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Ką pasirinks anglosaksai?
Vakarų spauda aliarmuoja — Sovietų Sąjunga galinti pradėti karą

Paskutinėmis savaitėmis, ypač po 
Kremliaus neigiamo atsakymo į są
jungininkų prašymus atpalaiduoti 
kelius j Berlyną, amerikiečių ir anglų 
spaudoje net ir per radiją iškeliamas 
artėjančio karo pavojus.

NYKT šeštadienio laidoje Walter 
Kerr kaip tik- rašo apie tai, kad So
vietai galį pradėti karą. Jis rašo, kad 
JAV, D. Britanija ir Prancūzija su
sidūrę su bauginančiais sprendimais, 
idant išvengtų Sovietų Sąjungos prie
vartos Berlyną palikti.

Sovietų Sąjungai atsisakius nuimti 
bado blokadą nuo Berlyno, susidariu
sios tokios trys galimybės:

Pirma — užsispirti ir maitinti 
Berlyną laukiant, jog Maskvos širdis 
pasikeis;

Antra, — užsispirti ir imtis kiek
vienos galimos rizikos ir būti pasiruo- 
šusiems karui, jei būtų reikalinga;

Trečia — pasitraukti iš Berlyno 
Ir prisipažinti pralaimėjimą.

To paties korespondento nuomone, 
iki šiol Vakarų pajėgos nėra padariu
sios jokio sprendimo šiais, trimis su
minėtais klar-'mais.

Jis rašo'u kad jie aar nežino kas 
daryti: Šitas nežinojimas ir privertė 
5-is užsienių' reikalų ministerius su
sirinkti j Haagą, Olandijos sostinę. 
Pasitarimas bus slapto pobūdžio,- nes
kaitant kai kurjų pareiškimų. Čia 
bus aptarta ir Europos Unijos jung
tinio karinio komiteto paruoštas pro
jektas, kuris būtų panaudojamas; 
eventualiais sukrėtimo momentais.

Sąryšy su Sovietų neigiamu notos 
• atsakymu, vyksta nuolatiniai pasi- 
' tarimai Washingtone, Londone ir Pa
ryžiuje. Liepos 18 d. Haagoje susi
tiko Bevinas su Bedauld pasitarti 
dėl bendros konferencijos reikalų.

Washingtone prezidentas Truma- 
nas, pasitarjs su užsienių reikalų 
ministeriu p. Marshalliu, sušaukė po
sėdi aukštų karinių vadų ir užs. rei
kalų ministerijos valdininku.

Iki šiol Vakarų Sąjungininkai ned
viprasmiškai pasisakė už pasilikimą 
Berlyne, t. y. už savų teisių gynimą it 
savo prestižo pasaulinėje opinijoje 
išlaikymą. Jie taip mano, kad keturių 
konferencijoje, kurios norėtų Sovie
tai, nieko vakariečiai nelaimėtų, kaip 
Jie nieko nelaimėjo 1945 m. Londone i

kai keturių konferencija susilaukė 
absoliutaus fiasco.

NYHT rašo, kad per ateinančius ke
lis mėnesius vakariečiai, kurie dabat 
nagrinėja esamą problemą, padarysią 
sprendimą.

Dievo Kūno šventėje Komptono lietuviai turėjo savo altorių, kurio tau
tinių juostų raštai padaryti iš (gyvulėliu. (Foto A. Jaras)

Prilcidžiant, kad Sovietai yra apsi
sprendę išstumti savo karo meto Są
jungininkus iš Berlyno esamomis są
lygomis, kuriomis vakariečiai pasau
lyje netektų prestižo ir įtakos — trys 
vyriausybės turinčios nusistatyti, ar

geriau rizikuoti ar naudotis tomis ga
limybėmis, jog Sovietai, pametę savo 
galvas, neatidžiai pultų į desperatinį 
karą ir pradėtų agresiją.

Ši problema jau iškilusi ir įvairiai 
nagrinėjama. Berlyne laikomasi nuo
monės, kad Vakarų kapituliacija 
reikštų antrą Mūncheną ir tuo būdu 
pataikavimas pasireikštų blogiausioje 
formoje.

Prancūzijos vyriausybės krizė
Nebe pirmas kartas gyvenime, 

kad Prancūzija pasiliktų be vyriau
sybės, kada susitelkia ypatingai 
svarbių politinių problemų sprendi
mas. Taip atsitiko ir šį kartą, kada 
Berlyno krizė, atrodo, artėja į aukš
čiausią savo įtampos laipsnį. Ir tik
rai, š. m. liepos 19 d., besvarstant 
vyriausybės pateiktą karinį biudžetą, 
socialistą partija iškėlė kontra pa
siūlymą — sumažinti vyriausybės 
siūlomą karinį biudžetą 12 mil. 
frankų. Premjeras Schuman savo 
paskutinėje kalboje principe buvo 
sutikęs priimti tokį sumažinimą, tik 
ne 12 mil., bet 8,5 mil. frankų. Bal
savimas tačiau parodė, kad vyriau
sybės projektas balsų dauguma buvo 
atmestas, taigi pati vyriausybė ne
beteko pasitikėjimo.

Išvada aiški, ir premjeras Schu
man ja pasinaudojo —įteikė valsty
bės prezidentui savo vyriausybės at
sistatydinimo pareiškimą. Preziden
tas tokį pareiškimą priėmė ir tuojau 
pat pradėjo derybas su politinių 
partijų vadovybėmis dėl naujos vy
riausybės sudarymo. Iki ji bus su
daryta, pareigas eina senoji Schu- 
mano vyriausybė. Kam bus pavesta 
sudaryti naujoji, tuo tarpu dar ne
žinoma ir net nespėliojama.

Sužinojęs apie vyriausybės krizę, 
užs. reik, ministeris Bidault tuojau 
pat išvyko iš Haagos, kur jis kaip 
Prancūcijos atstovas dalyvavo pen

P. W. Kerr taip užbaigia savo iš
vedžiojimus: „Šiuo metu ir tik tai 
galima stipriai pabrėžti, kad Vakarai 
supratę, jog jie turi Įsikabinę Į bu
liaus uodegą ir abejoja, ar paleisti jį 
toliau keliauti ar užsikabinti ant jo 
tikint, bulių galima bus prijaukinti“.

D. Britanijos spauda yra pasidali
jusi į dvi grupes, Jų viena pasisako 
už naujus pasitarimus, kurie esą ge
riau negu karas, o kita spaudos grupė 
nurodo laikytis griežtai ir nesileisti t 
jokius kompromisus, net jei reikėtų 
rizikuoti karu, kuriuo keliu pasuks 
Vakarų demokratija: į antrą Mūn- 
chną ir į naują politinio gyvenimo 
fazę? J. A.

kių užs. reikalų ministeriu pasitari
muose. Išvykdamas tačiau pareiškė 
įsitikinimą, kad po keletas dienų jis 
grįšiąs į baigiamuosius pasitarimus 
Haagoje, kaip laikinai pasilikęs eiti 
Prancūzijos užs. reik, ministerio pa
reigas.

Sąryšy su įvykusia vyriausybės 
krizę, suaktyvino gen. de Gaulle sa
vo tautinio sąjūdžio veikimą ir išsi
reiškė, kad Prancūzijos vyriausybės 
atsistatydinimas jam nesanti jokia 
staigmena: vyriausybė jau seniai tu
rėjusi atsistatydinti. Tatai jis ank
styvesnėse kalbose pabrėžęs, reika
laudamas naujų parlamento rinkimų.

Stuttgarto radijas informuoja, kad 
pagal Prancūzijos konstituciją tokia 
nauji parlamento rinkimai turį ar
timiausiu laiku įvykti, nes atsista
tydinusi vyriausybė esanti jau an
troji šio parlamento kadencijoje, gi 
antrajai vyriausybei pareiškus ne
pasitikėjimą, turįs išsikirstyti patsai 
parlamentas.

Kaip ten įvykiai besiplėtotų, ta
čiau gen. de Gaulle kartu su savo 
tautiniu sąjūdžiu tikisi iš jų išeiti 
laimėtoju. Ar tas jo viltis patvirtina 
gyvenimas, parodys netolįjna ateitis. 
Viena tik aišku, kad ir šį kartą pasi
kartojo nelemtas Prancūzijos istori
jos bruožas: Prancūzija neturi vy
riausybės, kada ji jai labiaus’ąi rei
kalinga. (z)
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' SIJA, TIEK IRO.

