži
noma, į šį memorandumą buvo ati
tinkamai atsižvelgta.

Šią vasarą į Šveicariją vasaroji
mui įsileidžiama didesnis skaičius 
tremtinių vaikų, — tai taip pat ne
apsiėjo be moterų atstovybės pa
stangų. Atsimename dienas, kai iš 
Suomijos į Sovietų Sąjungą buvo 
prievarta Išvežta tam tikras skaičius 
pabaltiečių. Lietuvių Moterų Atsto
vybė PC IRO būstinei Šveicarijoje 
ir JAV atitinkamos įstaigoms įteikė 
protestą dėl šio negražaus suomių 
valdžios žygio. Iš Amerikos buvo 
gautas atsakymas, kad JAV vyriau
sybė šiuo reikalu įspėjo Skandinavi
jos valstybes; jei panašus įvykis pa
sikartotų, nurodytos instancijos, į 
kurias turėtų būti kreipiamasi, kad 
išvežimai" laiku galėtų būti- sustab
dyti.

Besirūpinant moterų emigracija, 
buvo užklausta Šveicarijos įstaigos, 
ar moterys negalėtų ten gauti darbo. 
Atsakymas teigiamas: Šveicarija su,* 
tiko priimti 200 moterų, kurios galės 
dirbti slaugių ir gailestingų seserų 
darbą. Taip pat ir Olandijos moterų 

(Nukelta į 5 pusi.)

likučiai. Jie nutarė netylėti ir į Fell- 
bachą š. ,m. gegužės mėnesį susirinko 
pasakyti tiesą, žinoma, jų suprastą 
tiesą, ir padaryti tam tikrus spren
dimus.

Laikas, savaime kiekvienam yra 
aišku, šiuo metu itin nepalankus 
sprendimams, kokio jie pobūdžio be
būtų. -Pirmiausia dėl to, jog ir vai
kai jau žino, kad esame visi lygūs 
beteisiai. Taigi su beteisių sprendi
mais bei nutarimais vargu bau kas 
gali sutikti skaitytis. Žvelkime to
liau į reikalų sąrangą. Mūsiškių sei
mų laikaį gana tolimi. Taigi per ilgą 
laiką yra-žmoniška šį tą ir užmiršti. 
Bet šioje vietoje stengiuosi pakar
toti tai, ką ponas Šalna, kažkurio iš 
buvusių trijų seimų atstovas, Fell- 
bache įvykusioje konferencijoje už
miršo ir ką jis pats taip, rodos, ne
seniai teigė. Būtent, kad I-me Sei
me buvo 73 atstovai, II-me Seime 
78 atstovai, IlI-me Seime 85 atstovai 
ir kad „pakeitimus seimų atstovai 
darydavo 3/5 balsų dauguma“. Tai 
liečia veikusių įstatymų, nutarimų, 
sutarčių bei įvairių patvarkymų pa
pildymus bei naikinimus.

Įvykus šiam „užmiršimui“, bū
tent, kokios šeinio atstovų balsų dau
gumos reikia nutarimams padaryti 
„niekiniais“, į Fellbachą suvažiavo 
16 buvusių seimų atstovų „istorinių“ 
sprendimų padaryti. Bet kai po „nu
tarimų“ žilagalviai atstovai skirstėsi, 
čia pat jų pora susidūrė su grubia 
tikrove.

Buvo taip. Fellbacho stovyklos 
policija policinėmis priemonėmis 
siaurino vieno stovyklos gyventojo 
gyvenvietę. Buvo policinkikišku 
griežtumu mėtomi lagaminai, iriniai 
užklotai ir v kitas DP inventorius. 
Kaip tik tuo metu paties siaurinamos 
patalpos gyventojo nebūta namie. 
Kraustymo operaciją turėjo progos 
stebėti du seimo atstovai, buvusios 
Fellbache konferencijos dalyviai, ku
rie kaip tik laiku spėjo užeiti iš- 
kraustomoje patalpoje paliktų savo 
lagaminų pasiimti. Matydami, taip

Naujas medicinos mokslu daktaras
Tūbingeno universitetas 1948 m.

dybos suvažiavimą, laikinai pareigo
mis pasiskirstyta taip: pirmininkė — 
dr. Marija Žilinskienė, vicepirminin
kė — advok. Novickienė, iždininkė 
— Griniuvienė, sekretorė — Kirlytė.

„Nors ir pavėluotai susiorganiza
vome“, sako dr. M. Žilinskienė, „ta-

gegužės 11 d. suteikė gyd. Vytautui 
Majauskui , medicinos daktaro 
laipsnį. Pusantrų metų dirbęs odos- 
veneros ligų klinikoje pas garsųjį 
vokiečių dermotologą Prof. H. Gott- 
ron, jis parašė ir apgynė eum Įaudė 
disertaciją: „Epidemiologie, Aetiolo-

gie und Klinik dės Lupus erythema-
todes“.

Dr. Vytautas Majauskas yra Gai
lestingų Seserų Mokyklos Schw. 
Gmūnde direktorius, dirba ten pat 
lietuvių gimnazijoj ir aktyviai reiš
kiasi visuomeniniam ir kultūriniam 
stovyklos gyvenime. K. J.

miršdarrri ir esamos padėties betei
siškumą ir ypač kvorumo reikalą.

* * *
Baigęs lengvąjį žanrą, kuris pa

naudotas įžangai į Fellbacho stovy
klą, nedrįsčiau vis dėlto atsisakyti 
savo teigimo, jog, šiaip ar taip, ši 
vietovė dėl jau minėtų nutarimų 
tampa „istorine“. Ji liudys, jog mes, 
iš visų pusių svetimųjų maitojami, 
suradom progų savo politinius rie
šus skainioti kad ir alogiškumais, 
svarbu, mat, taip buvo jų neprileisti 
prie jėgų bendrumo reikalaujančio 
darbo Lietuvos byloje... O paskiau, 
žiūrėk, iš kitos politinės kertės pra
dės giedoti, kad visus, dirbančius 
Lietuvos reikalui, stengiamasi kon
soliduoti. Esmėje eiliniam piliečiui 
atrodo, jog gana rūpestinga konsoli
dacija vykdoma partijos svoriui bei 
tūriui pakelti, net ir apmokant Lie
tuvos reikalo trukdymo kaina.

Priklauso žvilgsnis Fellbacho sto
vyklai. Ji visai skirtingą vaizdą da
ro, negu jau aplankytasis Seligpn- 
stadtas. DP gyvena privačiuose pa
statuose. Tiesa, „užsieniečių“ rajoną 
sudaro siaurutė ir vietomis tegrįsta 
gatvelė, tačiau niekur nematyti, kaip 
didžiumoje stovyklų, vielų bei vie- 
nerių vartų, saugomų stovyklos po
licijos, vedančių į „DP lageri“. Žval
gydamasis po šią rezidenciją Jdausiu 
fellbachiškį lietuvį:

— Ar taip už vielų ir nebuvote 
suvaryti?

— Iki šiol dar ne, —• jis atsako. 
— Daug kartų vis bandė, bet, mūsų 
laimei, dar vis čia išlikom.

— Jei iš bendro katilo avižinės 
sriubos nesrėbėt, — įsiterpia atsifcė- 
lėlis iš kitos stovyklos, — tai ir ne
žinot, ką reiškia stovyklinis gyveni
mas. ’ ■

— Būtų gerai, kad ir netektų su
žinoti, — atsako fellbachiškis.

O man įdomu, kuo dar Fellbachas, 
be jau minėtų nutarimų ir be vielų, 
skiriasi nuo kitų stovyklų. Kas mėg
sta lietuvišką knygą skaityt1, tam, 
be abejo, yra tekę skaityti knygų, 
išleistų leidyklos „Patria“. ši lei
dykla, gimusi Vilniuje,' savo vfeiklą 
tęsė Fellbache. Tremtyje atsidūrusi, 

į leidykla darbą pradėjo 1945 gruodžio 
j mėnesį. Iki šiol išleisti 52 leidiniai, 
pradedant grožinės literatūros veika-
lais ir baigiant vadovėliais, kurie su
daro 8.600 puslapių bendrą skaičių, 
o jų visų kartu paėmus tiražas sie
kia 206.000 egzempliorių. B^ir 18 
knygų yra spaudoje, kurias išleidus 
„Patria“ savo darbą baigs. Rank
raščių priėmimą ji jau sulaikė 1947 
m. gruodį.

Arturas Koestletis (1)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Šios knygos asmenys prasimanyti. Istorinės 
aplinkybės, kurios apsprendė jų veiksmus, auten
tiškos. N. S. Rubašovo gyvenimas yra sintezė dau
gelio žmonių gyvenimų, kurie tapo aukomis taip 
vadinamų Maskvos procesų. Kai kuriuos jų au
torius pažino asmeniškai. Ši knyga skiriama 
jierųs prisiminti.
, Paryžius, 1938 m. spalių — 1940 m.

balandžio mėnesiai.

Tas, kuris įveda diktatūrą ir neužmuša 
Bruto, arba tas, kuris įkuria respubliką 
ir neužmuša Bruto vaikų, tas tevaldys 
tiktai trumpą laiką.

Machiavelis (Discorsi)

Na na, mano drauge, visiškai be gailesčio 
negalima gyventi.

Dostojevskis (Nusikaltimas ir Bausmė)

PIRMOJI AUDIENCIJA
Neįmanoma valdyti be lakonizmo

Saint-Justas
I

Užpakaly Rubašovo vienutės durys trinktelėjo.
Kelias sekundes jis pasiliko atsirėmęs į duris ir užsidegė 

cigaretę. Iš dešinės ant lovos buvo padėtos dvi pusėtinai 
švarios antklodės ir šviežiai prikimštas čiužinys. Iš kairės' — 
vandens kriauklė, be kamščio, bet su nesugedusiu kraneliu. 
Šalia stovėjo ką tik išdezinfekuotas kibiras; nedvokė. Abi 
šoninės sienos, iš grynų plytų ir nepraleisdavo jokio garso; 
tik toje vietoje, kur praėjo šildymo ir vandentiekio vamzdžiai, 
buvo užt'-’kuota. Pro lango virbus galima buvo nepasistiepus 
Rąstžiūri į kiemą.- Iš viso nebuvo per daug blogai.

Jis nusižiovavo, nusiėmė švarką ir susukęs padėjo ant 
čiužinio vietoj pagalvės. Pasižiūrėjo į kiemą. Sniegas buvo 
pageltęs nuo mėnulio ir elektros šviesos. Pasieniais aplink 
buvo nušluotas takas kasdieniniams pasivaikščiojimams. Ne
žiūrint elektros galima buvo matyti spingsinčias žvaigždes. 
Pastogėje prieš Rubašovo vienutę tauškindamas užkulniais 
vaikščiojo pirmyn ir atgal sargybinis su šautuvu ant peties. 
Nuo gelsvos elektros šviesos jo durtuvas retkarčiais suvi- 
truodavo.

Stovėdamas prie lango, Rubašovas nusiėmė batus. Už
gesino cigaretę, padėjo nuorūką ant palangės šalia lovos ir 
atsisėdo. Netrukus vėl sugrįžo prie lango,. Kieme buvo tylu; 
sargybinis pusračiu pasissuko; ties kulkosvaidžių bokšteliu pa-, 
sirodė Paukščių Tako gabalėlis.

Rubašovas parkrito ant lovos ir užsiklojo. Buvo penkta 
valanda. Žiemą keldavo tik septintą valandą. Jis tiesiog alpo 
— taip norėjo miego — ir tikėjosi, kad kokias tris keturias 
dienas jo netardys. Nusiėmė pince-nez, padėjo šalia nuorū
kos, nusišypsojo ir užsimerkė. Šiltai ir patogiai susisuko į 
antklodę. Po kelių mėnesių pirmą kartą jo negąsdino sapnai.

Kai po keletos minučių sargas užgesino koridoriuje šviesą 
ir pasižiūrėjo pro durų langelį, buvęs liaudies komisaras Ru
bašovas jau miegojo, atsisukęs nugara j sieną, galvą padėjęs 
ant kairės alkūnės.

II
Kai prieš kokią valandą du IIKVD agentai atėjo jo-suimti 

ir ėmė belstis į duris, Rubašovas kaip tik sapnavo, kad nori 
jį suimti.

Beldėsi vis smarkiaiTir smarkiau. Rubašovas norėjo at
sibusti, norėjo nusikratyti to košmaro. Jį nuolat ir jau daug 
metų kankino sapnai apie pirmąjį suėmimą. Kartais per' di
deles pastangas pasisekdavo nugalėti tą košmarą, tačiau šį 
kartą ne. Paskutinėmis savaitėm’s jis jautėsi ba’siai išvargęs, 
per’ sapną visas suprakaituodavo, trūkdavo oro. O sapnai kaip 
laikrodžio takšėjimas nesiliovė.

Kaip paprastai, ir dabar jis sapnavo, kad kažkas smarkiai 
daužosi į. duris. Trys vyrai laukia už durų jo suimti. Jų 
naujos/blizgančios uniformos, paskutinės vokiečių diktatūros

pretorių mados; ant kepurių ir ant atlapų kryžiai su baisiais 
kabliais; kiekvienas rankoje laikė nepaprastai didelį revol
verį jų diržai nauji. Dujų netašyti jauni kaimiečiai, išversto
mis lūpomis ir žuvies akimis, trečias mažas ir storas. Dabar 
jie stovėjo prie lovos; jis jautė, kaip sunkiai jie alsavo. Nak
tis buvo visiškai rami. Staiga viršuje kažkas paleido vandenį, 
kuris vamzdžiais ėmė tekėti žemyn.

Laikrodžio takšėjimas aptilo. Smūgiai į Rubašovo duris 
kaskart smarkėjo; atvykę jo suimti vyrai daužė duris ir pustė 
sušalusius nagus. Sapnas labai baisus, bet Rubašovas negali 
atsibusti: trys vyrai vis stovi prie jo lovos, jis bando užsidėti 
chalatą, tik niekaip negali pataikyti į rankovę. Jis jaučiasi 
lyg suparaližuotas ir negali nė pajudėti. O atrodo, viskas 
pareina kaip tik nuo to, ar pasiseks įkišti ranką į rankovę. 
Ta bejėgė baimė trunka kelias sekundes. Jis ima vaitoti; jį 
Išpila šaltas prakaitas, kol pagaliau, lyg tolimas būgno mu
šimas, prasiskverbia pro jo sapną beldimasis Į duris; ieško
dama chalato rankovės, ranka ant pagalvės vis dar nerviškai 
trūkčioja. Pagaliau revolverio smūgis į pakaušį išlaisvina jį...

Po to gerai pažįstamo revolverio smūgio,' kuris nors nuo
lat ir nuolat pasikartodavo, bet vis būdavo kažkaip naujas, 
jis paprastai prabusdavo. Taip sapnas pavirsta realybe. At
sibudęs jis klausia save, ar iš tikrųjų jis neguli ant drėgno 
tamsaus kalėjimo grindinio, ar. prie jo kojų nestovi kibiras, 
prie galvos vandens karafa su keliais trupinėliais duonos...

Ir šį kartą kelias sekundes jis išgyveno panašų jausmą. 
Jis nežinojo, ar besigraibydamas ranka jis neužgaus kibiro 
ar elektros mygtuko. Paskum nuo šviesos apako ir miglos 
išsiklaidė. Keletą kartų giliai patraukė orą ir, lyg sveikstąs 
ligonis, sunėręs rankas ant krūtinės, pasijuto laisvas ir sau
gus. Paklode nusišluostė aprasojusią kaktą ir prisimerkęs 
ironiškai pasižiūrėjo į spalvotą partijos vado portretą, kabantį 
ant sienos ties lova. Tas portretas buvo pakabintas ant visų 
kaimyninių kambarių sienų, viršuje ir apačioje, ant visų na
mų, miesto, visos didžiulės šalies sienų, tos šalies, dėl kurios 
jis kovojo ir kentėjo ir kuri dabar buvo Jo begaliniame prie
globstyje. Jis visiškai išsiblaivė, bet beldimasis į duris ne
siliovė. '

2
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Priešmirtinis Masaryko laiškas
JAM T.IASARYKO SAVIŽUDYBĖ — TAI APVILTO SLAVŲ POLITIKO VIDUJINĖS KOVOS REZIGNACIJA. 

LAISVĖS ILGESYS SAUKIA KOVOTI, TRADICIJA NELEIDŽIA PAKELTI GINKLO PRIES RUSIJĄ.

pranešimai buvo iš tikrųjų aliar
muojantieji, nors ne su visais jo tvir
tinimais aš galėjau sutikti.“

Stalino vardu duotais patikini
mą, s Zorinui pasisekė Masaryką įti
kinti, kad reikalas eina apie slavų 
solidarumo stiprinimą, tačiau nieku 
būdu ne apie vidujinį Čekoslovakijos 
susovietinimą. Po to Masarykas pa
daręs ypatingos įtakos Benešui, pa
remdamas Gottwaldo vyriausybės 
pertvarkymą ir ant svarstyklių su
dėjęs visą savo moralinę atsakomy
bę. „Bet netrukus aš pats įsitikinau, 
kad komunistų partija nė neketina 
laikytis duotų pasižadėjimų. Teisėta 
vyriausybė šiame krašte nieko nebe
reiškia... Mano paties ministerijoje 
akcijos komitetas anuliuoja mano 
sprendimus ir .mano tarnautojams 
įsakinėja. Mes visiškai įsijungėme į 
sovietinį režimą, tik su tuo skirtu
mu, kad Sovietai čia vadinasi akci
jos komitetu. Laisvė Cekos'ovakijoje 
daugiau nebeegzistuoja. Ji yra pa

Paryžiaus laikraštis „Combaf 
šiomis dienomis paskelbė laišką, kuri 
Čekoslovakijos užs. reik, ministeris 
Jan Masaryk savo savižudystės iš
vakarėse š. m. kovo 9 d. parašė Sta
linui. Tekstas šio laiško,, apie kurio 
buvimą pasaulio viešuma iš viso ne
žinojo, buvo rusų kariuomenės slap
tosios tarnybos pulkininko Krylovo, 
marš. Bulganino asmeninio sekreto
riato nario, atgabentas i Vakarus, 
kada šis iš Berlyno balandžio 24 d. 
atbėgo i Luksemburgą. Šio laiško 
turini komentuodamas šveicariškis 
„Die Tat“ pastebi, jog laikraštis 
„Combat“ pasiimąs sunkų žurnalisti
ni atsakingumą už jo paskelbimą. 
Tatai pabrėžęs ir Claude Bourdet 
trumpame savo prieraše sąryšy su 
šio sensacingo dokumento iškėlimu 
viešumon, „Taip padaryti mes ryžo
mės tiktai po ilgo ir atsargaus ap- 

’ svarstymo, priduria Bourdet. Paliu
dijimai, kuriuos mes susirinkome 
apie šj rusų karininką, atnešusį 
mums minimą laišką, mus įtikino.
Lygiai kaip žmoniškosios garantijos, 
apie pateiktų faktų tikrumą kalba ir 
patsai laiško turinys. Bet kuriais 
politiniais tikslais sufalsifikuotas do
kumentas turėtų ir kitaip atro
dyti...“

Laiško pradžioje Masarykas iš
dėsto aksiomą, kuri lėmusi jo politi
nę laikyseną per visą jo gyvenimą. 
„Dar mano vaikystėje mane mokė 
tėvas, kad nepriklausoma Čekoslova
kija niekados negalės prieš vokiečių 
potvynio bangų mūšą atsilaikyti be 
tiesioginės ir aktyvios Rusijos pagal
bos. Ši idėja įleido filiai šaknis tiek 
man, tiek daugeliui Čekoslovakijos 
politikų. Mes visuomet tikėjome, jog 
jokia kita šalimi, išskyrus Rusiją, 
mes negalime pasitikėti, kad apsi
saugotume germanizmo ...“ Šią min
tį Masarykas pagrindžia istorine Če
koslovakijos apžvalga nuo pat išsi
skyrimo iš Austro-Vengrijos imperi
jos, per Mūncheno krizę, kuri išsklai
dė paskutines iliuzijas apie Vakarų 
solidarumą, iki pat Čekoslovakijos 
respublikos1 atstatymo- ir pareiškia, 
kad jis visuomet buvo pasiruošęs net 
aukotis, kad tik sustiprintų saitus su 
Rusija.

Po to jis pereina prie vasario mėn. 
įvykusios vyriausybės krizės ir pa
stebi, kad jau tuomet jis prašęs Sta
liną pareikšti savo nuomonę apie 
čekų komunistų reikalavimus. Į tai 
atsakydamas Stalinas atsiuntęs Pra- 
hon savo asmeninį pasiuntinį Zo- 
riną, užsienių reikalų komisaro 
pavaduotoją. „Zorinas man užti
krino, kad Jūs reiškiate visišką 
pasitikėjimą prezidentui Benešui ir 
man, bet pastebėjo, kad mūsų par
lamentas esąs pilnas aršių Sovietų 
Sąjungos priešininkų, kurie organi
zuoją perversmą ir kurie siekią iš 
pagrindų pakeisti Čekoslovakijos už
sienio politiką, stengdamiesi pilieti
niu karu išprovokuoti rusų-ameri- 
kiečių konfliktą. Kai kurie Zorino 

keista priespauda, kurią viena parti
ja naudoja prieš savo politinius prie
šus, kad sukurtų naują autoritarinę, 
policinę valstybę. Aš, be abejo, tu
rėčiau viešai išpažinti savo klaidą, 
prieš pasaulio viešumą, pasitraukti 
iš savo pareigų ir pradėti kovą prieš 
Gottwaldo vyriausybę ir jos vedamą 
politiką.

Bet tai būtų kartu ir kova prieš 
Jūsų legalią valstybę. Masaryko sū
nus niekados nekovos prieš Rusijos 
vyriausybę ir niekados neduos nė 
mažiausio pagrindo Rusijos priešams, 
kurie Jūsų klaidų ir neapsižiūrėji
mų tik ir telaukia, kad tai išnau
dotų prieš slavų tautų lopšį. Ne aš 
vienas buvau Zorino užtikrinimų su
klaidintas; aš esu taip pat ne vienin
telis, kuris atsisakau kovos dėl lais
vės idealo, jeigu ta kova verčia pa
kelti ginklą prieš Rusiją. Mes esa
me tūkstančiai ir šimtai tūkstančių 
intelektualų, be kurių Jūs niekados 
neįrengtumėte savo gynimosi tvirto

Jugoslavijos Įvykių priežastys
VADOVAUJANČIO ŠVEICARŲ LAIKRAŠČIO NUOMONĖ

Tito išsiveržimas iš Rytų bloko 
„šaltojo karo“, kuris šiandien yra 
vedamas tarp Maskvos ir Washing- 
tono, yra vargu ar mažiau reikšmin
gas įvykis, kaip 1943 metų vasarą 
Italijos pasitraukimas nuo ašies.

Tito, galingiausias po Stalino as
muo Rytų bloke, užėmė šiame bloke 
nemažiau reikšmingą poziciją, kaip 
kadaise Musolinis Romo - Berlyno 
ašyje. Nežiūrint to, yra pagrindinis 
skirtumas t#rp tuometinės ir dabar
tinės būklės. 1943 metais Musolinis 
perversmu turėjo būti prašalintas 
nuo valdžios, kad galėtų Italija nu
krypti į Vakarus, tuo tarpu šiandien 
Tito, Jugoslavijos valdovas, pats šitą 
žygį atliko. Bet tai jokiu būdu ne
mažina Tito žygio reikšmės, priešin
gai — šio žygio reikšmė yra dar di
desnė, nes tai nėra iš vidaus nusilp
nintas, suskaldytas kraštas, kuris pa
suko į vakarus, bet stipri, vienalytė 
valstybė, turinti kariuomenę,, po ru
sų, stipriausią Europoje.

Aišku, nelengva susekti šio sen
sacingo Tito žingsnio priežastys. Juk 
iki šiol Tito oficialiai buvo laikomas 
Maskvos favoritu ir didžiuoju Krem
liaus patikėtiniu kovoje su Vakarais 
Tiesą pasakius, nežiūrint šios drau
gystės patikinimų, protarpiais viešu
mą pasiekdavo gandai, kurie tvirti
no, kad tarp paskirų Rytų bloko 
valstybių esą rimtos įtampos, ypač 
tarp Bulgarijos ir Jugoslavijos. Be 
to, buvo girdima, kad Tito palengva 
tampa rusams per stiprus ir perdaug 
savarankiškas. Atseit, jis nesirūpi
nąs rusų įsakymais ir varąs savo po
litiką.

Ypatingai pakenkė rusų planams 
Tito daugiau tautinė, nei komunisti

nė laikysena ginčuose tarp Rytų ir 
Vakarų. Taip buvo Italijos rinkimų 
atveju, kur beatodairiška Tito laiky
sena Triesto klausimu padarė italų 
komunistams neišmatuojamų nuosto
lių. Panašiai įvyko Korintijos (Karn- 
ten) klausimu, kur visos rusų pastan
gos prisimeilinti austrams nuėjo nie
kais, nes Jugoslavijos reikalavimai 
grynai vokiškų Korintijos sričių net 
kairiausius austrus išgąsdino.

Atrodo, kad Tito nukrypimo nuo 
Maskvos tikroji priežastis yra ta, 
kad jugoslavų valstybės galvą pavi
liojo Marshallio plano doleriai, ku
riems Maskva negalėjo patiekti nors 
dalinį pakaitalą.

Jau 1947 m. lapkričio 13 d. Bel
grado žinovai patyrė, kad jugoslavų 
vyriausybė, panašiai kaip ir čekų, 
nutarė priimti pakvietimą j Mar
shallio Europos atstatymo konferen
ciją. Bet rusai pajėgė šitą nutarimą 
atšaukti, anksčiau nei jis pasiekė 
viešumą. Gerai ar blogai, bet tuo
met Tito turėjo nusilenkti Maskvos 
valiai.

Tat buvo itin nemalonu jugoslavų 
valstybės galvai, nes jis kaip tik 
pradėjo vykdyti penkmečio planą, iš 
kurio jis labai daug tikėjosi savo 
tautai ir nuo kurio įvykdymo parei
na ne vien tik režimo populiarumas, 
bet ir. jo egzistencija. Netekus Mar
shallio pagalbos, penkmečio plano 
įvykdymas atsidūrė labai kėblioje 
būklėje. Tai aiškėja iš to, kad Tito, 
norėdamas gauti šveicarų pramoninę 
pagalbą ir kreditą savo planui įvyk
dyti, buvo pasiruošęs padaryti Švei
carijai reikšmingų nuolaidų dėl Ju
goslavijoje esančio šveicarų turto. Į 
tą pačią prisitaikymo liniją Vaka

vių centrinėje Europoje; be kurių 
niekados nepadarysite Bohemijos ke
turkampio nepaimamu; be kurlų'vi- 
sos Jūsų saugumo priemonės vieną 
dieną pasirodys neveiksmingos. Ir 
jeigu ateis valanda, kada mirtinis 
pavojus grės Jūsų šaliai ir slavams, 
Jūs čia turėsite ne ką kita, kaip vy
riausybę, kurios visas kraštas nekęs, 
kurią tautos elitas niekins ir kuri 
remsis tik Jūsų policijos ir pakalikų 
gvardijos durtuvais. Aš negailu gy
venti be laisvės ir aš negaliu dėl jos 
kovoti, nes Jan Masarykas negali 
tiesiogiai ar netiesiogiai pakelti gin
klo prieš Rusiją ir jos vyriausybę. 
Aš įsivaizduoju save laidu Jūsų pa
žadų, kuriuos perdaviau Benešui, o 
prieš savo sąžinę — įkaitu, kad tai 
bus išpildyta. Man nelieka nieko ki
to, kaip tyliai numirti, kad išveng
čiau to, jog mano veiksmas pasitarę 
nautų priedanga tiems, kurie Čeko
slovakijoje nori sukelti pilietinį karą. 
Jūs dar turite laiko mano krašto su- 
sovietlnimui baigti. Paskubėkite ta
čiau, nes kartais gali būti per vėlu,“ 
— tokiais žodžiais baigia savo ago
niškąjį laišką rytojaus dieną rastas 
negyvas Čekoslovakijos užs. reik, 
miųisteris Jan Masarykas. (z)

rams priklauso ir tat, kad jugoslavų 
spauda jau prieš metus gavo griežtą 
įsakymą nedalyvauti jokioj spaudos 
kampanijoj prieš Šveicariją.

Ir šiaip jau sunki, jugoslavų penk
mečio būklė pasidarė dar sunkesnė, 
nes čekai, iš; kurių buvo tikėtasi 
gauti didelių kiekių mašinų ir an- 
Zlių, smarkiai uždelsė šiuos tiekimus.

Kad Washingtonas — priešingai 
1943 m. Italijos atžvilgiu — pakan
kamai buvo savo politikoj judrus 
tinkamai reaguoti į šitą Tito nukry
pimą, matoma iš to, kad tuojau buvo 
iškeltas klausimas grąžinti jugoslavų 
dolerių kreditus, esančius JAV.