Sunkieji bombonešiai į Berlyną
SOVIETŲ MANEVRAI SU NAIKIN-

United Press pranešimu iš -Berly- 
no, Britų aviacijos vadovybė supla
navusi mesti galingus sunkiuosius 
Llncaster ir sunkiausius Lincoln 
bombonešius į vakarinių Sąjunginin
kų oro transportą, kai tik rusai pra
nešė savo nusisatymą vakariečius 
Išstujpti iš Berlyno. Vienas -Sovietų 
karinis administracijos pareigūnas 
komunistų laikraščių redaktoriams 
pareiškęs, jog vakariečiai būsią jėga 
priversti palikti Berlyną dar prieš 
rugsėjo mėn. vidurį.

Po tokio rusų pranešimo, britų 
aviacijos įstaigos pareiškusios, kad

Kairiųjų socialistų 
posūkis Italijoje

Gęsta Italijos kairiųjų socialistų 
vado Nenni žvaigždė. Neseniai par
tija nušalino jį iš partijos organo 
„Avanti“ redagavimo. Genua mieste 
įvykęs partijos kongresas jo, kaip 
Togliatti šalininko, kalbas priėmė la
bai skeptiškai. Pagaliau tas pats 
kongresas jo nebeišrinko partijos še
fu. Jo vietoje kairiųjų socialistų par
tijoje vis labiau populiarėja aistrin
gas „autonomistas“ Romita. Kongre
sas pasisakė už aktingą bendradar
biavimą su visomis demokratinėmis 
partijomis, kartu ir su komunistais. 
Tos linkmės žmonės išimtinai su
daro ir naująją kairiųjų socialistų 
vadovybę. (Rh. Merkur).

TUVAIS ANT KORIDORIŲ
Lincolno ir Lancaster bombonešių 
eskadronai jau susirinkę, netoli Lon
dono.

Britų aviacijoj viršininkas R. N. 
Waite, kuris vykdo dabartinį britų 
oro tiekimą, pareiškė: „Čia, Berlyne, 
mes nieko daugiau nežinome, kaip 
tik nuogą faktą, kad bombonešiai bus 
greitai naudojami oro transporte.“ 
„Iki šiol, rašo NYHT, mes nežinome 
detalių, kurie kiekiai ir tipai bus 
naudojami.“

SOVIETŲ ĮSPĖJIMAI
Sovietai jau yra įspėję vakarie

čius, jog rusai yra numatę dėti visas 
pastangas sulaikyti ar sutrukdyti va
kariečių orinį tiekimą. Jie viešai ap
rašinėja, kad Britų — Amerikos ori
nis tiekimas esąs „vingiuotas ir be
viltiškas gestas“. Rusai dažnai skel
bia par vokišką radiją ir spaudą, kad 
Vakarų pajėgos būsiančios nepajė
gios išlaikyti oro linijos.

Kaip iš tikrųjų bus, nieks dar ne
žino. Laikraštis priduria, kad britų 
Lancaster bombonešiai buvę nu
kreipti prieš Berlyną prieš pat karo 
pabaigą ir tai daug daugiau, negu 
kiti sunkieji bombonešiai. Lincoln su- 
perstmkieji bombonešiai dar nebuvę 
naudoti Europoje, bet buvę rezer
vuoti Japonijai bombarduoti.

Londono radijo žiniomis, ameri
kiečiai taip pat atsigabenę į Angliją 
keliasdešimt super tvirtovių ir dar 
numatoma jų atsiskraidenti. Bus at

gabenta ir naujųjų sprausminių nai
kintuvų.

Britų kalbėtojas pareiškė, kad ru
sų sugestijos. dėl orinių koridorių 
skaičiaus Vakarams sumažinimo ne
gali būti įgyvendintos, jei nebus pa
vartota karinės priemonės. Toks pa
reiškimas labai teigiamai paveikė vo
kiečius. Kokiomis priemonėmis rusai 
nori orinį susisiekimą trukdyti, dar 
nėra visiškai aišku. Dar. nežinoma ar 
bus paleisti oro balionai, kiek ir ka
da ir kur lekios naikintuvai. Sovie
tinė vokiečių spauda nurodo, kad 
amerikiečiai beskraidydami iššaukia 
provokacijas, kurios galinčios turėti 
rimtų pasekmių. Paskutiniu metu So
vietai pažymėjo, kad būsią „inten
syvūs Sovietų naikintuvų manevrai“ 
britų ir amerikiečių koridoriuose. 
Taip oras tirštėja. Saitas karas vis 
labiau norima įkaitinti, (m.)-

Paskutinės aktualijos
— Prez. Tumanas š. m. liepos 20 

d. sušaukia JAV Kongresą nepa
prastos sesijos.

• * *
— Stalinas atsiuntė į Romą du 

gydytoju iš Sovietų Sąjungos budėti 
prie sveikstančio Italijos komunistų 
vado Togliatti. Daug sakąs rūpestin
gumas!

* * *
Prancūcijos parlamentas, nežiū

rint komunistų pasipriešino, atosto
gas iš liepos 14 d. nukėlė iki rugpK- 
čio 8 d. (HTB)

Praėjusio sekmadienio numeryje 
ilgą ir išsamų straipsnį DP emigra
cijos klausimu pateikė amerikinės 
karinės valdžios Vokietijoje oficio
zas „Die Neue Zeitung“. Straipsnio 
pradžioje bendrais bruožais prisime
namas JAV Kongreso priimtas DP 
imigracijos įstatymas, išskaičiuojama, 
kuris tremtinių kiekis pagal jį galės 
įvažiuoti į Jungt. Valstybes. Čia pat 
pastebima, kad imigracijos ir natūra
lizacijos įgaliotinis Watson Muller 
pažymėjo, jog esą galima, kad ne 
3.000, bet 17.000 našlaičių priglau- 
siančios JAV. Komisija, kurios bū
stinė numatyta Hamburge, budėsian- 
tl ir tikrinsianti, kad galėtų iš DP 
išskirti komunistus ir kitą nepagei
daujamą elementą.

Jau dabar amerikinėje zonoje 
esančios įrengtos šešios emigracinės 
stovyklos. IRO pareigūnai informuo
ja, kad ruošiantis masinei emigraci
jai, šių stovyklų personalas esąs pa
didintas, o ir pačios stovyklos iš
plėstos, kad galėtų didesnį emigran
tų kiekį aptarnauti. Amerikinės zonos 
IRO repatriacijos ir įkurdinimo sky
riaus virš-kas R.J.Corkey esąs išvy
kęs įWashingtoną šio emigracijos Įsta
tymo vykdymo aptarti. Kai tik pir
mieji DP nuvyksią į JAV, tuojau tau
tinės ir religinės šalpos ir globos or
ganizacijos, veikdamos kontakte su 
atitinkamomis valdžios įstaigomis, pa
sirūpinsiančios, kad atvažiavusieji 
tuojau gautų darbo, butą ir reikalin
gą finansinę paramą. Prieš išvažiuo
jant jais rūpinsiantis IRO. Jos va
dovaujantieji pareigūnai yra įsiti
kinę, kad, be .kitos pagalbos, IRO pa
dėsianti tremtiniams susitvarkyti 

emigracinius dokumentus ir tuos do
kumentus pripažinsianti Imigracijos 
komisija.

Imigracijos įstatymui vykdyti pra
džioje buvo numatyta trijų asmenų 
komisija su būstine New Yorke. Da
bar šios komisijos sudėtį New Yorko 
gubernatorius Dewey, busimasis JAV 
przidento rinkimų kandidatas, išplė
tė iki 15 narių. Gubem. Dewey, be 
to, išreiškė viltį, kad betaikant imi
gracijos įstatymą praktikoje, būsią 
galima jo nuostatus padaryti elastiš- 
kesniais ir mažiau skrupulingais. Jis - 
jau dabar kreipėsi į DP imigracijos 
komisiją prašydamas, jog ši pasirū
pintų viskuo, kas į JAV atvysian
tiems DP padėtų įsikurti,-kad jie te
nai tuojau pat gautų darbo ir galėtų 
prie naujų sąlygų priprasti.

Toliau straipsnyje Išskaičiuojamos 
IRO pastangos tremtiniams įkurdinti, 
tiek surandant daugiau juos priimti 
sutinkančių kraštų, tiek pasirūpinant 
reikalingų transporto priemonių. Apie 
visa tai ne kartą mūsų spaudoje buvo 
plačiai kalbėta.