Tito nutarimas nukrypti į Vaka
rus buvo paskatintas, dar ir to, kad, 
iš pradžių pačių rusų remiamas ju
goslavų nacionalizmas, šiandien vis 
labiau pasireiškia prieš užsienio įta
ką, nors ji ateitų ir iš Rusijos, kuri 
jau daugiau kaip šimtas metų yra 
tradicinė serbų apsaugos valstybė. 
Taip pat Tito pozicija Rusijos atžvil
giu nuo pat pradžios buvo daug sti
presnė, negu bet kurio jo „kolegų“ 
Rytų bloko satelitiniuose kraštuose, 
nes jis už savo galią jokiu būdu yra 
dėkingas ne Maskvai, bet savo pasi
ryžimui ir jėgoms, kuriomis jis įvyk
dė savo nusistatymą prieš vokiečius, 
o vėliau ir prieš Michailovičių.

Šiuo metu dar negalima prama
tyti, kaip toli Tito nutols nuo Rytų 
bloko ar priartės prie Vakarų valsty
bių. Bet tikras dalykas yra tas, kad 
po priekaištų, kuriuos Maskva jam 
padarė (trockizmo priekaištas, Mas
kvos akimis žiūrint, yra bjauriau
sias), vargu ar Tito ateity begali būti 
patikimas Rusijos sąjungininkas. To
kiu būdu Maskvos svarbiausia pozi-

Ar Maskva jau nurašė?
AP iš Maskvos, kaip rašo NYHT, 

praneša, kad dar Maskvoje nėra ofi
cialaus patvirtinimo, bet informuoti 
stebėtojai įsitikinę, jog dabartinis 
komunistų lūžis su maršalu Tito yra 
galutinis.

Kol kas dar nėra įrodymų, kad 
Sov. Sąjungos ar kiti komunistai Ju
goslaviją traktuotų esant „šalia jų 
šeimos“ ar kad ji nebefigūruotų Sov. 
Sąjungai draugingų tautų tarpe. Iki 
šiol Jugoslavijos komunistams buvo 
nurodytos jų klaidos ir dabar lau
kiama, kad jie tas savo klaidas ati
taisytų ir sugrįžtų į tikrąjį kelią.

NYHT klausia, koks iš tikrųjų 
teisingas kelias Jugoslavijai? Pagal 
daugelio stebėtojų nuomonę atsaky
mas tegalimas toks: tuojau nusikra
tyti Tito ir kitų, kurie Jugoslaviją 
išvedė iš tiesos kelio ir paimti visai 
naują politikos kryptį.

Aukštieji partijos komunistai 
marš. Tito betgi laiko antruoju Troc- 
kiu ir kaltina jį vykdant marksizmui 
priešingą pelitiką. (m)

cija pietryčių Europoje netenka savo- 
lemiamos reikšmės, nežiūrint ir to, 
jei įvyktų išorinis Belgrado ir Krem- ' 
liaus susitaikymas. Be Jugoslavijos 
neįmanoma išlaikyti ir jos sateliti
nės valstybės Albanijos, o be Alba
nijos ir Jugoslavijos greit turėtų su
gniužti ir puolimai prieš Graikiją. 
Šios įvykių raidos tolimesnė išdava 
būtų ta, apie ką jau senai svajoja 
anglosaksai, kad tam tikram laiko
tarpiui bet koki aktyvi Rusijos in
tervenciją Viduržemio jūroje taptų 
neįmanoma. ,

Neklystama, kada siejama Vaka
rų sąjungininkų energinga laikysena 
kovoje dėl Berlyno su jiems palan
kiu posūkiu Jugoslavijoje. Jau prieš * 
savaitę Churchillis teisingai pabrėžė, 
apibūdindamas kovos būklę dėl Ber
lyno, kad nežinoma, ar Vakarų vals
tybių nepalaužiama laikysena nepri
vers ■ Kremlių nusileisti. Bet jis yra 
įsitikinės, kad tik energingas tonas 
galėtų nukreipti gresiantį pavojų. 
Teisingai pabrėžė Churchillis: „Aš; 
esu tikras, kad kieta, pasiryžusi lai
kysena yra ne vien tik geriausia, bet 
ji suteikia vienintelę galimybę iš
vengti trečiojo pasaulinio karo.“

Tuo pačiu Churchillis netiesiogi
niai pasisako prieš visus tuos per 
daug-ratsargiuosius, kurie iš 1938 m. 
Mūncheno vis dar nėra pasimokę, 
kurie šiandien, lygiai taip pat, kaip 
prieš dešimt metų, dar nesupranta, 
kad niekuo nerizikavimo politiką yra 
pavojingiausia, nes ji viskuo rizi
kuoja, o be to,, priešui perleidžia vi
sišką iniciatyvą.

Iki šiol ši Churchillio remiama 
energinga politika Kremliaus nepri
vertė nusileisti, bet vis dėlto ji pa
skatino Kremliaus stipriausią sąjun
gininką maršalą Tito apsvarstyti 
būklę ir šio apsvarstymo pasekmė 
yra tas posūkis, kuris rusų puola
mąją jėgą ypatingai susilpnino ir tuo 
pačiu, gali būti, padarė trečiąjį pa
saulini karą tam tikram laikui neį
manomą. („Die Weltwoche")

Vyt. Alantas (6)

Sužvejotos 
brangenybės

5.
Vanagas rado išeitį. Savo „studiją“ jis įsirengė to paties 

bloko pastogėje, kur gyveno. Vieną kampą jis atitvėrė pa
klodėmis, o kad būtų pakankamai šviesos, stoge išėmė keletą 
čerpių. Kai išgirdo pirmininkas, kad Vanagas išdraskė stogą, 
tuoj atbėgo pasižiūrėti. Į visus pareigūno iškalbinėjimus, kad 
„taip negalima“, kad pro skylę imsiąs tekėti vanduo, kad 
trečiojo aukšto gyventojai pakelsią skandalą, skulptorius ra
miai, bet taip įtikinančiai atsakė: „Išsinešdinkite!“, tad pir
mininkas nusprendė būsiant geriau pasišalinti. Juo labiau, 
kad skulptorius tuo metu laikė rankoje svarų molio gniu
žulą. Pareigūnas prisiminė Kizliaus akį, atatupstas išlindo 
pro paklodę ir daugiau nebesirodė.

Vidudiėnį saulė taip prikaitindavo „studiją“, kad trūk
davo oro kvėbuoti. Skulptoriui prakaitas-varvėdavo per vei
dą, o marškiniai prilipdavo prie kūno. Modeiis greit pavarg
davo ir norėdavo alpti. Bet jis dirbo užsispyręs, atkakliai, 
kaip jautis. Namo jis pareidavo tik pavalgyti. Kai nebūdavo 
modelio, skulptorius dirbdavo vienas. Jam buvo aišku, kad, 
užstojus rudeniui ir atvėsus orui, darbas turės nutrūkti. Iki 
rudens statulą turėjo būti baigta arba ji niekados nebus 
baigta.

Nuo šeimos Vanagas atitolo. Iš pradžios žmona kada-ne- 
kada kyštelėdavo galvą už paklodžių, bet paskum" visai nusto
jo domėtis jo darbu Kažin kode] ji ėmė labiau rūpintis sa
vimi: dažnai bėgdavo į kirpyklą, rūpestingai dažydavosi lūpas 
ir antakius; o svarbiausia ji visada būdavo patenkinta.

Pietų ar vakarienės metu vyras pastebėdvo, kaip Lip- 
naitls salstelėjusiomis akutėmis sekioja jo žmoną. Jo Saliutė 
jąm atsakydavo tokia pat prielankia šypsenėle patenkintos 
Kpters, kuri jaučia, kad į ją kreipiamas vyro dėmesys. Va

nagas dėjosi nieko nepastebįs, tačiau savo širdyje šlykštėjosi. 
Ypatingai jis kentėjo vakarais, kai, einant gulti, reikėdavo 
nusirengti. Nors Lipnaitis vaidino džentelmeną ir dėjosi nieko 
nematąs, tačiau vyras jautė jį sekant kiekvieną žn^pos ju
desį. Atsigulus, kambarį užplūsdavo kažin kokia įelektrinta 
nuotaika, kuri draskydavo jam nervus. Žmona, įrėmusi akis 
į lubas, gulėdavo nejudėdama, tartum kažin ko laukdama. 
Vanago krūtinėje telkėsi audra, bet kol kas nebuvo jokios 
apčiuopiamos priežasties imti svaidytis perkūnais...

Vieną vakarą, grįžęs iš darbo, skulptorius savo žmonos 
nerado namie. Nebuvo ir Lipnaičio. Ant stalo mėtėsi pasku
bomis parašytas raštelis, kad ji išeinanti į kiną. Jis atsisėdo 
prie miegančio vaiko lovelės ir susimąstė.

Jam dilgino širdį mintis, kad jo Saliutė, su kuria jis tiek 
metų laimingai išgyveno, gali pasiduoti to diegelio vilioji
mams. Gal būt, jo žmona, pavargusi nuo tremties gyvenimo, 
naudojasi proga truputį pasmaguriauti, bet argi ji nemato, 
kad tas vyrukas jai toks išlaidus ne be apskaičiavimą Ar 
už tuos pasismaguriavimus ji tik nėra pasiryžusi sumokėti 
labai aukštą kainą? O gal ji galvoja skirtis ir sukurti su 
Lipnaičiu prabangesnį gyvenimą? Ji ne kartą yra išsitarusi, 
kad dabartinis gyvenimas esąs ne gyvenimas, o merdėjimas. 
Lipnaitis turtingas: gal ji rimtai susiviliojo ištaigingesnių 
rytojumi? Bet kodėl ji jam to nepasako?...

Taip jam bedūmojant, nakties tyloje, pasigirdo tylus 
žingsnių šlepsėjimas ant laiptų. Vanagas pagalvojo, kad grįž
ta žmona, bet šlepsėjimas nutilo, ir į kambarį niekas neįėjo.

— Po velnių, gal vaidenasi, — sumurmėjo jis praver
damas duris į aikštelę, iš kurios leidosi laiptai į apatinius 
aukštus, o kairėje buvo durys į pastogę su jo „studija“.

Pasiklausęs, Vanagas vėl uždarė duris ir buvo beeinąs 
sėstis, kai jam staiga dingtelėjo į galvą baisi mintis. Jis 
paskubomis užgesino šviesą kambaryje, apgraibomis išėjo į 
aikštelę ir, atsargiai prisiartinęs prie pastogės durų, jas pra
vėrė.

Pastogė buvo apšviesta. Pusgirtis Kizlius su žvakigaliu 
rankoje šlytinėjo aplink jo statulą. Aptvaro paklodės riog
sojo nutraukto! ant grindų. Skuduras, į kurį skulptorius 
suvyniodavo statulą nakčiai, taip pat buvo nuplėšta.

— Ko taip spoksai, manai, aš tavęs bijau? — vapėjo Kiz
lius, prikišęs žvakę prie statulos veido. — Prakeikta, žiūri 
išsprogusiomis akimis, tartum gyva! Kad nežinočiau, kad tu 
iš molio nulipdyta, galėčiau pagalvoti, kad tokia negrė pa
tupdyta pastogėje, kaip pelėda, che, che, che! Tu daug gra
žesnė už jo žmoną, aš tada sakiau. Ana nudėvėta moterėlė, 
nors ir laksto su tuo rūgštelėjusia pūtele Lipnaičiu, o tu, mat, 
kokia kietakrūtė pasiutbobė su raganiškais plaukais! Ir pan
čius nori sutraukyti! Gal padėti: Che, che, che! Nors tu 
mane ir gąsdini savo raganiškomis akimis, bet aš tavęs vistiek 
nebijau. Tu man nieko negali padaryti, o aš drošiu lazda per 
tavo gražią nosį, ir ji nusiris ant grindų, kaip slyva. Visas 
tavo grožis nueis velniop. Tas spekulentėlis nusives jo žmo
ną, o aš iš tavęs vėl padarysiu šlapią molio krūvą, — bakste
lėjo jis lazda statulai į šoną. — Tu žinai, kad komiteto pir
mininkas tyčia tą Lipnaitį apgyvendino pas tavo gimdytoją, 
poną Vanagą? Mat, norėjo atkeršyti, kam tas nulipdė iš jo 
asilą. Velniškai gudriai sugalvota, a? Dabar jo žmona laksto 
su juo, ir visa stovykla pasigardžiuodama apie tai kalba. 
Atseit, pirmininkas atsikeršijo, o dabar mano eilė. Tu norė
jai man akį išmušti, o dabar aš tave pačią užmušiu. Kaip tu 
man, taip aš tau, supranti? — riktelėjo jis, tartum statula 
būtų ginčijusis. — Tavo gyvenimas vis dėlto buvo trumpas: 
nespėjai iš vystyklų išsivystyti,-o jau teks persiskirti su šiuo 
gyvenimėliu. Nors man tavęs truputį gaila, nes tu raganiškai 
graži... Na, na, nesivaipyk, vistiek nepasigailėsiu! Iš molio 
atsiradai, į molį ir vėl pavirsi. Taip sakant, pagal šventą 
Raštą, — žengtelėjo jis atgal ir užsimojo lazda.

Bet tą pačią akimirką pats aiktelėjo ir žnektelėjo ant 
grindų. Žvakė užgeso. Mėnulio spindulys, įsibrovęs pro stogo 
skylę, krito statulai tiesiai _ant veido ir darė jį fantastiškai 
rūstų. ’

— Užkeikta merga, velnias! Nežudyk, daugiau tau nieko 
nedarysiu, — grabaliojosl jis, rėpliodamas durų link. — Var
dan Dievo Tėvo.., — pakilo ir išdūmė pro duris.

Vanagas paėmė lazdą ir, išėjęs į aikštelę, sviedė bereplio- 
jančiam laiptais Kizliui į pakinklius.

— Jėzus Marija! — tas dar riktelėjo ir dingo tamsoje 
. x (Bus daugiau)

♦
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Pasekime skautų pėdomis
Rašo J. Cicėnas

Bekviesdamas j kelią, čia pat nu
rodau ir krypti, būtent — kur „Ga
bijos“ ir „Gedimino Pilies“ skautės 
ir skautai 1948 m. kovo 4 d. įžengė. 
Gaila, ypač iš'perspektyvos ateičiai, 
kodėl anas veiksmas nebuvo plačiau 
suprastas ir suprasti per spaudą pa
duotas. Juk iniciatyva didžiai sveika 
ir visuotinai paremtina. Dalykas yra 
tas:

Schw. Gmūndo stovykloje tąsyk 
buvo suruošta „Kaziuko“ mugė. 

.Buvo dirbtinės verbos ir dirbtinės 
širdys, bet per trapius ir laiko tėk
mėje nepastovius medžiaginius dir
binius, lyg neužankanti versmė, iš
tryško meilė ir prisirišimas gimtajai 
šaliai, ypač amžinajai sostinei Vil
niui, meilė mūsų tradicijoms.