Amerikinės karinės valdžios vyr. 
būstinė neseniai paskelbusi, jog per 
paskutinius 12 mėn. 52.749 DP ii 
amerikinės zonos stovyklų arba re
patrijavę arba įsikurdinę svetimuose 
kraštuose. IRO globojamose tos zo
nos stovyklose - š. m. birželio 1 d. 
buvę 289.497 DP. Tuo tarpu trūkstą 
tikrų duomenų apie tai, kuris trem
tinių skaičius gyvenąs už stovyklų 
ribų, taip sakant, vokiečių ūkyje. 
Paskutinė statistika iš praėjusių me
tų gruodžio mėn. nurodanti, jog tuo 
metu ne stovyklose gyvenę 194.292 
tremtiniai.
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Pulgis Andriušis

Vis ias birželis!Pabaliiečiai principiniais klausimais
PABALTIJO CENTRO KOMITETŲ PIRMININKŲ PASITARIMAS

Š. m. liepos 13 d. Geislingene įvy
ko eilinis Pabaltijo Centro Komite
tų pirmininkų pasitarimas, kuriame 
buvo aptarti Šie klausimai:

1) Dėl proporcionalinio IRO įstai- 
. gose tarnautojų paskirstymo latvių

ir estų Centro Komitetai išleido ben- 
draraštį, raginantį stovylų vadovybes 
jo laikytis. Jeigu kuri tautybė dėl 
to principo nesilaikymo turi skundų 
— nutarta, kąd tokius skundus per 
atitinkamą C. K. patiekti kaltinamos 
tautybės C. K.

2) Hooverio Institutas sutinka 
priimti saugoti pabaltiečių tremtinių 
archyvus ir visą kitą vertingą me
džiagą 30 metų. Atsikūrus Nepri
klausomom jų'Valstybėm — tuoj jį 
grąžinti. Taip pat sutinka ir tuoj 
pat pareikalavus jį_ grąžinti, bet su 
sąlyga, kad jis galės pasidaryti kiek
vieno, dokumento nuorašą. Archyvo 
nugabenimo į JV išlaidas apmoka 
Hooverio Institutas.

3) Apsvarsčius Trapt. Pabėgėlių 
Komiteto veiklą, nutarta, kad prin
cipiniais klausimais visi pabaltiečių 
atstovai turi laikytis ' vieningai. 
Smulkesniais klausimais pabaltiečių 
atstovams paliekama laisvė elgtis pa
gal savo nuožiūrą.

4) Pasikeista informacijomis emi
gracijos klausimu ir su pasitenkini
mu konstatuota, kad š. m. berželio 
25 d. priimtam Kanados imigracijos 
įstatyme iš visų kraštų DP pripažįs
tamos vienodos teisės, o Lietuva, 
Latvija ir Estija laikomos savaran
kėmis valstybėmis.

Susipažinus su Amerikos katalikų 
atstovų, šiuo metu besilankančių Vo
kietijoje, pageidavimais, nutarta dėti 
pastangas, kad stovyklos stengtųsi 
pagal DP emigracijos įstatymą re
komenduoti emigruoti į JV bent pa
čioje pradžioje tik pačius geriausius 
Ir padoriausius bedruomenės žmones, 
tvarkingiausias šeimas, nes jų su
darytas pirmas įspūdis nulems kitų 
bendruomenės narių atvykimą.'

5) Tautinių komitetų pripažinimo 
klausimu nutarta pasiųsti OMGUS' 
Berlyne savo statutus. Konstatuota, 
kad šiuo metu IRO Centras baigia

Naujienos iš Freiburgo
— Lietuvių Dailės institutą Val

dyba š. m. liepos 10 d. Freiburge, 
Taik. Dailės Mokykloje, buvo suren
gusi dailininko Adomo Varno 70 me
tų amžiaus ir 40 metų kūrybinio dar
bo jubiliejaus minėjimą. Dalyvavo 
pats jubiliatas ir nemaža svečių.

— Emigracijai į JAV parengti, 
liet, tautinės grupės pirmininkas re
gistruoja visus turinčius afidevltus, 
šeimos galvas bei savarankius vien
gungius. Atitinkamų valdžios organų 
patvarkymu, visi DP privalo mokytis 
prancūzų kalbos. Atrodo keista, nes 
dauguma DP nori išvykti į anglosak
sų kraštus bei dominijas, kur yra 
geresnės materialinės ir kitos sąly
gos ir jiems reikalinga anglų kalba 
(ypač pabaltiečiams, kurių žymi da
lis mano patekti į JAV).

— DP Administracinio Centro 
pranešimu, galima emigruoti į Bra

ruošti instrukciją santykiavimui su 
Tautiniais Komitetais.

6) Studentų klausimu — prašyti 
karinę valdžią, kad šiais metais stu
dentai būtų atleisti nuo mokesčio už 
mokslą. Prašyti JAV konsulatus, Mi
litary Post ir kitas karines įstaigas 
duoti studentams darbo, kurio, ry
šium su DP imigracijos įstatymo įgy
vendinimu, numatoma, atsiras daug.

7) Stovyklų kilnojimo reikalu — 
prašyti IRQ, kąd be didelio reikalo 
stovyklų nekilnofų, o perkeliant būtų 
sudaromos tautinės stovyklos, ko ne 
visuomet būdavo paisoma.

8) Vokiečių konfiskuoto turto rei
kalu — surinkti dokumentinę me
džiagą kam ir kiek kokio turto kon- 
fiskuota. Tai padarius reikalauti at
lyginti. iRO paraginimu visi trem
tiniai, tarnavę vokiečių Wermach’e,

Jubiliejinei Stovyklai artėjant
Lietuvos Skautų Sąjunga, švęsda

ma savo 30 metų jubiliejų, organi
zavo visų lietuvių skautų, gyvenan
čių Vokietijoj, bendrą Jubiliejinę 
Tautinę Stovyklą vienoje vietoje. 
Dėl pinigų reformos suburti visus 
krūvon negalės. Todėl įvyks stovy
klos dviejose vietose: Tlmmendorfe 
prie Neustądt 46 km nuo Lūbecko į 
vakarus, Baltijos jūros pakrantėje, ir 
Mittenwalde prie Garmischo, Alpių 
kalnų papėdėje. Rugpiūčio 2 d. riedės 
per anglų zoną specialus skautams 
traukinys, surinkdamas visus stovy
klautojus nemokamai ir nugabens 
Baltijos Jubiliejinėn Stovyklon. Į ją 
yra užsirašę per 500 skautų ir skau
čių. Vyriausioji Skautininke yra su
tikus, kad skautės, negalinčios nu
vykti į Garmischą, galės stovyklauti 
prie Baltijos. Čia stovykla tęsis iki 
rugpiūčio 15 d. Tautinė Jubiliejinė 
Stovykla prie Garmischo prasidės 
liepos 29 d. ir tęsis apie dvi savaites. 
Kelionei papiginti daromos pastan
gos.

Seserijos JSA suskirstoma į pen
kis rajonus: Dainavos, Sūduvos, Vil
niaus, Klaipėdos ir Žemaičių. Sto

ziliją su šeimomis dirbti žemės ūky 
ir metalo fabrikuose.

— Emigracijai paruošti prie DP 
Administracinio Centro sudarytas 
specialus skyrius, kuriam vadovauja 
prof. Pr. V. Raulinaitis. Prie IRO 
įsteigtas Informacijoj Biuras dėl pa
vienių DP emigravimo. Jo adresas: 
Baden-Baden, Llchtenherlerallee Nr. 
8, telefon 24-05.

— LRK centro valdyba pranešė, 
kad ryšium su naujos valiutos įve
dimu ir iš to susidariusiu lėšų trū
kumu, studentų pašalpos iki rug
piūčio 1 d. sustabdomos. Kiek ir kam 
bus mokama, bus pranešta vėliau.

— Prancūzų karinė valdžia pa
siūlė DP studentams atostogų metu 
1,5—2 mėn. vykti žemės ūkio dar
bams į Prancūziją padėti suimti der
lių. Atlyginimas 5—6.000 frankų mėn., 
maistas, butas ir kelionė dovanai.

SS daliniuose, dirbą fabrikuose ir 
įstaigose ir negavę atlyginimo, turi 
kreiptis į savo apylinkės rekvizijos 
įstaigas. Pensininkai, norį gauti pen
sijas, — sudaro sąrašus ir juos pri
siunčia C. K., kuris juos pristatys 
karinei valdžiai patvarkyti. Kai ku
rių Apygardų DP pensininkai tokį 
atlyginimą jau gavo.

9) Karo invalidų reikalu: Kadangi 
Estų R. Kryžiaus pastangomis Wūrt- 
tembergo Apygardoje estų karo in
validai pensijas reguliariai gauna, — 
stengtis, kad ir visose kitose Apygar
dose karo invalidai jas gautų.

10) Pasikeista informacijomis pi
nigų reformos klausimu ir susitarta 
dėl tolimesnių žygių.

11) Eventualinio pavojaus atveju 
— tęsiami tolimesni žygiai. (LTB)

vyklos viršininke paskirta sktn. E. 
Pūtvytė. Brolijos Jubiliejinės Stoyv- 
klos Alpėse viršininku paskirtas vyr. 
sktn. St. Jakštas, o Baltijos Jubilieji
nei stovyklai — vyr. sktn. St. Kairys.

Abiejų stovyklų vienumui išreikšti 
rugpiūčio 7 d. sklelbiama jubiliejinė 
diena. Tą dieną viso pasaulio lietu
viai skautai susikaups prie degančių 
laužų ir švęs savo sąjungos tautinę 
jubiliejinę sukaktį. Dvasioje jungsis, 
kur bebūtų — ar Amerikos miestuose, 
ar Anglijos stovyklose, ar Australijos 
kasyklose, ar Kanados giriose Bro
lijos šeima. Seserija numato rugpiū
čio 4 d. jubiliejinę dieną.

Pasiruošimas tam jubiliejiniam 
stovyklavimui vysta smarkiu tempu. 
Prie šių sunkių sąlygų bus lietuviško 
jaunimo didelis laimėjimas. Tautinė 
Jubiliejinė Stovykla apvainikuos ju
biliejinius metus. Šiais metais LSS 
organizavo parodas, įvairias varžy
bas, konkursus, kas labai suaktyvino 
sąjungos gyvenimą. Tikėkimės, kad 
ir pats svarbiausias šių metų žygis 
— Tautinė Jubiliejinė Stovykla — 
tikrai įvyks. t A. Krausas

III-oslos Tautinės Jubiliejinės

SiwyMw Daina
Juokiasi saulė ir džiūgauja girios! 
Skamba jaunatviška skautų daina! 
Skelbti brolybės į dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava.

Vėjas iš Rytų atneša | mus 
Skundą Panemunės vienišų šilų. 
Vėjas Vakarų teneša aidus 
Tautinės Stovyklos skautiškų aidų.

Daugeli metų šią vėliavą nešė 
Žemėj savoj Lietuvos skautlja. 
Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui 
Stojom atgimę kietoj tremtyje.

Vėjas iš Rytų............. , , *•”'

Broliška meilė jėgų tepriduoda, 
Viltį težadina laužo liepsna.
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio
Nemuno slėniuos skambės jų daina!

Sktn. V. Bražėnas

Gerai būtų žmogui gyventi, jeigu 
ne tas birželis, per nesusipratimą įsi
maišęs tarp kitų padorių mėnesių. 
Pažiūrėt, rodos, nieko sau būtų mė
nuo, ir šiltas, gražus, kas sekmadie
nio rytą nuo Vytauto bažnyčios atsi
kabindavo po kelis laivus su dūdomis 
ir dainomis, Vaižgantui barantis sa
kykloje, ir išplaukdavo į gegužines; 
stambieji metiniai varduvininkai (dar 
labiau jų sveikintojai) laukdavo ^an
taninių, joninių ir petrinių-povilinių, 
pirmieji su alaus statinaitėmis, sly
vom apkamšytais kalakutais, o an
trieji su bukietais, auksiniais sidabri
niais (žiūrint koks varduvininko tar
nybinis aukštis) portsigarais, peleni
nėmis ir kitais nereikalingais atmin
tiniais; valdininkai įstaigose sukišę 
nosis kombinuodavo atostogas, lenk
tyniaudami išradingumu, originalu-
mu, kas su meškere į gimtąjį ežerą, 
kas pas tėvą šienaut, kas atlietuvint 
Klaipėdos krašto, kas į „nusibodu
sią“ Palangą. Gimnazistai ir studen
tai, virsdami per galvas, išsipildavo 
į žaliuojančius laukus. Ir aš ten bu
vau, ir valgiau gėriau, burnoj nieko 
neturėjau...

Palaukit, — kad nesumeluočiau, 
— nuo kada reikalai pakrypo pakal
nėn ir birželis, taip sakant, nuėjo šu
niui ant uodegos?

Berods, birželio 7 dieną vienais 
metais daug kam sutrukdė atostogos, 
o kas jau vasarojo Palangoje, vieną 
rytą nebegalėjo telefonu susišnekėti 
su savo viršininkais Kaune, o į Zara
sus išskrido lėktuvas atsivežti nau
jos valdžios, bet senoji nepasidavė ir 
po to kilo daug nemalonumų, kurie 
sudrumstė gražiai prasidėjusio pa
vasario nuotaiką ir vieniems ir ki
tiems.

Tuo pavyzdžiu užsikrėtė birželio 
mėnuo ir, k*"ėms metams praslin
kus, liga taip paaštrėjo, kad mes tą 
mėnesį pagatavi visai išmest iš ka
lendoriaus, — kad jį kur bezmėnas 
eketėn įtrauktų!

Tik ką apdainavus antanines, dar, 
galima sakyt, galvai skaudant pen
kioliktą birželio keturios dešimtai
siais ant apivarų atkulnuoja raudo
nieji, pykšėdami užspringusiais tan
kais, puola į dviračių sandėlius ir 
krautuves, pasodina Paleckį ant sos
to iš šalių pastatę po špiėgą, Liudui 
Girai bėgiojant su raudonu gėle at
lape po Laisvės Alėją ir bučiuojan
tis su išvaduotaisiais arkliavagiais.

Nespėjo praeiti vieni metai, kai, 
štai, ir vėl birželis, sodina į sunkve
žimius pavojingus liaudžiai ir revo
liucijai senelius, paliegėlius, gimdan
čias ’ moteris, žindomus kūdikius, 
paskui laipdlna į gyvulinius vagonus 
ir išveža l broliškas respublikas sta
tyti socializmo.

Ir dar šis birželis, palaukęs vieną 
savaitę, mums atneša ant galvų bom
bas ir išveja žalius sunkvežimius, dėl 
kurių burzgimo naktimis, nemiego- 
davom, ant Karo muziejaus bokšto 
invalidai iškelia trispalvę, patraukia 
už varinio liežuvio Laisvės Varpą, o 
paskui, prietemoje užsiraugia valsas 
su savomis, nebežinia kas ką šaudo,- 
kas kulkas gaudo. Ir juo labiau šau
dė, tuo Hnsmesnl darėsi žmonės, nors 
vėliau ta linksmybė virto vėl ašaro
mis, rudiesiems įsivėlus į plaukus, 

už pakarpos ėmus gaudyti statyti 
naujoš Europos.

Keturiasdešimt ketvirtųjų metų 
birželio pabaigoje, atšventus Jonines, 
Kaune pasirodė apšepę, neišmiegoję 
vilniečiai, kiti Nerimi plaustais at
plaukę, kuriems kauniečiai dar pra
džioje bandė išmetinėti: tai ką pani
ką keliat? Tačiau greitai ir kaunie
čiai užsikrėtė karštligę, šokę ieškoti 
sunkvežimių ir valčių kelionei į va
karus, nebenorėdami antrą kartą su
sitikti akis į akį su giltine.

Tiuringijoj gyvenantiems tautie
čiams sekantis birželis, nors jau po 
linksmai atšvęsto išvadavimo, buvo 
pritemdytas nuolat kartojamų, gandų, 
kad mandagūs amerikiečiai užleis tą 
kraštą tiems, nuo kurių ieškojom va
karinės užuovėjos. Teko vėl griebtis 
išbandytosios priemonės — pabėgėli- 
nės lazdos.

Po to du birželiai į stovyklas siun
tinėjo skriningų komisijas su kryž
minės tardymų ugnies kardais, kurie 
nemaža mūsų išvarė iš neilgai truku
sio konservų ir cigarečių rojaus, be 
vilties nors ir didžiausiame prakaite 
vėl išpirkti nuodėmes, kurių niekuo
met nebuvo padarę.

Šių metų birželis, šaltas ir lietin
gas, užgriuvo juodu debesiu ant iš- 
vietintųjų galvų atnešdamas naujus 
pinigus, geriau pasakius, pagrobdamas 
senuosius, nutildydamas tautinius an
samblius, nutraukdamas mokytojams 
algas, apipešiodamas laikraščius, nu
žudydamas gimusias ir negimusias 
knygas, sustabdydamas suvažiavimus 
ir smulkesnio pobūdžio keliones. 
Trumpai tariant, birželis mus išrengė 
nuogai, vietoj figos lapo prikabinęs 
keturiasdešimt vokiškų markių.

Ir po viso to, ką mes galime be
galvoti apie birželio mėnesį, nebent 
tik jį išplėšti iš kalendoriaus arba 
nubausti lygtinai, kol pasitaisys ir 
gal gražins mus ten, kur žiūrint pa
vargo akys. Tuomet jam vėl dovano- 
sim už visas šunybes.

Pertvarkyti mokesčiai
LTB Centro komitetas pertvarkė 

tremtinių mokesčių ėmimą. Solida
rumo ir Laisvės rinkliavos mokesčiai 
nuo liepos 1 d. sujungiami ir . laiki
nai nustatyta jų bendra suma 1 DM 
mėnesiui. Si suma paskirstoma taip: 
LTB Centro Komitetui 40’/o, Tautos 
fondui 25%, Apygardos' komitetui 
10% ir Apylinkės komitetui 25%.