Visas reikalas dar labiau išryš
kės, kai pridursiu, kad tądien D. Bri
tanijoje tradicinę „Kaziuko“ mūgę 
buvo atsikūrę ir lenkai tremtiniai. 
Būtų gražu, jei mūsų tradicijos ir 
kitataučių būtų buvę gerbiamos iš

pusiškai susiklausykime su praetyje 
ir ateityje, kaip ir dabar, šlovingais 
bendrų kančių ir bendrų džiaugsmų 
Lietuvos kaimynais gudais ir ukrai
niečiais. Iki šiol mūsų bendradar
biavimas su gudais ir ukrainiečiais 
yra palaidas, sakyk, kai kur ir kai 
kada. Anapus geležinės uždangos 
tarp mūsų brolių partizanų ir tarp 
gudų ir ukrainiečių partizanų yra 
mūšių laukuose išbandyta giminystė. 
Tai gairės ir šių trijų tautų tremti
nių bendruomenėms.

2. Savo tarpe mūsų amžinąją so
stinę minėkime kaip ryžtam žygiui 
įkvepianti šūkį ir mylėkime kaip kū
dikis motiną. Iki šiol mūsų meilė 
buvo atsitiktinė. Per trejis „taikos“ 
metus tevaliojom Vilnių prisiminti 
neišvengiamai progai užklupus. Ge
rai, kad poeto K. Ėradūno sonetai 
apie Vilnių priminė skaitačiajai vi
suomenei, kas grožis ir kas prasmė 
glūdi tenai daugelio kartų ir amžių

per triūsą ir ilgesį mums pervesti. 
„Atžalynas“ Vilniui paskyrė kertelę 
Lietuvos vaizdų albume. Džiaugėmės 
dail. Vizgirdos nutapytąja Vilniaus 
panorama. Lietuviui Vilniaus, kaip 
žmogaus, organizmui oro ir maisto, 
reikalų įdėmiai užakcentavo aktorius 
ir rašytojas A. Škėma savo „Živilė
je“. Gerai, kad bent tiek, tačiau ga
lėjo ir daugiau būti...

Visi konkretūs žygiai reikalingi 
lėšų. Mūsų lietuvis amžinai duosnus, 
nors ir nėra turtais pertekęs. O ką 
kalbėti šiuo atveju, kai reikalas eina 
dėl Tėvynės garbės ir gyvybės. Nie
ko nepažeminant ir nieko neišaukš
tinant siūlytina konkrečiai:

— te iniciatyvos imasi mūsų 
skautai!

Mus likimas blaško, visi esame 
lyg keleiviai perone ant ryšulių su
sėdę, dar nežinia, kur mes nukeliau- 
sim, kur mes, iki Tėvynę pasieksim, 
nakvynėlę gausim, bet, kaip praktika

širdies, bet ne spekuliatyviniais su
metimais. Ten, deja, iškilo ne meilė, 
bet pretenzijos ir ne į dirbtines šir
dis ir verbas, o į mūsų tėvų palikimą.

Nėra ko čia vėduoklėmis akis 
dangstytis, kalbėkime atvirai. Gegu
žės mėnesį D. Britanijoje prisiglaudę 
lenkai įsteigė fondą ir pradėjo visuo
tinį ir nuodugnų pasipinigavimą. Tie 
pinigai bus skiriami, mūsų patirtimi 
kalbant, iš naujo Vilniaus ir Vilniaus 
krašto lietuviams pavergti. Vakarų 
demokratija ruošiasi žygiui prieš ko
munizmą, ir lenkai dvarininkai ir 
generolai kėsinasi į aną šventąjį kry
žiaus žygį įderinti savo privačius 
kėslus.

Mes linkime lenkų tautai, kad ji 
ko greičiau nusikratytų nuo jungo, 
kurį jai 1945 m. užvėlė Maskvos im
perializmas. Bet mes, lietuviai, poli
tiniai emigrantai, turime budėti, kad 
tą valandą, kai Rytų ir Vidurio Euro
poje trupės bolševikų vergija, Vil
niuje ir Vilniaus krašte bolševikų 
grandinės nebūtų pakeistos nauja len
kų imperialistų planuojama vergija, 
kurią lietuviai ypač pajuto Pilsud
skiui ir Želigovskiui sulaužius Su
valkų sutartį.

Nedailu, kai politinių emigrantų 
šeimoje kyla savitarpiniai nesutari
mai, bet ne mes pirmieji juos pra
dėjome ir, be to, šįkart reikalas eina 
dėl gyvybinių atsistatysiančios Lie
tuvos interesų. Pažinkime šiuo at
veju nedraugo strategiją ir taktiką 
ir pažinę vadovaukimės ne politiniu 
drovumu, bet politine išmintimi, po
litine veikimo valia ir drąsa. Juk 
šiandie sprendžiami klausimai yra 
sprendžiami ilgiems dešimtmečiams, 
o gal ir amžiams. Vilniaus kuklumu 
neapginsime.

Lenkų suorganizuotasai fondas 
Vilniui „atgauti“ ketina parūpinti 
Vakarų opinijos žiniai visą eilę spau
dinių svetimomis kalbomis ir, be to, 
savo interesams užangažuoti Vakarų 
politikos, meno, mokslo ir kt. žmo
nes. Šia linkme jau dirbama. Kas 
seka politinį ir visuomeninį Vakarų 
gyvenimą, jau ne nuo šiandie paste
bi, kad D. Britanijos ir JAV parla
mentarai, bekalbėdami už laisvą Len
kiją, kai kada pastebi ir apie Vilniaus 
ir Lvovo Lenkijai sugrąžinimo rei
kalą (tai ypač pasireiškė per Ameri
kos lepkų kongresą). Vadinasi, 
aniems sekasi, arba kitaip tariant — 
jų fondo „grafikas“ jau pradėtas pil
dyti. •

Nesu pašauktas ir išrinktas smul
kiai nurodyti, kurie mūsų Tėvynės 
teritorinės neliečiamybės gynimo bū
dai ir priemonės. Šįsyk atkreiptina 
dėmesys į šit ką:

1. Dar labiau suartėtame ir visa-

x Paulius Stelingis

Yra viena, tiktai viena naktis, 
Kurioj žvaigždžių pulkai į žemę puola. 
O tau per maža, rodosi, šviesos.
Ir kažko ieškai dar beribiuos toliuos.
Yra viena, tiktai viena širdis. 
Kuri ir juodą naktį budi.
Tavam didžiajame vargų kely 
Jos vienos motiniškos akys liūdi.

rodo, skautai guvūs ir visur veikti 
laisvi. Te skautų garbės kreditoriais 
būna Lietuvių Laisvės Kovų Invali
dų Sąjunga ir Lietuvos Antinacinės 
Rezistencijos buv. Politinių Kalinių
Sąjunga. Visų šitų paminėtų organi
zacijų rankose, tenka manyti, Vil
niaus žibintas švies visai tremtinių 
bendruomenei, ir bendruomenė pri
sidės reikiamu skatiku ir reikiamu 
veiksmu.

Te kiekvienas-mūsų širdies dūžis 
primena mums mūsų pareigas Tėvy
nės ir jos amžinosios sostinės Vil
niaus atžvilgiu. Čia apstu kur reikš
tis mokytojams, kunigams, rašyto
jams, dailininkams, spaudai, be to, 
apskritai visoms mūsų partijoms, są
jūdžiams ir organizacijoms. Ak, bent 
Vilniaus reikalu suseikinje ar susi
siekime ne bartis ir vienas į antrą 
šnairuoti, vienas antro krislų ieškoti 
ir insinuacijomis verstis, bet kaip 
kelionėje darganų nudergti prie ži
dinio didelėje, vieno kraujo gaivina
moje, šeimoje liūdnumais pasidalinti, 
gerumais pasiguosti, susišilti, atsi
gauti ir vėl vardan tos Lietuvos dar 
ryžčiau ž'ngti i naujus visokeriopos 
kūrybos lamiėjimus.

Pas smuikininką Iz.Vasyliuna
Birželio 29 dieną Dillingeno Mie

sto Parapijos bažnyčioje smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas davė religi
nį koncertą. Programoje buvo Re
spighi gregorianiškas smuiko kon
certas, Schmid sonata smuikui ir 
vargonams op. 60 Thomė An
dante religioso, Schubert-Wilhelmj 
Ave Maria ir pirmą kartą atlikta, 
1947 m. gruodžio mėn. Traunsteine 
parašyta Juliaus Gaidelio Malda. 
Koncertas sukėlė didelio susidomė
jimo ir sutraukė pilną didžiulę baž
nyčią klausytojų. Gausiai rinkosi 
stovyklos gyventojai lietuviai, matęsi 
taip pat estų, ukrainiečių fr vengrų. 
Ypatingai daug buvo vietos vokiečių 
visuomenės, kurių tarpe daug dva
siškių, universiteto profesorių ir net 
organizuotai ištisos mokyklos. Pro
grama praėjo labai įspūdingai, palik
dama iškilmingo, rimto, pamaldžiai 
nuoširdaus įspūdžio.

Jūsų korespondentui ta proga su
sitikus su koncertantu, smuikininkas 
Iz. Vasyliūnas sutiko atsakyti į kele
tą klausimų.

— Dillingeno stovyklos visuomenė 
turi progos girdėti toli nepirmą Tam
stos savarankų koncertą. Iš kur tu
rite jėgų taip intensyviai dirbti?

— Jėgų, tiesa pasakius, turiu la
bai nedaug. Tačiau kietas pasiryži
mas nugali didžiausiasekliūtis. La
biausiai mane skatina toji aplinkybė, 
kad instrumentalė muzika yra mū
suose viena labiausiai apleistų sričių. 
Mes esame vos pradinėje stadijoje ir 
žengiame pirmuosius žingsnius. Vi-

suomenė turi taip mažą progų do
mėtis savais instrumentalistais, ne
nuostabu, kad kartais juos visai pa
miršta. Tik nuolatinis aktyvus mu
zikinis gyvenimas galėtų išugdyti ir 
gyvą tuo menu domėjimąsi. Deja, to 
negali įvykdyti vienas ar keli as
mens, todėl susirūpinimas koncerti
niu prieaugliu turėtų būti visuoti
nas. Šiuo atžvilgiu mūsų kaimynai 
estai ir latviai yra toli mus pralenkę.

— Kaip vertintumėt stovyklinio 
gyvenimo sąlygas savo uždavinių at
žvilgiu?

— Jos turi pliusų ir minusų. Iš 
vienos pusės daugumas menininkų 
yra laisvi nuo gausių normaliais lai
kais būtinų pareigų orkestruose ir 
mokyklose. Tas juos įgalina daugiau 
pasišvęsti individualiai kūrybai. Iš 
kitos pusės stovyklinis gyvenimas tas 
galimybes iš pat šaknų pakerta. Ben
dri butai, su griežtai aprėžta kva- 
dratūra, yra pikčiausia kliūtis muzi
ko darbui. Kaip gali imti smuiką į 
rankas, jei į tave kiekvieną minutę 
kreipiasi vaikai su įvairiais juos do
minčiais klausimais, girdi jų nekal
tus skambius ginčus, įvairius, šeimi
ninkių šeimyninius reikalus. Amžini 
pareigūnų lankymaisi, komisijos — 
švaros, tikrinimo, lankymo, paverčia 
gyvenimą nuolatiniu budėjimu. Silp
nas maistas yra antroji mirtina me
nininko darbo neigiamybė. Prie da
bartinio maisto galima vos palaikyti 
gyvybę. Tuo tarpu intensyviai dir
bant blogas maitinimas pakerta ir 
sveikatą ir energiją. Oficialiai IRO 
įstaigos kultūros bei meno darbuo-

tojus dirbančiais neskaito ir jiems 
jokių maisto priedų bei algų neski
ria. Bet daugumai jų vietinės sto
vyklų vadovybės šiaip taip tuos prie
dus išrūpina, nors ir su dideliais 
sunkumais. Taip yra sutvarkyti gim
nazijos mokytojai, laikraščių redak
toriai, skaityklų vedėjai ir p. Meni
ninkų atžvilgiu elgiamasi labai sa
votiškai. Kartais visiški diletantai, 
neva kažką nepaprasta dirbantieji 
stoyvklos labui, gauna paprastai ir 
visokius priedus. Kvalifikuoti me
nininkai, dirbą individualų kūrybos 
darbą, kuriuo naudojasi ir ta pati 
stovykla ir visos tremties visuome
nė, dažnai yra ignoruojami.

— Kokį vaidmenį, jūsų manomu, 
vaidina menas tremties gyvenime?

— Menui priskiriu nepaprastai 
svarbų vaidmenį. Jis yra mūsų kul
tūringumo ir gyvastingumo rodiklis. 
Tik menu įrodomas tautos kultūrin
gumas. Menu palaikoma ir jos dvasi
nė egzistencija. Ypatingai tremties 
sąlygose menas mus palaiko, stipri
na, gaivina, atitraukia nuo pilkos, 
dvasią žudančios kasdienybes, 
gia tampriai tarpusavyje ir su 
kultūringu pasauliu.

— Įdomu sužinoti Tamstos 
ties darbų planai.

Viešu pareiškimu nenorėčiau įsi
pareigoti kokiems nors planams, nes 
jie labai dažnai būna apystovų kei
čiami. Viena težinau, kol kojas pa
veiku, nemanau rankų sudėti. Dar
bo daug ir dirva plati, tik darbininkų 
trūksta, (p)

jun- 
visu

atei-

Naujos knygos ir leidiniai
— Sąryšy su ruošiama Jungtinė

se Amerikos Valstybėse lietuvių dai
lės paroda, kuriai numatytų d®U- 
ninkų kūrinių dalis buvo išstatyta 
š. m. birželio 27 d. Hanau lietuvių 
stovykloj suruoštoj parodoj, šiai pa
rodai ruošti komiteto iniciatyva F- 
mos „Aufbau“ Mūnchene išleistas 
specialus anglų kalba leidinys LI
THUANIAN ART IN EXILE — LIE
TUVIŲ MENAS TREMTYJE. Reda
gavo P. Augius, padedant V. Petra
vičiui, Ad. Valeškai, L. Vilimui. Įva
das A. Valeškos. Po įvado seka 30 
dailininkų trumpos biografijos, o to
liau — jų kūrinių reprodukcijos, ku
rių dalis 
formato, 
psl.