Komitetų pareiga rinkti šį mo
kestį kas mėnesį ir iš surinktų sumų 
tuojau pat atsiskaityti. Neišsigalin- 
tieji sumokėti paduoda savo apylin
kės komitetui motyvuotą pareiškimą 
raštu, ir komitetas daro sprendimą.

LTB Centro Komitetas, pertvar
kydamas tremtinių mokesčius, ape
liuoja į tautiečių visuomeninį ir tau
tinį susipratimą ir tikisi, kad paskiri 
tremtiniai supras, jog be pinigų joks 
bendruomeninis darbas neįmanomas. 
BALFO METINIS SUVAŽIAVIMAS 

S M. SPALIŲ MEN.
Tokius suvažiavimus Balfas daro 

kasmet. Šiais metais metinis suva
žiavimas, kaip nutarė Balfo direkto
riai, įvyks š. m. spalių 15-16 d. Chi
cago, Ill,, Morrison viešbuty.

Artūras Koestleris (2)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

111
Abu atėję Rubašovo suareštuoti vyrai kažką tarėsi tam

siame koridoriuje. Atvedęs juos kiemsargis Vosylius per
sigandęs stovėjo prie keltuvo. Jis buvo senas ir liesas, ant 
marškinių užsimetęs karišką milinę. Virš atbrailijusios apy
kaklės galima buvo pastebėti paraudusi randą. Pilietinio karo 
metu jis buvo sužeistas. Karą jis praleido Rubašovo partizanų 
pulke. Vėliau Rubašovui išvykus j užsienį, jis nieko apie jj 
negirdėjo, jeigu neskaityti to, kad jo duktė paskaitydavo jam 
iš laikraščių. Jis liepdavo jai paskaityti kalbas, kurias Ruba- 
šovas pasakydavo įvairiuose kongresuose. Iš tų ilgų ir nesu
prantamų kalbų Vosylius sunkiai galėjo beatpažinti tą mažą, 
su barzdele partizanų vadą, kuris mokėdavo taip gražiai nusi
keikti, kad net Kazanės Šventoji Mergelė turėdavo šyptelėti. 
Per tas kalbas Vosylius paprastai Užmigdavo, bet visuomet at- 
sibusdavo, kai prieidavo prie kalbos pabaigos ir plojimų. 
Kiekvieną ritualinę pabaigos frazę: „Tegyvuoja Internacio
nalas! Tegyvuoja Revoliucija! Tegyvuoja Nr. I!“ Vosylius šir
dies gilumoje palydėdavo „amen", bet taip, kad duktė negirdė
tų. Paskum nusivilkdavo liemenę, paslapčiomis lyg susigėdęs 
persižegnodavo ir eidavo gulti. Ties jo lova ant sienos buvo 
taip pat Nr. I portretas, o šalia partizanų vado Rubašovo 
fotografija. Jei tą fotografiją būtų pastebėję, tur būt ir jį 
būtų suėmę.

Koridoriuje prie laiptų buvo tamsu, tylu ir šalta. Jaunes-: 
nysls NKVD agentas jau buvo bepaleidžiąs šūvį į durų užrak
tą. Vosylius stovėjo atsirėmęs į keltuvą; jis vos tespėjo ap
siauti batus; jo rankos drebėjo. Vyresnysis valdininkas su

draudė jaunesnįjį: suimti reikėjo be triukšmo, diskretiškai. 
Abu pustė sugrubusias rankas ir vėl ėmė belstis. Keliais auk
štais žemiau kažkas ėmė spiegti. „Liepk nutilti", tarė jaunes
nysis Vosyliui. „Nutilkit, valdžia“, — sušuko Vosylius. Mote
riškė tuojau pat nurimo. Jaunesnysis ėmė batu spardyti duris. 
Ant laiptų kilo didelis triukšmas; pagaliau durys atsidarė.

Visi trys įsiveržė į Rubašovo kambarį: jaunesnysis su re
volveriu rankoje, vyresnysis išsitempęs kaip rikiuotėje, Vosy
lius už kelių žingsnių — atsirėmęs į sieną. Rubašovas šluostėsi 
prakaitą. Prisimerkęs, užmiegotomis akimis jis pažvelgė 
į juos. ' _

— Pilieti Rubašovai, Nikalojau Salmanovičiau, įstatymo 
vardu jūs areštuojamas, — tarė jaunesnysis.

Rubašovas, ieškodamas akinių, knisosi po pagalve ir tru
putį pasikėlė. Kai jis užsidėjo pince-nez, Vosylius ir vyres
nysis valdininkas pamatė-tą pačią akių išraišką, kurią jie buvo 
matę senose revoliucijos fotografijose. Vyresnysis dar labiau 
išsitempė; Jaunesnysis, išaugęs naujųjų didvyrių įtakoje,- 
žengė žingsnį prie lovos. Visi trys suprato, kad norėdamas 
nuslėpti sumišimą, jis galėjo ką nors grubaus pasakyti arba 
padaryti.

— Paslėpkit savo revolverį, — tarė jam Rubašovas. — Ko 
jums iš manęs reikia?

— Negi negirdėjot, kad esate areštuotas, — tarė jaunes
nysis. — Apsivilkite ir negaiškite be reikalo.

— Ar turit pavedimą arštuoti? — paklausė Rubašovas.
Vyresnysis ištraukė iš kišenės raštą, padavė jį Rubašovui 

ir vėl ramiai atsistojo.
Rubašovas atidžiai perskaitė.
— Na gerai. Man jūs velniai! Ką čia su jumis aiškintis.
—Tik greičiau vilkitės, — tarė jaunesnysis. Kaip matyt, 

jo šiurkštumas buvo ne dirbtinis, bet natūralus.
„Kokią puikią kartą išsiauklėjome“, tarė pats sau Ruba

šovas.

Jis pagalvojo apie propagandines afišas, kuriose buvo vaiz
duojamas amžinai besijuokąs jauniamas. Jis pasijuto baisiai 
nuvargęs. v

— Paduokit verčiau chalatą, užuot čia besišvaistęs su savo 
revolveriu, — tarė jaunesniajam.

Jaunuolis paraudo, bet nepratarė nė žodžio. Vyresnysis 
padavė chalatą. Rubašovas įkišo ranką į rankovę.

— Sį kartą gerai, pasisekė, — sumurmėjo per prievartą 
nusišypsodamas. ■ •

Nė vienas iš trijų nesuprato, ką jis norėjo pasakyti. Jie 
tik žiūrėjo, kaip jis palengva išlipo iš lovos ir ėmė rankioti 
apdėvėtus drabužius.

Nors visas namas tylėjo, bet galima buvo jausti, kaip nie
kas nemiegojo ir sulaikydamas kvapą laukė.

Po to kažkas paleido vandenį, kuris monotoniškai čiur
lendamas ėmė tekėti vamzdžiu žemyn.

IV
Mašina, kuria jie buvo atvažiavę, Stovėjo prie durų. Tai 

buvo visiškai naujas amerikinis automobilis. Dar buvo tamsu, 
šoferis uždegė prožektorius. Atsisėdo pirmiausia jaunesnysis, 
paskum Rubašovas ir vyresnysis. Uniformuotas šoferis paleido 
mašiną. Ties gatvės kampu asfaltas pasibaigė, nors dar tebe
buvo miesto centras. Aplink didžiuliai devynių dešimties 
aukštų namai, bet gatvė lyg gruoduotas kaimo kelias. Šoferis 
važiavo pamažu, liuksusinės lingės girgždėjo, kaip jaučių trau
kiami ratai.