— Dr.

spalvotos. Leidinys didelio 
kreidiniame popieriuje, 78

Victor Jungfer, LITAUEN, 
ANTLITZ EINES VOLKES. Ver- 
such einer Kultursoziologie. Išleido 
„Patrios“ leidykla 1948 m. Ši knyga 
vokiečių kalba yra per 340 psl. Ži
nomas Vyt. Didžiojo Universiteto 
prof. V. Jungferis šią knygą parašė 
1938 m. Kaune, o dabar išleista jos 
antroji laida. Dar šiais metais ji pa
sirodysianti anglų ir prancūzų kal
bomis. Tai puiki lietuvių tautai bi
čiuliško prof. Dr. V. Jungferio mums 
reprezentacinė dovana.

— Vincas Ramonas, KRYŽIAI. 
Romanas. Antras papildytas leidi
mas. Išleido „Patria“ Tūbingene 1948 
metais. Tiražas 4000 egz. 318 psl.,

Yra viena, tiktai viena šalis.
Kažkur toli, kaip Alpių žydi žiedas .
Ten alpdama klajoja ir mana širdis.
Nors ir juodžiausia — ten šviesi naktis. I kaina 10,- RM. Leidinio Nr. 34. Vir-
Ak, kaip norėčiau ten dabar sugrįžti!.. 1 šelio aplankas P. Osmolskio.

— Petronėlė Orintaitė, MARTI 
IŠ MIESTO. Novelės. Išleido „Pa- 
tria“ Tūbingene 1948 metais." Virše
lio aplankas P. Osmolskio. Tiražas 
3.500 egz. 80 psl., kaina nepažymėta.

— Bale Voveraitė, KIŠKIO LŪ
PA. Piešiniai P. Osmolskio. Išleido 
„Patria“ Tūbingene 1948 metais. Ti
ražas 3000 egz. Leidinėlis 8-nių kar
tono lapų su 9-niais dviejų spalvų 
piešiniais. Kaina trys markės.

— VALANČIAUS. RAŠTAI. An
tano tretininko pasakojimas. J. Nar
buto ir P. Indreikos leidinys. Meer- 
beck’as, 1948 m. Viršelis VI. Vaičai
čio. Tiražas 2000 egz. Leidinėlis ma
žo formato, 68 psl. Kaina 2,50 DM.

— Vydūnas, TAURESNIO ŽMO
NIŠKUMO UŽTEKĖJIMAS. (Kada 
karų nebebus.) Dr. Vydūno Bičiulių 
lėšomis išleido Lietuvių Skautų Bro
lijos Vadija. Detmold, 1948 m. Lei
dinys 52 psl., kaina 1,50 DM.

— B. Babrauskas, LIETUVOS 
KELIU. Skaitiniai lietuviškai ištrė
mimo mokyklai. II-ji dalis. 1947 — 
400 lietuviškos knygos sukakties — 
metais. Išleido „Atžalynas“ Well- 
heim-Teck. Knyga 160 psl., kaina 
devynios markės.

— Vincas Krėvė, DAINAVOS 
ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PADAVI
MAI. Penkta laida. Išleido „Tėviš
kės" knygų leidykla Schweinfurte 
1948 m. Viršelis dail. V. K. Jonyno. 
Knygos teksto yra 199 psl., toliau 11 
psl. užima J. B. paaiškinamasis 
straipsnis „Krėvės padavimai“, 5-kių

psl. žodynėlis ir leidėjų žodis. Tira
žas ' 4000 egz. Kaina 2,50 DM.

— Jurgis Okunis, GYVENAMIE
JI NAMAI. Projektavimo pagrindai. 
Autoriaus leidinys, Freiburg/Br., 
1948 m. Knyga didelio formato, su 
daugeliu brėžinių 120 psl. Spausdi
no Universitatsdruckerei und Ver- 
lagsanstalt Poppen & Ortmann,' Frei
burg i. Br. Tiražas 1000 egz. ir 50 
numeruotų egz. Kaina nepažymėta.

— MŪSŲ ŠACHMATAI Nr. 8. II 
metai. 1948 m. kovo-birželio mėn. 
Redaktorius-leidėjas Kazys Škėma, 
(21a) Blomberg/Lippe, Bahnhofstr. 
43-7. Normalios knygos formatas, 16 
psl. Žurnalą užsisakyti galima pas 
redaktorių. Atsk. nr. kaina — 3,- 
RM, platintojams ir užsiprenumera
vusiems — 2,50 RM. -

— STUDENTU VARPAS. Lietu
vos Nepriklausomybės 30-ties metų 
ir Lietuvos Varpininkų Sąjūdžio 60- 
ties metų sukaktims paminėti jubi
liejinis Lietuvių Tremtinių Studentų 
Varpininkų Sąjungos leidinys. Re
dagavo Redakcinė Kolegija. Viršelį 
ir vinietes piešė dail. Liudas Vili
mas. Išleido „Žalgiris“ Schwelnfurte 
1948 m. Šis jubiliejinis'leidinys at
spaustas spaustuvėje ir gerame po
pieriuje, 40 psl.

— AIDAI. Mėnesinis kultūros 
žurnalas. Nr. 15. 1948 metai, bir
želio mėnuo. 48 psl., kaina 2,- DM. 
Skaitytojų prašoma atnaujinti pre
numeratą. StpL

Dr. B. Kalvaitis

Mažos tautos milžinai
Kai 1927 metais Amerikos lakū

nas Lindenberg perskrido atlando 
vandenyną, pasaulis apstulbo. Gal 
tai buvo tik technikos laimėjimas, 
tačiau apie tokius darbus tegalėjo 
svajoti didelių bei turtingų tautų 
vaikai. Kiekviena tauta laikė savo 
didele garbe ir dideliu laimėjimu 
turėti, iš savo tarpo lokių vaikų, ku
rie tuo metu ir tokiu būdu galėtų 
išaukštinti tautos vardą ir parodyti 
pasauliui jos sugebėjimus, jos vaikų 
drąsą, ryžtą, energiją ir organizuo
tumą ...

Lietuvių tauta, po šimtmetinės 
vergijos, ilgai nešusi svetimų už
krautą sunkų nelaisvės jungą, buvo 
laikoma nebesančią gyvųjų skaičiuj. 
Jos duobkasiai tarėsi ją galutinai pa
laidoję... Tačiau jie apsiriko. Lie
tuvių tauta buvo gyva. Ji gyveno,' 
ne tiek gal savo išviršiniu pasireiš
kimu, kiek savo dvasine galia. Šią 
savo gyvybę Lietuvių Tauta ir pa
demonstravo kilniais vaikų darbais.

Du kuklūs jos sūnūs, šiandieną 
garbingieji didvyriai — Darius ir 
Girėnas — kukliai gyvendami toli 
nuo savo gimto lizdo — pasaulyje, 
kuriame lemia dydis, turtas, tempas 
— be išteklių, tenešiodami širdyse iš 
pilkos bakūžės atsivežtą vienintėlį, 
bet didžiausią turtą — Tėvynės Mei
lę, suprato tautos balso šauksmą — 
Pasauli pažvelk! Lietuvių Tauta ne
mirus, ji stovi greta visų garbingų 
Tautų, su savo šventais idealais, Lie
tuvių Tauta, nežiūrint sudėtų aukų 
ir pakelto skurdo, nepalūžo, bet dva
sia sustiprėjo ir gyvena... S j Tėvy
nės šauksmą pajutę savo širdyse Da
rius ir Girėnas, ir ryžosi veikti. Jie 
atliko žygi, kuris išgarsino Lietuvių 
Tautos vardą, iškėlė visų gyvųjų tau
tų tarpe ir krauju {rašė l žmonijos 
sąmonę.

Tai buvo 1933 metų liepos 15—17 
d. d. kai jie perskrodė klastingą At
lantą ...' Jie žuvo prie tėvynės 
slenksčio, bet tuo būdu supylė mil
žinkapį, kurio garsas pasklido visa
me su šventu pavadinimu — Lie
tuva.

Jų paliktas testamentas, kurį kiek
viena lietuvė motina perduoda savo 
vaikams, mus moko Tėvynės meilės, 
pasiaukojimo ir bendrų tautos rei
kalų supratimo.

Jų ryžtas ir atliktas žygis yra kel
rodis kiekvienam jaunuoliui, ypač 
šiandieną, gyvenant sunkias mūsų 
tautos dienas.

Kultūros pasaulyje
KARDINOLO MINDSZENTY

PASIŠVENTIMAS
NYHT korespondentas Barbara 

Connell rašo, kad 35 mylios į šiaurę 
nuo Budapešto yra puiki mūro pilis, 
kurioje reziduoja kardinolas Mind- 
szenty, Vengrijos primatas. Šie rū
mai yra tvirčiausia uola kovoje su 
Vengrijos komunistiniu režimu. Ne
žiūrint pasikėsinimo į kardinolo gy
vybę, nežiūrint perspėjimų, kad jis 
nepriiminėtų užsieniečių lankytojų, 
kardinolas tęsia savo pradėtąją kovą, 
skelbdamas kritišką pažiūrą į dabar
tinę vyriausybę. >

Neseniai savo pasikalbėjime Jo 
Eminencija pareiškė: „Jokio galimo 
kompromiso negali būti tarp Markso 
mokslo ir katalikų bažnyčios tikėji
mo.“

Kada birželio 16 d. parlamentas 
nacionalizavo katalikų mokyklas, 
kardinolas ekskomunikavo katalikus 
parlamentarus, paruošdamas galuti
nam lūžiui tarp Bažnyčios ir vals
tybės. .....

VALSTYBINĖ PARAMA 
TEATRAMS .

Suinteresuotų sluogsnių veikia
ma, Italijos vyriausybė pagaliau pa
siryžo paremti sunkią ekonominę 
krizę išgyvenančius italų teatrus. 
Visa eilė teatrų, kurie išpildys nu
statytus reikalavimus, nuo šiol gaus 
valstybinę pašalpą už spektaklius. 
Tokios pašalpos neskiriamos tik did
miesčių (Romos ir Neapolio) tea
trams. Kitos rūšies pašalpos paža
dėtos tiems teatrams, kurių reper
tuare bus nemažiau kaip trečdalis 
italų autorių kūrinių. Tikimasi nors 
ir valstybinėmis priemonėmis pakelti 
italų draminę kūrybą, kuri pasta
ruoju metu buvo visiškai bemerdė- 
janti, nes italų teatro vadovybė* 
daug kur buvo persiėmusios tenden
cija proteguoti svetimuosius scenos 
kūrinius.

4
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Krepšinio olimpiada Augsburge
Lietuva — pavergtųjų tautų krepšinio nugalėtojas

Augsburgas liepos 10—11 d.d. gy
veno krepšiaio ženkle. Pavergtųjų 
tautų olimpiniai žaidimai, šį kartą 
krepšinis, organizuojami lietuvių — 
Vyr. FASK-to. Ilgas lietaus perio
das ir didžiausiems optimistams iš
sklaidė iliuzijas, kad galima būtų 
žaisti ore, ir maža kas tikėjo, kad 
po valiutos reformos būtų galima 
žaidynes surengti. Vis dėlto entu
ziazmas ir tautinė savigarba nuga- 

* Įėjo ir štai krepšinio žaidynės įvykęs 
faktas.

Somme stovyklos salėje liepos 10 
d. 14 vai. dalyvaujančios komandos, 
nešinos tautinėmis vėliavomis, ri
kiuojasi — Estija, Latvija, Lietuva, 
Ukraina. Lenkai neatvyko. Vyr. 
FASK-to krepšinio vadovas sveikina 
krepšininkus ir kviečia INKOPF pre
zidentą p-prof. Holy atidaryti žaidy
nes. Oficialioji dalis baigta. Susi
rinkę žiūrovai nekantriai-laukia pir
mosios kovos, kurį burtu keliu tenka

LATVIJA - ESTIJA 51:34 (19:15)
Pirmosios minutės rodo būsiančią 

{temptą kovą, nes latviai geri tech
niškai, gi estai viršija ūgiu. Greito 
žaidimo metu švysteli iš abiejų pu
sių gražūs deriniai. Pasekmė svy
ruoja keletos taškų skirtumu ir tik 
pabaigoje^ latviai 2-jų metimų per
svara baigia puslaikį savo naudai.

Antrame puslaiky žaidimas įgau
na kitą pobūdį. Latviai dengia zona, 
kuri sunkiai estų įveikiama, ir skir
tumas didėja latvių naudai. Šiuose 
rungtynėse, ypatingai I puslaiky, 
estai pasirodo kaipo lygiavertis var
žovas, ir tik neapgalvotas dengimas 
II puslaiky atneša jiems pralaimė
jimą.

Taškų pelnė: latviams — Mie- 
zitis 20, Perkons 12, Bumbers 16, 
Janševskis 2, Pelode 1; estams — 
Blossfeld 18, Alt 12, Kannussaar 4, 
Kasak 0, Lbhmus 0.

Teisėjai: Baltrūnas Norkus I (liet.).
ESTIJA - UKRAINA 31:25 (13:13)

Estams tenka žaisti antros iš eilės 
rungtynės. Pusvalandis pertraukos

buvo per mažas poilsis. Ukrainie
čiams yra didesnė galimybė į per
galę. Pirmas puslaikis teikia visiškai 
apylygę kovą. Ukrainiečiai, nors ir 
neseniai susipažinę su krepšinio me
nu, bet jau pažengę pirmyn ir šiose 
rungtynėse stengiasi įveikti estų an
trąjį penketuką. Antrame puslaiky 
estai leidžia žaisti pirmajam penke
tui, kuris veda daug lėtesnį žaidimą. 
Tatai atneša estams pelnytą laimė
jimą 31:25.

Rungtynes teisėjavo^ Visockis - 
Mickevičius (Liet.).

LIETUVA - LATVIJA 32:29 (14:15)
Žaidynių kulminacinis taškas pa

siektas: Susitinka du didieji Euro
poj krepšinio varžovai, pademon
struoti savąsias jėgas. Aikštėje su 
didelėmis ovacijomis sutinkami lie
tuviai ir latviai. Seniai'matyti vei
dai, ir pavardės vėl aikštėje — mūsų 
internacionalai, ne kartą gynę Lie
tuvos spalvas, šiandien vėl čia. Pri
simena Europos krepšinio pirmeny
bės Kaune — mūsų tradiciškai ža
lioje uniformoje. Tas pats Baltrū
nas, Puzinauskas, Norkus I, Andriu
lis II, Sventickas. Salėje-iškilminga 
nuotaika. Bet ne vienas žiūrovas vi
duje suabejoja: juk tai tik 
pavardės, bet ar jie pajėgs 
meisterio garbę prieš jaunus, 
latvius?

Pirmos minutės išryškina 
komandų veidą. Lietuviai veda lėtą 
žaidimą, kamuolis skirstomas tiks
liai, apgalvotai, gi latviai stengiasi 
padiktuoti tempą. Gražus žaidimas. 
Tikslūs metimai. Latviams pavyksta 
persverti savo naudai ir iki kėlinio 
pabaigos veda vieno metimo skirtu
mu. Gerai mėto latvis Miezitis. Iš 
lietuvių ’tarpo išsiskiria Norkus I, 
kuris tolimais, tiksliais metimais ža
vi žiūrovus. Puslaikis baigiamas 
15:14 latvių naudai.

Antras puslaikis* jau lietuvių per
svaros ženkle. Latviai bando prieiti 
arčiau prie lietuvių krepšio, bet ypa
tingai geras lietuvių dengimas pri

garsios 
apginti, 
greitus

abiejų

verčia latvius mėtyti iš toliau. Pu- 
zinauskui ir Andriuliui II pavyksta 
5 iš eilės metimai, ir pasekmė 21:17 
lietuvių naudai. Latviai tolimesniais 
metimais pasekmę švelnina, iki baig
minis švilpukas skelbia galutiną pa
sekmę 32:29 lietuvių naudai.

Ta pačia proga tenka iškelti ti
krai gražų latvių sportišką elgesį. 
Estų teisėjams tarp savęs nesutariant 
už neteisingai priteistą Norkui I bau
dą ir tuo sukėlus milžiniška nerimą 
žiūrovų tarpe, latviai priteistos bau
dos nevykdo! Ir antrą kartą tam 
pat pasikartojus, tiek lietuviai, tiek 
latviai kamuolį įmeta' į užribį.

Vertinant šį mūsų rinktinės pasi
rodymą, kadangi viena ekipa žaidžia 
Prancūzijoje, tenka pasidžiaugti, kad 
nebuvo mūsų vyrų miegota ant lau
rų, bet ir sunkiose sąlygose nuolat 
sportuota.

Taškų pelnė lietuviams: Pu- 
zinauskas 10, Norkus I 10, Andriu
lis II 7, Sventlckas 31, Baltrūnas 2.

Teisėjai: Savo - Kangor (Ėst.).
Antrąją dieną pirmosiose rungtynėse 

susitinka
LIETUVA - ESTIJA 56:31 (24:15)

Žaidimas turi kitą pobūdį prieš 
estus, nei buvęs prieš latvius. Mū
siškiai įsileidžia į greitą, gyvą žai
dimą. Estam ypatingai sekasi mėty
muose. Tačiau Puzinauskas, kuris 
šiose rungtynėse, net dviejų dengia-

mas, padaro gražių mėtymų ir visą 
laiką gaudo kamuolius nuo mūsų 
lentos prieš aukštesnį estą Alt.

Daugiau pasipriešinę pirmame 
puslaiky, estai. antrame neatlaiko 
spartos, ir pasekme 56:31 lietuvių 
naudai baigiamas pirmosios dienos 
susitikimas.

Taškų pelnė: Norkus I — 14, Pu
zinauskas 21, Andriulis II — 12, 
Sventickas 8, Baltrūnas 0.

Teisėjai: Miezitis (Latv.) — Scha- 
stok (Ukr.).
LATVIJA*- UKRAINA 45:28 (33:11)

Pradžia sėkminga ukrainiečiams: 
dviems pilnais metimais ir bauda 
veda 5:1 savo naudai. Tačiau latviai, 
būdami techniškai bei fiziškai sti
presni, tuč tuojaus išlygina ir iki 
baigminio veda žaidimą savo naudai.

Taškų pelnė latviams: Miezi
tis 13, Perkons 15, Bumbers 13, Kal
ninė 11, Pelude 3, Jančevskis 0; 
ukrainiečiams: Schostok 5, Truchly 
6, Bučatskyi 2, Mykytin 8, Kulczy- 
skyi 2, Pawlyk 2.

Teisėjai: Adamkavičius - Mickevi
čius (Liet.).
LIETUVA - UKRAINA 64:38 (29:21)

Tai vienos įdomiausių iki antro 
puslaikio savo sensacinpimu rung
tynių, nes ukrainiečiai panoro sudre
binti lietuvių galybę. Ypatingai di
delę laimę turėję mėtymuose, ukrai
niečiai iki antro puslaikio veda žai
dimą savo naudai ir tik susikaupus 
pirmas puslaikis laimimas 29:21.

Antrame puslaiky lietuviai žai
džia daugiau apgalvotai ir lengvai 
renka tašką po taško. Iškeltini pui
kūs Norkaus I metimai. Neatsilieka

Roma ■ elgetų rojus
Vienos žinių agentūros spėjimu, 

šiuo metu Romoje yra nemažiau kaip 
šimtas tūkstančių elgetų. Iš nepilnų 
2 mil. Romos gyventojų išeitų, kad 
kas dvidešimtas žmogus elgetauja. 
Visa ši gauja kasdien surenka maž
daug šimtą milijonų lirų, arba apie 
200 tukst. dol. Daugiausiai uždir
banti šio verslo atstovė yra sena mo
teris, kuri kasdien stovi ties Verano 
kapinių vartais, mieste. Ji 
prašo,. tik pasikukčiodama 
meldžiasi. Jos dieninis 
spėjama, siekia 5.000 lirų, 
10 dol.

nieko ne
verkia ir 
uždarbis, 

arba apie

ir Andriulis I su Puzįpausku. Nega
lima nepastebėjus praeiti pro Bal
trūną ir Sventicka, kurie rūpestingai 
darbavosi gynime.

Taškų pelnė: Norkus I 24, Puzi
nauskas 18, Andriulis II — 16, Sven
tickas 8, Baltrūnas 2.

Teisėjai: Miezitis - Pelude (Latv.).
Galutina pasekmė:

Lietuva 3 rung. 6 tašk.
Latvija 3 rung. 4 tašk.
Estija 3 rung. 2 tašk.

4. Ukraina 3 rung. 0 tašk.
' Visi pirmų trijų vietų nugalėtojai 
buvo apdovanoti spec.
olimpiniais medaliais.

Geriausi mėtytojai:
1. Puzinauskas
2. Norkus
3. Miezitis (Latv.)

1.
2.
3.

152:98
125:94
96:132
91:140

nukaltai!

50,
48,
44.

Vytautas Jaunius

Iš moterį! pasaulio
(Pradžia 2 pusi.)

■ akademikių organizacija paprašyta 
sutiko paremti Olandijoje dirbančias 
šeimas ir įvesti jas į gyvenimą bei 
visokeriopai padėti. Iš JAV moterų 
lygos gautas malonus atsakymas, ku
riuo pasižadama lietuvėms tremti
nėms padėti jų sunkiose dienose 
tremtyje ar atvykus į JAV.

„Lietuvės moterys stengiasi prisi
dėti savo darbu visur, kur tik reikia 
lietuvių tautą reprezentuoti“, pa
reiškė dr. M. Žilinskienė. „Per mo
terų organizacijas visas pasaulis 
išgirsta mūsų tėvynei padarytą di
džiąją skriaudą, ir tai turi neabejo
tinai didelės svarbos mūsų bylos rei- 

•kale. Iki šiol lietuvės moterys ben
druomenės gyvenime per mažai pa-

sireiškė, neš namų ruoša, šeimyninės 
pareigos bei sunkios gyvenimo sąly
gos jas atitolino nuo visuomeninio 
darbo. Tačiau organizuotumui didė
jant ir plečiantis atstovybės sky
riams, lietuvė moteris vis daugiau 
išeina i viešumą ir konkrečiais žy
giais svariai prisideda prie kitų 
tremtinių organizacijų veiklos Lie
tuvos laisvinimo darbe. Tai ir yra 
mūsų didysis ir vienintelis tikslas“, 
baigė dr. M. Žilinskienė.

Laikinoji atstovybės valdyba, gy
venimui po-.valiutos reformos {vedi
mo {ėjus { normalesnes vėžes, yra 
numačiusi Schw. Gmūndo stovykloje 
sušaukti visų lietuvių moterų trem
tinių komitetų pirmininkių ar atsto
vių suvažiavimą, kuriame bus ap
svarstyta tolimesnė moterų atstovy
bės veikla, aptarti {vairūs reikalai ir 
išklausyta aktualiomis temomis refe
ratai. J. Žilvinas

Įvairios žinios
• Brandenburgo finansų ministeris 
pranešė, kad Sovietų zonai bus {vesti 
nauji pinigai vietoje esamų štampuo
tų Senųjų reichsmarkių.
o Keturias dienas užtrukęs pran
cūzų socialistų kongresas 3.652 bal
sais prieš 955 pasisakė už dabartinės 
vyriausybės rėmimą.
• NYT Iš Mukdeno praneša, kad 
Mukdene apie 300.000 gyventojų pa
lengva badaudami slenka prie mir
ties, nes komunistai užblokavę ir 
trūksta maisto. Mukdenas atkirstas 
nuo žemės ūkio. Neturtingiausieji 
kvartalai mieste maitinasi gyvuliniu 
pašaru. Kai kurie žmonės valgo me
džių lapus ir žieves. Nors iš Muk
deno evakuojami gyventojai po 1500 
kasdien, bet daug jų vėl atbėga iš 
komunistinių sričių, (m.)
• Prieš 25 metus, t. y, 1923 m. lie
pos 1 d., britų kabinetas nutarė imtis 
atskiros akcijbs Vokietijos atžvilgiu, 
nes Prancūzija tęsianti Ruhro srities 
okupaciją. Dabar aiškėja, kad britai 
politikai netoli tenumatė. Dėl jų po
litikos Prancūzija vėl buvo vokiečių 
okupūbta. (NYHT)
• Čekoslovakijos naujojo režimo 
ministeris pirmininkas A. Zapotocky 
pareiškė, kad sakalai, padarę politi
nę demonstraciją, dabar esą „visiš
kai bejėgiai“, nes vienas šimtas as-

menų yra suimta, šitaip komunisti
nė vyriausybė sutvarko neklaužadas. 
Jis taip pat pakartojo, kad „kiekvie
nas garbingas ūkininkas pasiliks sa
vo žemės šeimininku“ (Taip karto
davo Ir Lietuvoje, kad garbingas ūki
ninkas ir garbingas pilietis bus ger
biamas, bet komunistinio žodžio „gar
bingas“ nedaug kas suprato). Tačiau 
vyriausybė neleisianti spekuliuoti ar 
privatiems gamintojams eksplotuoti 
darbininkus (čia ir yra visa pakasta 
bolševikų gudrybė). (R)
• Korėjoje proklamuojamos dvi vy
riausybės. J.Tautų nutarimu turėjo 
būti {vykdyti visuotiniai rinkimai vi
soje Korėjoje. Tačiau tai {vyko ge
gužės 10 d. tik Amerikinėje zonoje, 
nes Sovietai nesileido* rinkimus vyk
dyti JT priežiūroje. Tuo tarpu bol
ševikų kontroliuojamoje Korėjos 
šiaurėje sudaroma vyriausybė, pre
tenduojanti Į visą Korėją. (AP)
• Prancūzijoje banditai pagrobė 18 
milijonų frankų požeminio traukinio 
surinktų pinigų. Tai antras atsitiki
mas, kai pagrobia pinigus, priklau
somus Paryžiaus požem. traukiniui. 
Sausio mėn. pavogė 4 milijonus fran
kų. (R)
• Danijos komunistai reikalauja iš 
savo vyriausybės, kad ji pradėtų de
rybas su D. Britanija dėl savo bri-

gados atitraukimo iš Vokietijos oku
pacinių pareigų. (UI’)
• Šveicarijoje D. Markė vertinama 
banke palyginus 
taip: iš pradžių 
50 fr., vėliau ji 
kosi tarp 25—27 
(UP)
• JAV 45.000 
kiti 4 karo laivai lenkėsi Gibraltare 
ir išbuvo tris dienas. (R)
• Du japonai kareiviai beveik 4
metus išgyveno džiunglėse manyda
mi, kad dar vyksta karas.' Jie kažin 
kokiu būdu gavę seną laikraštį ir 
sužinoję, jog karas jau senai pasi
baigęs. Gyvendami džiunglėse mai
tinosi jie gyvulėliais, riešutais ir tro
pikų vaisiais. Esą ir' daugiau karių 
ten. (R) „
• Penktadienį Tautų Sąjungos rū
muose, Ženevoje, susirenka J. Tautą 
Ekonominė ir Socialinė Taryba. Jos 
uždaviniai per daug platūs. Jie kal
bės apie prievartos darbus Afrikoje 
ir aziatiniuose kraštuose, tik ar pa
lies Vidurio Europos vergų klausi
mą. šiai delegacijai vadovaus 42 me
tų dr. Charles Malik (tai ne bolševiką 
atstovas), Libano ministeris Washing
tone. Dr. Malik yra filosofijos dak
taras. (DM)

su Šveicarų franką 
už 100 DM mokėjo 
krito ir dabar lai- 
frankų už 100 DM.

tonų lėktuvnešis ir

Anglų kalbos 
vadovėlio reikalu
Daugelio tautiečių ragina

mi, ankstyvą pavasarį ėmėmės 
ruošti naują Herlito ANGLŲ 
KALBOS VADOVĖLIO laidą. 
Valiutos reforma šį darbą lai
kinai sukliudė, bet nenutrau
kė. Dabar spaustuvė dirba vi
su skubumu, ir šio vadovėlio 
pasirodymo reikia laukti apie 
liepos mėn. pabaigą, o jau rug- 
piūčio mėn. pradžioje jis bus 
pradėtas siuntinėti visiems, 
kurie jį užsisakys.

Dabartinis metas knygoms 
leisti yra labai rizikingas, to
dėl norėtume iš anksto nusta
tyti, kuris to vadovėlio tiražas 
dar būtų reikalingas. Nuo šio 
tiražo pareina ir paskiro egz. 
kaina. Imdami tačiau dėme
sin vidutinį tiražą, kalkuliuo
jame taip, kad 1 egz. kaina 
nebūtų aukštesnė kaip 4,- DM. 
Tad prašome visus, kuriems 
šis vadovėlis būtų reikalingas, 
siųsti šio laikraščio Admini
stracijai naujosios Anglų kal
bos vad. laidos prenumeratą, 
skaitant po 4,- DM egzempli- 
riui pažymint, jog tai minėto 
vadovėlio prenumerata. Paski
ri platintojai taip pat prašomi 
skubiai pranešti, po kurį kiekį 
be grąžinimo jie galės išpla
tinti. Platintojai, paėmusieji 
ne mažiau kaip 10 egz., gauna 
10°/« nuolaidos.

MUSŲ KELIAS

- Skelbimas Nr. 39
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.

641. Bliumeldas Vytautas su žmo
na iš Panevėžio; Petrutis Petras iš 
Panevėžio Andriukaitytė Cesė iš Ta- 
rhošavos; Sonkai Jonas ir Vincas iš 
Jomantų.