— Važiuok greičiau, — tarė jaunesnysis, negalėdamas pa
kęsti tylumos. *

Šoferis neatsigręždamas patraukė pečiais. Kai Rubašovas 
įlipo į mašiną, jis pažvelgė į jį kurčiu ir be simpatijos žvilgs
niu. Kadaise Rubašovas turėjo nuotykį; sanitarine mašina 
važiuojąs žmogus pažvelgė į jį tokiu pačiu žvilgsniu. Važia
vimas išmirusiomis gatvėmis su banguojančiomis prcž<-;<oril| ’ 
šviesomis buvo varginąs.
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Žaismas Berlyne / Rašo Ged. Galvanauskas
Įžūlumo {karštyje. — Sovietai per

gyvena nemažus vidinius sunkumus. 
Į>aciorasįs karas sunaikino ten 1710 
miestų, 70.000 kaimų. Daugiau 25 imi. 
liko be pastogės. 32.000 pramonės 
įmonių sugriauta, 98.00 žemės ūkio 
kolektyvų gamyba gerokai pažeista. 
Stalinas ūkišku penkmečiu siekia at
kurti bent aukštesni krašto gerbūvį. 
Lengvosios pramonės uždavinys pa
tenkinti pirmykščius reikalavimus. Ji 
labiau taikinga už sunkiąją ir Molo
tovo politiką užgrobtuose kraštuose. 
Svetur bekurstant ugniavietes, sovie
tiniai satelitai pradeda pabusti. Tau
tinis apsisprendimas ir neparanki že
mės ūkio kolektyvizacija išugdo pasi
priešinimą. Pačiuose sovietuose ša
lia ūkiško nuniokojimo pergyvena
mas milžiniškas psichologinis lūžis, 
kuris verčia ieškoti kelio i dešinę. 
Tuo pat metu Kremlius bando visur 
sprogdinti, naujus ugniakalnių kra
terius sukurti. Vienu tokiu yra Ber
lynas. Čia sovietai parodo nepa
prastą Jžūlumą, kuris prašoka jų pa
jėgumą. Tas įžūlumas yra išdava 
JAV nelemtų nuolaidų, padarytų ka
ro metu. Įvairiuose pažeidžiamuose 
taškuose įžūlumo receptas taikomas 
be atvangos. Juo siekiama aiškių po
litinių tikslų vokiškoje politikoje, bet 
stengiamasi stygos nepertempti, kad 
nenuvedus prie karo nepageidau
jamos katastrofos. Kai kas mano, 
kad sovietai turi šiais metais dau
giau galimybių padaryti žalos anglo
saksams ir nuniokoti vakarinę Euro
pą. Bet tat būtų tik gera pradžia 
blogos pabaigos. Dabartinėje padė
tyje Maskva tik pradžioje galėtų 
tverti, o galop būti sunaikinta. Šis 
realizmas ir sudaro pagrindą sovie
tinės politikos niuansams.

Sudėtingas vokiškasis klausimas. 
— Prancūzija vokiečių labiau įgąs
dinta, kaip kitos galios, kad ir Mas
kvos. Lenkija, Čekoslovakija perse
kiojamą panašios baimės. Molotovas 
dideliu pasitenkinimu Varšuvos kon
ferencijoje sutiko lenkų prašymą pa
remti vokiškas žemes įjungti, nau
joje Lenkijoje. Prahos pageidaujama 
rytinė sąjunga kiek pažeista. Ju
goslavijos užsispyrimo. Maskva pa
darytas klaidas ir žalas vokiškose 
žemėse nori išpirkti vękiško naciona
lizmo kurstymu. Berlynas buvo ir 
liks vokiečių politiniu centru. Tą 
centrą nori vieni užvaldyti, o ten 
esančius angolaksus ir prancūzus 
spausti, kąd naujose darybose pada
rytu nuolaidas.

Sovietai, darydami nuolaidas len
kams, dar labiau apkarpo savo sritį. 
2įemės ūkio šalis yra išnaudojama 
Sovietų sąskaitom

Berlyno kovoje Kremlius turi kai 
kurių pirmenybių, nes gali nukirsti 
susisiekimą. Jis kai kur laimėdamas 
užsikrauna sunkią naštą — išmaitinti 
2 mil. gyventojų. Pagaliau, pagal 
Potsdamo susitarimą už Berlyną^va- 
kariečiams turėtų grąžinti Thūringi- 
ją. Maskva vesdama tą pavojingą 
žaismą gali išprovokuoti, konfliktą. 
Todėl Washingtone prileidžiama, jog 
Kremlius gali daryti įvairių bandy
mų, tačiau vengs galutinio taško — 
karo. Tas šaltinis tvirtina, kad sovie

tai siekia vakariečiams {varyti bai
mės, juos pavėlinti vakarinės Vokie
tijos klausimus išspręsti ir tuo būdu 
nesurasti pusiausvyros tarp rytinės 
ir vakarinės Europos.

Tose sąlygose vakariečiai yra nu
sistatę tvirtai laikytis. Suderintų 
notų įteikimu vakariečiai {spėja so
vietus, kad turės suvirškinti savo 
veiksmų išdavas. Gen. Clay {spėtas, 
kad jis nedarytų jokių žygių nepasi
taręs su kolegomis. Bet ir šiose apy- 
stovose Washingtonas nėra nusistatęs 
vesti, karą dėl Berlyno.

Pokerio partija. — Abi stovyklos 
daug kur žaidžia rizikingą pokerį. 
Jei kas paklaustų nuomonės, aš tą 
žaidimą pavadinčiau sporte įžūlumą 
ir melagystę mėgstančių. Tas žaidi
mas dabar vedamas ne už stalo, bet 
visame pasaulyje. Jo išdavoje aukso 
punktai pradeda kilti, o doleris kri
sti. Juodoji birža nuogastauja karo. 
Aukso pirkėjai numano, kad geriau 
turėti kišenėje brangaus metalo, kaip 
dolerio kurso paritetas, kurį lems už
jūrio rinkos ir motyvai.

Liepos 2 d. notose pirmiausia kal
ba apie visiems žinomus dalykus: 
Berlynas - tarptautinė vietovė, korioje 
nesutarimo ženklan kursuoja dvi va
liutos. Toliau nurodo, kad vakarie
čiai nepabūgo grasinimų ir jėgos prie
monių. Vakariečiai pasirėmę 1945. 
VII. 7. sutarimu dės pastangas aprū
pinti savo sričių Berlyno gyvento
jus. Tas žmoniškumo šaukiąs pasi
žadėjimas bet kuria kaina bus tęsė- 
tas. Berlyno klausimu gali būti da
romi pasitarimai, bet prieš tai turi 
būti atstatyta anksčiau buvusi padė

KAZYS VERŽIKAS /
Chicago (Illinois). — Amerika 

deda pastangas išgelbėti pasauli nuo 
trečiojo pasaulinio karo baisumų. 
Amerika stabdo bolševikų agresiją. 
Amerika pila krūvas dolerių Euro
pos ir Azijos valstybėms. Ir vis dėlto 
ji nesusilaukia pasaulyje to entu
ziazmo, kuris turėtų tokiais atvejais 
kilti. Apie tai prasitaria ir kai kurie 
pripažinti Amerikos politikos eksper
tai. Kodėl tai yra? Kur priežastys?

Žinoma, priežasčių gali būti įvai
rių. Maskvos propoganda. Amerikos 
užsienių politikos stambios klaidos. 
Nepakankamas tos politikos pastovu
mas. Tas tiesa. Bet tai nėra pati 
svarbiausioji priežastis.

Svarbiausioji priežastis, man at
rodo, yra va šita. Vįs dar yra pasau
lyje daug žmonių, kurie nesugeba at
skirti propogandos nuo realios poli
tikos užsimojimų ir galimumų. Ir 
taip pasidarė, kad daug pasaulio 
žmonių pradėjo galvoti, kad Amerika, 
paprastai sakant, turi ir gali gyventi 
dėl kitų, kad ji turi ir gali siekti 
idealios pasaulio santvarkos, nepai
sydama savo valstybės tiesioginių in
teresų. Dar daugiau. Ne retai su
tinkamos tokios iliuzijos, kad Ame
rika toks laimingas kraštas, kad ne
turi jokių nei vidaus nei užsienio

problemų. Turi sau demokratiją, turi 
laisvę ir ir viskas eina savaime gerai 
ir laimingai. Užeina noras — įpila į 
kalį Vokietijai (jau net du kartu per 
labai trumpą laiką) ir vėl švilpau
dami sau skrenda ir plaukia namo. 
It karas jiems būtų koks sportas — 
futbolas ar krepšinis.

Deja, taip nėra. Amerika demo
kratijos ir laisvės šalis. Bet tas čia 
gauta ir išlaikoma nelengvai. Čia 
buvo ir yra daug visokių nuomonių 
skirtumų ir užsimojimų, kurie pra
eityje net daug savo žmonių kraujo 
kaštavo ir reikia nuolat dėti milži
niškas pastangas, kad taip būtų, kaip 
dabar yra.

Užsienio politikoje Amerika turi 
daug, net labai daug sunkiai išspren
džiamų problemų. Ir tai kuone vi
suose pasaulio kraštuose. Visur ji 
turi savo gybybinių interesų, kuriuos 
ji saugo ir turi saugoti lygiai taip, 
kaip daro kitos valstybės. O kariauja 
Amerika tikrai ne dėl sporto. Karo 
čia niekas nenori — stačiai nekenčia 
tų žmonių, kurie kalba apie karo 
galimumus. Amerika tik tada ka
riauja, kai tas jokių būdu nebeišven
giama, kai be karo jokių būdu ne
begalima pašalinti tų pavojų, kurie

tis. Britų ir amerikiečių ir prancūzų 
notos menkai kuo skr/riasi, nes 
visos buvo sutartinai Londone reda
guotos. Nors jos buvo įteiktos ne{- 
prastiniu metodu, tačiau jose išveng
ta bet kurių grasinimų, jei bolševikai 
nekreiptų j jas dėmesio.