642. Mockevičienė Ona ir Mika
lauskas Antanas nuo Gudelių; Mu- 
ningis Pranas iš Žagarės; Matutaitė 
Kazė iš Kulių; Juška Juozas su šei
ma iš Kvėdarnos.

643. Januška Boleslovas; Karo- 
sienė-Wasileff Amelija; Tamulevi
čius Pranas iš Marcinkonių; Vosylius 
Juozas iš Biržų; kun. Vencius Stasys 
ill Marijampolės.

644. Užubalytė Marcelė iš Gei
džiūnų; Šarkienė Genė iš Dominin
kų; Kaupas Albinas iš Ramygalos; 
Pocius Adomas ir jo žmona Pranė 
iš Plekių. —

645. Urbutis Jonas (17 mt.); Mer- 
kevičial ir Rinkevičiai nuo Vilkaviš
kio; Pugirčienė Ona iš Kairiškių (pa
likimo JAV reikalu); Pociūtė Regina 
iš Kauno.

646. Kavaliauskas Romanas iš 
Plungės; Šidauga Alfonsas su žmona 
Lucija iš Joniškio; Abazorius Eduar
das iš Uchtės; Jagelavičius Jonas 
nuo Jurbarko.

647. Mrs. Mary Kazalaitis-Jaka- 
vičiūtė (kilusi iš Popiškių), 26 Men- 
dqp St.,. Worcester, Mass., USA — 
prašo atsiliepti jos gimines ir pažį
stamus.

648. Gauti giminių adresai iš 
JAV: Jonui Stegvilai, Anelei Gabrl- 
levičiūtei, Jonui Jankauskui, Stasiui 
Beniušui, Nikodemui Narkevičiui, 
Dr. Trumpauskui, Domui Jundului, 
Juozui Mačiui, Juozui Žvirbliui, M. 
Rimgailaitei, Mildai Dulubienei, Ado
mui Stasyčiui, Povilui Skučui, Jonui 
Inčiurai, Petrui Tamulioniui, Baliui 
Dunduliui, Stasei Dakinevičiūtei, Eu
genijui Sakalauskui, Juozui Benečiui, 
Dr. Aloyzui Stankevičiui, Olgai Sprin- 
džiukaitei, Onai Kudžienei-Šneide- 
raitei, Ignui Pacevičiui, Pranui Ba- 
leišiui ir laiškai: Marijai Balčiū
nienei nuo Juzės iš JAV, broliui nuo 
sesers Elzbietos iš Montreal.

Šio skelbimo 648 eilės numeryje 
suminėti asmens vietos LTB Komi
tetuose privąlo įsirašyti C/Kartote
kon, ten pat sumokėti pagal išgales 
piniginę auką Tautos Fondo naudai

ir per tuos pat LTB Komitetus pa
reikalauti iš C/Kartotekos jiems pri
klausančius adresus bei laiškus. Tai 
yra rezultatas neįsirašymo savo lai
ku. C/Kartotekon ir nepranešinėjimas 
jai nustatyta tvarka adresų pasikei
timų.

Susirašinėjant su C/Kartoteka yra 
būtina įdėti reikiamą kiekį pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

LTB C/Kartotckos Vedėjas

Skelbimas
Lietuvis, inž., 40 m. amž., 165 cm. 

ūgio, ieško pažinties su atitinkamo 
amžiaus inteligente lietuve (mergaite 
ar našle be vaikų).

Laiškus su foto siusti šio laikraš
čio redakcijai, Nr. 222.

Mūsų Kelio administracijo
je, (13b) Dillingen/Donau, Ka- 
puzinerstr. 16, dar yra likęs 
ribotas kiekis 1947 metų lite
ratūros premiją laimėjusio 
Fausto Kiršos poezijos rinki
nio „TOLUMOS". Šios knygos 
kaina numušta penkis kartus. 
Atsiuntęs 3,- DM, gaus šį daii. 
V. Petravičiaus lino raižiniais 
gausiai iliustruotą vertingą 
poezijos rinkinį. Numeruoti 
egzemplioriai ir geresniame 
popieriuje viena marke bran
giau.
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LIETUVAITE, DĖMESIO!
Norintti susirašinėti su Kanadoje 

gyvenančiu lietuviu vedybų^ tikslu, 
rašyk šiuo adresu: Stanley, Box 585. 
Port Hope, Ont., Canada.

Ieškau esančios tremtyje lietuvai
tės ir norinčios susirašinėti vedybų 
tikslu. Esu 27-rių metų amžiaus, vie
tinis Kanados lietuvis, nevedęs. Pa
geidauju mergaitės ne vyresnes kaip 
24-rių metų amžiaus. Profesija ir iš
silavinimas nesvarbu. Laiškus siųsti 
šiuo adresu: Juozas Augaitis, 38 Ro
binson str., Toronto, Ont., Canada.

Kas žinote apie Janinos Vailionie- 
nės ir jos šeimos, gyv. Kaune, Sa
vanorių prosp., likimą (ar liko tėvy
nėje ar atsidūrė Vakaruose ir kur?) 
būkite malonūs pranešti: M. Krasau
skienė, Jahnstr. 6, (21a) Blomberg/ 
Lippe. Iš anksto dėkoju. (2) '

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 kartu 
su tekstu. • Platintojai atsiskaito už kiekvieną numer{, sau pasilikdami įį>*/» 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, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Amerika iš arčiau
Yra didesnių k- Vienybės sunku

mų. Nemažai vargia, kas nori pasi
taisyti durų rankeną, elektrinį skam
butį ar ištepti rašomąją mašinėlę. Ką 
jau kalbėti apie tą nesusipratusi eu
ropietį, kuris senu įpratimu panori 
išsiversti marškinių apykaklę. Pran
cūzės modistės, aukštos klasės an
glai siuvėjai, vokiečiai optikai, švei
carai laikrodininkai, niekad nesi
skundžia darbo stoka ir uždirba la
bai daug. Kiekvienas pataisymas ar 
pertvarkymas kainoja taip daug, kad 
paprastai nė neverta taisyti, o geriau 
ir, palyginti, pigiau įsigyti naują 
daiktą. *

Kvalifikuotų specialistų stoka at
siliepia ir į pramonę. Labai retai 
gaminami tikrai aukštos kokybės 
preciziniai, reikmenys. Viskas re-
mlasi standartine gamyba, kuri pigi, 
kokybės atžvilgiu vidutinė, kaip 
Fordo automobiliai, konfekciniai 
drabužiai, Woolwortho plunksnako
čiai ... Sis stilius turi daug teigia-
mos reikšmės kasdienio gyvenimo 
sudemokratinimui.

Papraščiausia darbininkė gali 
tvarkingai ir gana elegantiškai ap
sirengti, o vidutinis banko tarnauto
jas sekmadienį išsiveža savo mer
gaitę į užmiestį nuosavu automobiliu. 
Kadangi versti marškinių apykakles

„Stalinai, atsimink Lenino 
žodžius“

KĄ GI LENINAS PASAKĖ?
Susikirtus Kremliui su Tito, vie

nas asmuo iš Rotterdam© priminė 
NYHT Lenino žodžius. Jis rašo, kad 
jeigu būtų jam leista nuspręsti, ka
tras (Tito ar kominformas)^ nukrypo 
nuo leninizmo, tai jis pabrėžtų: {.Lei
skime pačiam Leninui nuspręsti'. Jis 
cituoja čia pat Lenino pareiškimą:

„Mes negalime panaudoti jėgos, 
norėdami priversti kitas tautas, kad 
jos prisijungtų prie Rusijos. Tik ti
krai savarankiškas, tik tikrai laisvas 
susitarimas gali būti naudojamas, o 
tas yra negalima, jei nėra laisvės at
sisakyti nuo susitarimo.“

„Tiktai lygūs gali susitarti. Susi
tarimas turi būti tikras, -bet ne už
grobimas pažymėtas frazėmis — abi 
pusės turi turėti lygias teises. Nė 
viena tauta'negali būti laisva, jei tuo 
pačiu metu ji prispaudžia kitas tau
tas.“

„Suomiai (tuo metu jis šakė „suo-‘ 
miai“, o dabar sakytų „jugoslavai“) 
turi pasakyti, kad jie turi teisę ap
spręsti savo .likimą pagal savo pačių 
norą, ir rusai, kurie nenorėtų su jais 
sutikti, būtų šovinistai“. S.D.A.

Taigi, jei' Kremlius su Stalinu 
priešakyje nenukryptų nuo leniniz
mo, tada ir Europai sugrįžtų tikroji 
taika ir ramybė, (m.)

Organizuotas sukilimas Berlyne
VAKARINIUOSE SEKTORIUOSE SUKILUSI DARBO LIAUDIS 

UŽIMTŲ ĮSTAIGAS IR ŠAUKTŲSI SOVIETUS ĮVESTI TVARKĄ

„Rheinischer Merkur“ pateikia 
Žinią iš Paryžiaus apie komunistų 
organizuojamą Berlyne sukilimą, ku
ris sprendžiamuoju momentu galėtų 
padėti Vakariečius išstumti iš jų 
sektorių. Britų pasiuntinybės kalbė
tojau Paryžiuje, Sąjungininkų notų 
Sovietams įteikimo proga, padarė 
sensacingą pareiškimą apie tai, kad 
Berlyne paskutiniuoju metu kaip tik 
išaiškintas tokio sąjungininkų išstū
mimo siekiąs sąmokslas. Pagal pa
aiškėjusi planą smogiamieji SĖD da
liniai turėtų inscenizuoti „liaudies 
sukilimą“, kad tuo būdu sudarytų 
progą įsikišti Sovietams.

Slaptame įsakyme, kurį konser
vatorių „Figaro“ ir socialistų „Po- 
pulaire“ laiko visiškai patikimu, ko
munistų centrinė aiškina šio plano 
vykdymo detales. Pirmiausia turįs 
būti sutrikdytas miestui maisto ir 
elektros srovės tiekimas. Po to vi
suose Berlyno sektoriuose turėtų 
Įvykti demonstracijos, kurioms va
dovautų „specialūs daliniai“ ir ku
rios reikalautų Berlyno vienybės bei 
Vieningos valiutos. Minia turinti 
HŠimti rotušę ir rajoninių burmistrų

LAIŠKA8 IS NEW YORKO

dėl brangumo visiškai neapsimoka, 
kaip ir lopyti drabužius, tai kiekvie
nas vidutiniokas geriau perka nau
jus daiktus ir visada atrcjdo neblo
gai pasirėdęs. Dėl batų — ta pati 
istorija. Jei neturtingesni ir taupes
ni vyrai kokį kartą pasikala užkul
nius, tai, atrodo, moterys tokio liuk
suso nesileidžia — joms pasitaisyti 
batus ne kažin kiek pigiau nei nau
jus įsigyti. Bent moterų kojinė 
apranga visada be priekaišto.

Amerika kaupia savyje daug tur
tų. 40 % viso pasaulio aukso pro
dukcijos, 70 % žibalo, 65 % tabako, 
60 % medvilnės, 50 % kviečių, 60 % 
ryžių ir 1.1. Vis dėlto ir Amerika 
neturi visko, kas tik geriausia pa
saulyje.

Pabaltijo tragedijos atgarsiai
TRYS PREZIDENTAI — KANKINIAI

Prisipažinkime, jog sunku ir pa
vojinga tautos istorinių įvykių ei
goje angažuotis staigiais ir iki galo 
neišgalvotais sprendimais, lydimais 
dar savų politinių niuansų ir aspektų 
šešėliais. Šiandien, kada tiek kiek 
patys, tiek ir svetimieji, žvelgdami į 
savo ir kitų Baltijos valstybių tra
gedijos eigą, prisimename kai ku
riuos ryškesnius tos krauju tebeš- 
lakstomos istorijos lapus, matome, 
jog daug kur buvo klysta, daug kur 
nukrypta į šalį ir daug kur šiandien 
rodome stoka pilietines drąsos tai 
prisipažinti.

Jeigu jau priimsime, kad klysti 
yra žmoniška, tai be pykčio ir pagie
žos, netolimos praeities prisimini
mams praskaidrinti ir dabarties bei 
ateities keliui pralygintl bent trum
pai prisiminkime ryškiausią tų klai
dų epizodą, korio atgarsius tragiš
kųjų birželio mėnesių proga plačiai 
panaudojo ir užsienio spauda.

Štai, šveicarų laikraštis. National- 
Zeitung š. m. birželio 29 d. įsidėjo 
vedamąjį „Baltische Schicksale“, ku
riame pabrėžęs birželio įvykių tra
gediją ir pasėkas trims mažoms Pa
baltijo tautoms ir valstybėms ir pa
žymėjęs tų atgarsių platų nušvietimą 
neutralioje Švedijos spa idoje, patei
kia būdingą trijų tų valstybių Prezi
dentų likimą.

Apie Antaną Smetoną laikraš
tis sako: „Rusų kariuomenei žen
giant į Lietuvą, Prezidentas A. Sme
tona su savo šeima ir artimesniais 
bendradarbiais per Vokietiją (ir Švei
cariją, — j. pmš.) išvyko į JAV. Ten 
šis energingas valstybės vyras iš
vystė gyvą antisovletinę propagandą. 
Jis mirė 1943 m. paslaptingomis ap
linkybėmis ir tvirtinama, kad čia 
prisidėta ir jo polit’nių priešų ran
kos“.

įstaigas. Tai turėtų būti atlikta anks
čiau, negu įsikištų vokiečių policija 
ir okupacinė kariuomenė. Numato
mose gatvių kautynėse nebūsią ap
sieita be nukautųjų ir sužeistųjų, 
didelis kiekis teksiąs areštuoti. Tiek 
pasiekus, sovietų okupacinė kariuo
menė visiškai perimsianti Berlyno 
apsaugą ir užtikrinsianti jo saugu
mą. Vakarų karinės pajėgos būsian
čios uždarytos „apibrėžtoje srityje“. 
Berlyno darbininkai viešai paskelb
sią visuotinę bėdos būklę ir prašysią 
komunistų dalinius, kad jie suorga
nizuotų. laikinę valdžią.

SĖD partijos vadovybė šį doku
mentą laiko „šiurkščią provokacija“. 
Nesą jokios vokiečių komunistų par
tijos, esanti tik SĖD (socialistų vie
nybės partija). Tačiau paaiškėjus 
tokiems planams, Paryžiuje nebe
sistebima, kodėl marš. Sokiflovski 
keturių gubernatorių pasitarime Ba- 
belsberge nedavė jokių pozityvių 
užtikrinimų. Tuo pasitarimu kaip 
tik pasibaigė vakariečių bandymai 
Berlyno krizei išspręsti vietinėmis 
priemonėmis, (z)

Kas nori įsigyti gerai atspausdintą 
Mozarto partitūrą ar meno istoriją,- 
tas atvertęs knygą dažnai pamatys, 
kad tai Leipzigo leidinys. Geras, 
precizinis laikrodis bus iš Šveicari
jos, prašmatnus porcelanas iš Limo
ges, precizinės braižyklinės iš Vokie
tijos, kaip ir amerikiečių karių taip 
mėgiamos Leicos ar Contax. Švei
cariškų ar čekiškų batų aš taip pat 
nekeisčiau į amerikinius — pasta
rieji atrodo neblogai, bet ne taip il
gai laiko. Visa baimė, kad jie, ame
rikoniški, pigūs ir dėl to galima vėl 
užsukti į krautuvę.

• Neseniai teko skaityti senais ge
rais laikais Berlyne, o dabar Lon
done gyvenančio didžiojo žurnalisto 
ir kritiko Alfred Kerr knygą „Yan

Tiek šveicarai. Mums bet gi įdo
mu bent trumpai prisiminti, kokio
mis nuotaikomis ta Prezidento ke
lionė buvo lydima krašte. Visuome
nės nuotaikų tuo metu netenka ana
lizuoti. Kiekvienas jas esame išgy
venę. Ir Prezidento išvykimas, rei
kia sutikti, iš karto tikrai buvo ne
maloni staigmena. Tačiau šiandien, 
iškyla visoje nuogybėje tų „dienos 
pcįitikų“ pastangos, kurios, pasinau
dodamos kelių dienų nuotaikų pakri
kimu, per spaudą rado reikalo išlieti 
savo srovinę pagiežą Prezidento 
adresu, tuo pilant vandenį ant beat- 
kuntančio bolševikinio malūno. Tik 
vienas „Liętuvos Aidas“, savo pasku
tiniajame vedamajame tedrįso. pasa7 
kyti, jog nors „Prezidento A. Sme
tonos staigus išvykimas daugeliui yra 
sunkiai suprantamas, bet tą jo žygį 
tegalės teisingai įvertinti tik isto
rija“.

Išvykęs iš Kauno, Prezidentas 
savo aktu atleisdamas Ant. Merkį iš 
Ministerio Pirmininko pareigų ir to
se pareigose paskirdamas Stasį Lo
zoraitį, suteikė tolimesnei, jau rezi
stencinei kovai labai svarų ir neį
kainuojamą teisinį argumentą prieš 
visus tolimesnius tiek Merkio, tiek 
Paleckio „liaudies vyriausybės“ žy
gius, laikinai nulėmusius krašto li
kimą ir priartinusius dabartinei jo 
būklei.

Tų faktų akivaizdoje įdomu pa
lyginti, kas gi vyko kaimynuose, kur 
Prezidentas liko savo pareigose kraš
te. Leiskime apie tai kalbėti šveica
rų laikraščiui:
% „Formaliai, kraštą okupavus, dar 
keletą savaičių Latvijos Prezidentas 
K. Ulmanis buvo toleruojamas 
savo pareigose, bet tuo pat metu bu
vo priverstas pasirašinėti jau naujai 
sudarytos sovietų kvislinginės Vy
riausybės potvarkius. Netrukus Lat
vijon atsirado Višinskis, pradėjęs 
Latvijos rusifikacijos darbą. Tarp 
kita ko, jis aplankė ir Prezidentūroje 
belaisviu laikomą Ulmanj. Po jo ap
silankymo; spauda paskelbė žinią 
apie K. Ulmanio atsistatydinimą. 
Tvirtinama, kad tas atsistatydinimas 
buvo išreikalautas, nevengiant net 
Prezidento maltritavimų. Yra tikras 
dalykas, kad pradžioje Ulmanis buvo 
gavęs sovietų pažadą, kad jam bus 
leista išvykti Šveicarijon.

Gražią dieną pas jį atvyksta jau 
sovietinis saugumo viršininkas Lat- 
kovskis pareikšdamas, kad Preziden
tas tuojaus turi pasiruošti kelionei ir 
paliepė pasiimti būtiniausius tai ke
lionei daiktus. Ulmanis su savo as
mens sekretorium Cimernaniu buvo 
pasodinti lengvon mašinon, kuri jau 
jų laukė, lydimi, ginkluotų milicijos 
sargybinių. Ulmanis buvo įsitikinęs, 
kad tuo būdu jis bus gabenamas sto- 
tin žadėtai kelionei į Šveicariją. Į 
nustebimo pilną klausimą, kodėl jis 
vežamas priešinga kryptimi, jam ci
niškai buvo atsakyta:

„Jus važiuojate ne į Šveicariją, o 
į Sov. Sąjungą!“.,

Jie buvo nuvežti į 50 km nuo Ry
gos esančią Ogres stotį, iš kur grei
tuoju traukiniu nuriedėjo Maskvos 
link.

Nuo to momento apie Ulmanio li
kimą nasiokiatni tik Bandai ir spė

kee Land“. Ten jis pastebi, kad ame
rikiečiai yra „frischer zur Tat“, nes 
jie atmeta balastą, kuriame lindi, pa
vyzdžiui, europiečiai.

Taip, pramoninėj gamyboj balastu 
atsikratoma, jo ten nėra. Dideli 
krašto turtai ir importas, kuriam do
lerių pakanka, leidžia gyventi ir 
dirbti šia diena — netaupant ir ne
darant atsargų. Kai kas tame eikvo
jime bando įžiūrėti ateityj galimų 
sunkumų, bet atrodo, tai bergždžia 
baimė. Ypatingai dabar; kai netoli
mas atominės energijos panaudoji
mas, tas amerikinis bodėjimasis ba
lastu, atsargomis yra nieko blogo. 
Anglies ir geležies Amerikai iš savo 
žemės užteks dar keliems šimtams 
metų. Striukiau su žibalu, kuris da
bar nebeeksportuojamas kaip anks
čiau, bet atsiminus amerikiečių di
džius užsimojimus ir darbinę energi
ja, galima su viltimis žiūrėti į ateitį, 
atominę ateitį.

Bet dar kartą — jei balastu bedi
mas pramonėj, tai privačiam gyve
nimą jo yra kai kur net daugiau nei 
Europoj. Bet tai smulkus dalykas 
— daug įvairių žmonių, daug kon
trastų ir ne mūsų paskirtis landžioti 
po vienos ar dvejų šeimų namų rū
sius. K. Cerkeliūnas

lionės, neatsižvelgiant to, kc-l tai bu
vo vienos Europos valstybės galva; 
valstybės, priklausiusios Tautų Są
jungai; valstybės, kurios užsienių 
reikalų ministeris buv. Tautų Są
jungos Tarybos nariu; valstybės, pa
sirašiusios eilę nepuolimo paktų, jų 
tarpe ir su Sov. Sąjunga; valstybės, 
kuri turėjo sudariusi eilę ūkinių, po
litinių ir kultūrinių sutarčių su viso 
pasaulio kraštais. Tos valstybės vy
ras staiga dingo be jokio garso apie 
kokį procesą ar teismo sprendimą.

Tik gandai sako, kad Ulmanis jau 
1941 m. buvęs sušaudytas, kiti vėl, 
kad 1943 m. miręs Volgos srityje. s

Panašiomis aplinkybėmis buvo 
deportuotas ir Estijos Prezidentas 
Konst. Pats. Ir apie jį tik gandai 
byloja, jog jis sušaudytas ar miręs 
kankinio mirtimi Sibire. Bet Mas
kvoje tyla tiek apie vieną, tiek apie 
kitą likimą“.

Sovietai nekreipia dėmesio į vakariečio notas
Prasideda vėl daina be galo. Jei 

gerbiamas Pulgis rašytų, jis sakytų, 
kad vasara praeina, žiema ateina, 
žiema praeina — vasara ateina ir 
taip be galo... Tai toks gamtos dės
nis. Tautų bendravime kartais tokio 
dėsningumo nesilaikoma, kai tem
peratūra pakyla. Daily Mail spec, 
korespondentas B. Connell rašo, kad 
įtempimas, kuris Londone jau yra 
pakilęs, dar labiau padidėjo Sovie
tams paskelbus naujus berlyniečiams 
suvaržymus susisiekiant su likusia 
Vokietiją.

Sovietų ryšių pareigūnas pareiškė 
Miesto Tarybai, kad „propuskas“ ža
liasis pasas, kuris leido vokiečių 
automašinoms ir sunkvežimiams įva
žiuoti į Sovietų zoną aplink Berlyną, 
daugiau nebegalioja.

Mašinos, atvykusios J rusų zoną 
su britų leidimais, gali sugrįžti, bet 
vėliau jų leidimai nustoja galioją. 
Berlyną lanko britų aukštieji karo ir 
politikos vadai. Tokių reiškinių po 
karo dar nebuvo.

Berlynas gyvenąs sunkias dienas. 
Juodoji rinka vėl veikia. Už vieną 
DM moka nuo 10 iki 20 ostmarkių. 
Amerikinių cigarečių pokelis vėl 
kaštuoja 9 DM ir .kavos svaras 30 DM. 
Sviesto sv. moka 38 DM, už rusų 
markes negaunama.

Maskvos atsakymas „Niet"
Aštuonių dienų laukimas Mas

kvos atsakymo į trijų Vakariečių 
įteiktas notas dėl Berlyno blokados 
buvo apvainikuotas trumpu rusišku 
žodeliu „niet“. Berlyno bado bloka
da ir toliau paliekama egzistuoti dėl 
„techniškų“ geležinkelio kliūčių, ku
rių visa galinti Sovietų Sąjunga „ne
pajėgia“ pašalinti, nors iš Sovietų 
pusės nevengiama prisipažinti, kad 
čia svarbiausią vaidmenį lemia po
litinė pusė. Londono radijo-komen
tatoriaus lūpomis maisto tiekimo oru 
trukdymas, vykdant Sovietų orinius 
manevrus ant tarptautinio korido
riaus, yra žaidimas su ugnimi. Są
jungininkai neleisią savo teisių uzur
puoti.

Maskvos notos turinys, kuris dar 
nebuvo Vakariečių paskelbtas, nors

Kaip vertina britai JAV 
prez. kandidatus

PIRMOJE VIETOJE DEWEY, 
ANTROJE — TRtTMAN

HTB iš Londono praneša, kad pa
gal britų viešosios opinijos surinktus 
duomenis, britai pirmumą teikia 
kandidatui į prezidentus Dewey. Iš 
apklaustųjų gyventojų 48% nepa
reiškė jokios savo nuomonės, kai 52 
% atsakė taip: 23 % '— už Dewey, 
20% už prezidentą Trumaną, 3% už 
H. Wallace ir 6% už gen. D. Eisen- 
howerį. ,

Darbininkų tarpe buvo pasisakyta 
vienodai po 19% už abu pirmuoju 
kandidatu — Dewey ir Trumaną. 
Aukštesniojo ir viduriniojo luomo 
tarpe 31 % pasisakė už Dewey ir 24 
% už Trumaną.

Šie kandidatai buvę taip apibū
dinti. Trumanas padaręs gerą darbą, 
esąs draugiškas Britanijai. Dewey 
esąs draugiškas Britanijai, kietas, 
griežtas, konservatyvūs, džentelme
nas (9 %), liberalas, progresyvus dar
bininkams (8 %) ir galis, komunizmą 
kietai tvarkyti. (NYHT/m) 

AR NEUŽTENKA PASAULYJE 
LAIVŲ?

Daily Mail reporteris praneša, kad 
D. Britanija kartu su kolonijomis bei 
dominijomis turinti jau 100% prieš-
karinio laivyno tonažą. Dabar ben
dras laivų tonažas pasaulyje yra žy
miai didesnis, negu buvo prieš karą, 
nes JAV karo metu smarkiai išplėtė 
laivų statybą. Šiuo metu Amerika 
turi 31 milijoną tonų laivų iš 81 mil. 
tonų bendro pasaulinio tonažo.

Didžioji Britanija turi 16 milijo
nų, arba 19,8 % viso pasaulio laivy
no, kai 1935 metais ji turėjo 28%, 
o 1905 m. — 50 % viso laivyno. Taigi 
šiuo metu pasaulyje laivų yra pakan
kamai, tik trūksta specialios rūšies 
laivų — šaldytuvų, vaisiams, miškui 
ir keleiviams gabenti, nes karo metu 
jų nieks nestatė. (DM/m)

Straipsnį baigia laikraštis aprašy
damas tą baisųjį terorą, kuris Balti
jos kraštuose prasidėjo Prezidentams 
dingus ir kuris tęsiasi dar didesniu 
įnirtimu dar ir šiandien.

J. Pamūšis

Maskvos radijas jau supažindino su 
juo, paskubino JAV, Britanijos ir 
Prancūzijos diplomatus sudaryti vie
ningą frontą, kuris, reikia manyti, 
nesiribos viena diplomatija. Krem
liui atsisakius atidaryti kelią į ba
daujantį Berlyną, trys sąjungininkai,’ 
kaip diplomatiniai korespondentai 
nurodo, turės imtis dar diplomatinės 
akcijos, pirmoje eilėje naujos notos 
įteikimo ir, gal būt, jau apibrėžtos 
sąlygomis. Tačiau smulkiau tuo klau
siniu nepasisakoma, nors nurodoma, 
kad pirmas žingsnis bet kuriems pa
sitarimams yra teisėtų kelių atpalai
davimas.

Maskvos nota Londone ir toliau 
kelia nerimą ir susirūpinimą, o vo
kiečių tautoje nepykantą Sovietų 
vyriausybei, kuri Berlyno gyventojų 
pilvo sąskaiton nori sukrauti politinį 
kapitalą. Tačiau kultūringasis pa
saulis šį antihumanišką Sovietų žygį 
yra jau pasmerkęs. Ar Sovietai šią 
stygą temps ir toliau, lieka klaustu
kas. J. A.

—L.' ” '

Nepavykęs atentatas
Vienas žymiausių paskutiniųjų 

įvykių Italijoje yra š. m. liepos 14 d. 
Romoje įvykęs atentatas prieš Tog
liatti. Išeidamas iš parlamento rū
mų Togliatti buvo vieno siciliečio 
studento, Michele Ballante, paleistais 
keturiais revolverio šūviais sunkiai 
sužeistas. Nugabenus tuojau į ligo
ninę ir padarius skubią operaciją, 
Togliatti gyvybei pavojus pašalintas.

Truman - Barkley
UP pranešimu iš Washington©, 

prezidentas Trumanas sutiko, kad 
senatorius Allen W. Barkley iš Ken
tucky būtų paskirtos viceprezidentu. 
Tuo būdu demokratų partijos kan
didatais į prezidentus išrinktas da
bartinis prezidentas H. S. Truman ir 
į viceprezidentus — sen. W. Barkley.
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