Dar notų nepaskelbus, -laukiant 
sovietų atsakymo, pastarieji išrado 
naujus būdus vakariečių nervams 
bandyti: protestai dėl nesilaikymo 
orinio transporto taisyklių, komen
dantūrų posėdžių nutraukimas, fi
nansinis spaudimas, slaptas komuni
stų partijos įsakymas pradėti sabo
tažą ir eilė kitų priemonių. Tuo spau
dimo metu paaiškėjo, kad Berlyno— 
Helmstedto geležinkelio linija suar
dyta kai kurių sabotažninkų vokie
čių, kurie nusipelnė marš. Sokolov- 
skio bausmės.

Berlynas - kariškių vasarvietė. — 
Ne vien Montgomery, bet JAV karo 
viceministras Draper ir prancūzų ka
riai staiga pamėgo Berlyną. Nuo jų 
neatsilieka ir politikai. Berlyno griu
vėsiai priviliojo Australijos minister} 
pirmininką Chifley, kuris ten atsi
dūrė Attlee privatiniu lėktuvu. W. 
Churchill, konservatorių vadas, pasi
žada remti E. Beviną^erlyno klau
sime.

To nervuoto laukymo metu britų 
spauda pradeda nuogąstauti dėl atei
ties. „Daily Mail" dėsto: „Juk keista, 
kad mūsų ir mūsų-vaikų ateitis pa
reis nuo Maskvos atsakymo į prote
sto notą. Tuo labiau keista, kad da
bartiniu metu nėra to nervuotumo, 
kuris normaliu atveju lydi tokius 
{vykius. O vis dėlto pastarosios die

nos yra kritiškos, kaip anuomet, 1939 
m. prieš rugsėjo 1 d.“

Kai vakariečiai vis dažniau lanko 
Berlyną, marš. Sokolovskis apleidžia 
Berlyną. Jis Maskvoje užimsiąs kai 
kurią aukštesnę vietą. Spėjama, kad 
jis ir Berlyne sovietus atstovausiąs 
iki pasibaigs tas pokerio žaidimas.

Ėerlynas — nepakankama prieža
stis karui pradėti. Jis tegali būti tik 
žiežirba, kai karo mašina bus užvesta. 
Iš tolimos perspektyvos žiūrint susi
daro vaizdas, kad amerikiečiai tą 
mašiną paruoš tik ateinančiais me
tais. Tačiau iš pokerio žaidimų ga

Čekoslovakija ruošiasi 
karui

ĮSTAIGOMS ĮTAISOMOS TAMSIOS UŽUOLAIDOS

iš Pragos NYKT korespondentas 
E. Coblentz praneša, kad Čekų vy
riausybė patvirtino, jog ji ėmusi žy
gių apsaugoti Pragą nuo naktinių oro 
puolimų.

Įvairios įstaigos mokyklos ir 
ligoninės yra paprašytos suteikti ži
nias, kiek joms reikėtų medžiagų sa
vo {staigų langams ir durims aptem
dyti. Vyriausybė pareiškusi, kad tas 
reikalas esąs normali priemonė, tai
koma visuose kraštuose taikos metu, 
tik neatsakingi gandai iššaukę dau
geli žmonių tikėti, jog pasiruošimas 
reiškiąs greitą karą. Aplinkraštyje 
rašoma „Pirmiausia reikalinga paga

Iliuzijomis pagrįstas 
kaltinimas

gresia Amerikos valstybei ir tautai. 
Amerika, lygiai kaip kitos didelės ar 
mažos valstybės, pirmoje eilėje žiūri 
savo interesų. Kitaip ir būti negali. 
Sitai prisimindami suprasime ir tai, 
kas mums atrodo Amerikos užsienio 
politikos klaidomis.

Tegu tai ir buvo klaidos, mūsų, 
o gal ir Amerikos akimis žiūrint. Bet 
tai paaiškėjo tik dabar, iš praktiško 
patyrimo. Tą patyrimą daugelis ma
žesnių tautų jau turėjo pirmiau, bet 
ne Amerika. Dabar ir ji įgauna toki 
patyrimą ir tai nelengvai — per 
nuolatinius ir labai jaudinančius bei 
pavojingus bandymus. Kokias išva
das ji padarys iš tų bandymu, ga
lima tik spėlioti ar apytikriai pra
našauti. Bet būtų didelė ir klaiki iliu
zija manyti, kad toms išvadoms ga
lėtų turėti lemiančios įtakos kitų 
valstybių ar tautų interesai ar norai. 
Tik laimingu, būdu atrodo, kad Ame
rika sprendžia savo užsienio proble
mas tuo būdu, kuris duoda pagrįstų 
vilčių daugeliui kitų laisvų ir pa
vergtų tautų. Taip žiūrėdami | tuos 
reikalus, mes galėsime išvengti iliu
zijų ir jomis pagristų kaltinimų, ku
rie kartais gali būti žalingi ne tiek 
kaltinamajam, kiek kaltintojui. 

lima visko tikėtis. Absurdiškumas 
vyrauja dabar ne vien literatūroje, 
filosofijoje, bet ir politūroje, nes pa
saulio likimas pareina nuo kažkeno 
nelemto ėjimo. Tuo metu pamirštami 
idealai ir tai, kad Pabaltijy yra ken
čiančios ir kovojančios tautos, kurios 
dar tiki duotais pažadais. Kai po
kerio žaidėjai sutryps ir tuos idealus, 
tautos taps spekuliacijos žaidimu, 
tuomet Europa, o ją seks kiti žemy
nai, atsidurs sunkesnėje padėtyje, 
kaip anuomet pranašavo Chamber
lain ar Spengler.

minti medžiagos užtemdymams. Už
temdymo {rengimai turi būti paruošti 
visoms toms vietoms, kuriose darbas 
tęsis ir per oro aliarmus ar puoli
mus .,

Nors vyriausybė sako, kad toji 
medžiaga turėtų būti pagaminta per 
penkmečio planą, pradedant -1949 m- 
sausio 1 d., tačiau vietos įtaigos pa
prašytos atsakyti nedelsiant, o ap
skaičiavimai turėtų užtrukti ne il
giau kaip vieną dieną.

Komunistinis čekų jaunimo laik
raštis „Mlada. Frontą“ rašo: „... Sis 
pasiruošimas yra geriausia taikos ap
sauga prieš visus tuos, kurie iiorėtų 
naujo karo“.

Kaip ten bebūtų, darbai nesiderina 
su pareiškimais. Ne veltui Čekijos 
vyriausybė susekė vėl naujo „suki
limo" lizdą ir todėl suimta labai 
daug asmenų, nes jie rengę per
versmą ir organizavę špionažą, (ja)

ČEKAI KOVOJA DEL SAVO 
KRAŠTO LAISVES

Buv. Čekoslovakijos egzilinės vy
riausybės narys JAV ir 20 rųetų mi- 
nisteris Prancūzijoje, Stefan Osusky, 
40-ties buvusių antikomunistų čekų 
parlamento atstovų vardu išleido me
morandumą, kuriame pasisakoma 
prieš Gottwaldo vyriausybę.

Memorandume rašoma, kad šioji 
grupė yra apsisprendusi siekti viso
mis teisėtomis priemonėmis atstatyti 
Čekoslovakijoje įstatyminę tvarką ir 
demokratiją. Ji stengsis išvaduoti 
kraštą nuo komunizmo ir rusų bol
ševikų, sieks atstatyti pilietines lais
ves ir įtraukti jį į Europos šeimą.

RUSAI BĖGA Iš PARYŽIAUS 
a BIJODAMI KARO

NYKT rašo, kad senosios Rusijos 
pabėgėliai Prancūzijoje nori persi
kelti per Atlantą, nes jie bijo greito 
raudonosios armijos pasistūmėjimo l 
Vakarų Europą, kurią užėmus jie bū
tų prievarta sugrąžinti į Sovietų Są
jungą. Prancūzijos socialinės įstai
gos skaičiuoja, kad nuo karo pabai
gos į Prancūziją atbėgo su netikrais 
dokumentais per 20.Q00 asmenų, 
kurių tarpe esą lenkų pabaltiečių ir 
Balkanų tautų.

— Ar toli? — paklausė Rubašovas, nepasižiūrėdamas | 
savo draugus. Reikėjo tik pridurti: nuo čia ligi ligoninės.

— Geras pusvalandis, — tarė vyresnysis. '
Rubašovas išsitraukė iš kišenės cigaretes, vieną įsikišo j 

bumą ir automatiškai pasiūlė pokelį aplink. Jaunesnysis įžū
liai atsisakė, vyresnysis paėmė dvi, viena paduodamas šo
feriui.'šoferis, laikydamas vairą viena ranka, užšidegė. oRu- 
bašovui pasidarė lengviau; tuo pat metu ėmė pats sau prie
kaištauti. „Kaip tik laikas jausmams“, tarė jis. Tačiau nega
lėjo susilaikyti neužkalbinęs ir nesudaręs aplink save truputį 
žmogiškos šilumos.

— Gaila mašinų, — tarė jis. — Užsieniniai automobiliai 
brangiai kaštuoja; Šeši mėnesiai mūsų keliais ir baigta.

— Tikrai, teisybė. Mūsų keliai labai atsilikę, — tarė vy
resnysis.

Iš jo balso tono Rubašovas suprato, kad tas žmogus matė, 
kaip jis buvo apleistas. Rubašovas jautėsi panašiai kaip šuo, 
kuriam numeta kaulą Nutarė daugiau nebekalbėti. Bet jau- 
nesnys staiga piktai susuko.

— Ar kapitalistiniuose kraštuose geresni? -
Rubašovas negalėjo sulaikyti šypsenos.
— Ar buvot kada nors išvykę į užšienį — paklaus? jis.
— Aš visvien žinau, kas ten dedasi, — atkirto jaunuolis. 

— Nepasakokit čia man niekų.
— Kuo mane iš tikrųjų laikote? — paklausė labai ramiai 

Rubašovas. Jis neškentė nepridūres: — Iš tikrųjų jums reikėtų 
truputį pastudijuoti partijos istoriją.

Jaunasis tylėjo ir įsmeigė akis | šoferio nugarą. Visi tylėjo. 
Trečią kartą šoferis pagazavo mašiną ir nusikeikęs paleido. 
Jie pravažiavo priemiesčius; jokio skirtumo, Išskyrus apsku
rusius medžius. Aukštai ties jais švietė Išblyškęs ir šaltas 
mėnulis. (B. d.).

Vyt. Alantas *• (7)

Sužvejotos 
brangenybės

Skulptorius grįžo { pastogę, ušdegė švakę ir atsidėjęs ap
žiūrėjo savo kūrini: jis buvo nepaliestas. Paskum jis vėl su
kabinėjo paklodes ir su meile, tartum gyvą padarą, apsupo 
skuduru savo stalulą.

— Vadinasi, Merkys tyčia pas j{ apgyyendimo tą nusidėvė
jusį donžuanėlį. Tikrai, velniškai sugalvota, — grįždamas 
lėtai { kambarį galvojo Vanagas.

Prie savo kambario durų Vanagas stabtelėjo. Viduje girdė
josi'kalbant. Jo žmona klausė:

— Kur jis galėjo dingti?
— Ar tai svarbu? — atsakė .Lipnaitis'. — Svarbiausia, kad 

mes vieni; garbės žodis. Aš taip norėčiau su tamsta pabūti 
vienas... Visties reikia eiti gulti, aš užrakinsiu duris...

— Ar iš proto rišėjai! — šūktelėjo Vanagienė.
— Išėjau'... Kai pirmą kartą tamstą pamačiau...
— Nekalbėkite niekų.
— Niekados savo gyvenime aš rimčiau nekalbėjau. Juk 

tamsta matai...
— Nerakinkite durų, mano vyras gali grįžti! — vėl rikte

lėjo moteris.
— Juk nakčiai mes visada užsirakiname...
Ji atsikalbinėjo, bet jos balse griežto priešinimosi nebuvo: 

atsikalbinėjo dėl to, kad reikėjo atsikalbinėk Lipnaitis, matyt, 
tai suprato ir artinosi prie durų, bet Vanagienė jo lyg ir 
neleido. Už durų vyko švelnus susistumdymas, protarpiais 
paįvairinamas Lipnaičo meiliais dūstančiais žodžias:

— Būk tamsta gerutė... Matai, kad aš tave beprotiškai 

mylių... Be tavęs nebegaliu gyvent, garbės žodis... Visą 
savo turtą kloju po tavo kojomis... Nori, dovanosiu tą auk
sini žiedą, kuris tau taip patiko? Tik būk išmintinga, garbės 
žodis...

Paminėjus žiedą, staiga viskas nurimo. Tuomet Vanagas 
griežtu judesiu atidarė duris; Lipnaitis laikė jo žmoną savo 
glėbyje ir bučiavo. Vanagienė suspiegė, tartum ieškodama 
Prieglobščio, puolė prie lovytės ir pagriebė { glėbi mieganti 
raiką.

Lipnaitis, kaip drobė išblyškęs, kvailtal šypsodamasis, be
jėgiškai vapėjo:

— Dovanokite, nesupraskite klaidingai... Grynas nesu
sipratimas, garbės žodis ... Mes matėme filmĖį; norėjome 
pamėginti ją atkurti, garbės žodis... Gryniausias nesusi
pratimas, tikėkite manimi, ponas Vanagai...

— Sakote, filmą? — paklausė skulptorius susivėlusiais 
plaukais ir atlapa krūtine, varstydamas vyriuką paniekos 
žvilgsniu.

— Taip, taip, matėme filmą, kurią čia norėjome pakartoti, 
garbės žodis... Į tamstos šeimą aš ir nemanau brautis, tai 

'būtų nesąmonė, darbės žodis. Seimą man šventas dalykas...
. — Kaip tat? O sakeisi mane myl{s, — visai netikėtai įsi

kišo | pokalbį Vanagienė.
— Ak, kvailystė, — mostelėjo ranka Lipnaitis, tartum 

gindamasis nuo įkyrios musės.
— Kvailystė! — vėl suspiegė žmona. — Jam buvo tik 

kvailystė, malonus laiko praleidimas! Išmesk jį pro duris
— Kartą aš irgi mačiau filmą, — kalbėjo Vanagas, ne

kreipdamas jokio dėmesio į savo žmoną. — Aš irgi norėčiau 
pamėginti ją atkurti. Ji vadinosi: „Apgauto vyro kerštas.“

— Prašau, prašau, labai malonu, — dar labiu išblykš- 
damas ir gaudydamas orą murmėjo Lipnaitis. Staiga, lyg 
griebdamasis už šiaudo, jis išsitraukė iš kišenės masyvų si
dabrini portsigarą ir atkišo skulptorui: — Prašau ...

(Bus daugiau)
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V. Petravičiaus „Tolumų" grafika
*

Mūsų knygos kultūros pažanga 
V. Petravičiaus „Tolumų“ viršelyje 
simboliškai pavaizduota: iš nedidelio 
gėlių indo iškerojo įvairių kultūrų ir 
įvairių tormų gėlynas, o toliau aro 
pavidale ateis kultūros galybė ir 
stiprybė. Mūsų knygos istorijoje viso 
leidinio iliustravimas — ne naujiena, 
tačiau mūsų poezijos istorijoje tai 
bene pirmas įvykis, kada visas poe
zijos leidinys yra taip gausiai, vienin
gai iliustruotas. Tai leidėjo, poeto ir 
dailininko nuopelnas, kad tinkamai 
suprasta, jog geriausia poezija, ne
skoningai pateikta, nesukelia rei
kiamo efekto.

V. Petravičius prieš keliolika me
tų, Nepriklausomoj Lietuvoj, pasi
rodė su savita individualybe, savita 
kultūra, savaimingų naujų formų 
ieškojimu. Jis yra nuoširdus lietu
vis savo dvasia ir formomis ir gry
nas vakarietis, prancūzų naujosios 
dailės mokyklos, savo technika ir 
kultūra. Jis yra modernistas, ir kaip 
kas benorėtų, jis negali pakeisti savo 
epochinio veido. Gal kai kam pa
tinka šaudyti iŠ lanko ir kariauti su 
kuoka, bet atominės bombos šiandien 
niekas nepaneigs. Ir malonu konsta
tuoti, kad V. Petravičius per kelio
lika metų savo kelyje padarė didelę 
pažangą ir pasiekė nemažų laimė
jimų.

„Tolumų“ lino raižiniai apima 28 
grafikos kūrinius. Jų tematika dau
giausia suderinta su pozejos rinkinio 
turiniu. V. Petravičius yra ne tik gra
fikas; bet ir filosofas ir poetas.,, Am
žių mąstytojas“ mums suteikia ne 
tik estetinio pasigėrėjimo, bet ir gi
lios, filosofinės prasmės. Mes čia pa
juntame faustišką filosofinio nerimo 
dvasią, Nietschės antžmogio prigimti, 
šių dienų filosofų sielvartą dėl pa
šaulio likimo. Kitur mes išgyvename 
mūsų tautos Golgotą, mūsų tremties 
vargus, motinų ir vaikų baimę dėl 
ateities, likiminės audros ir gyveni
mo sūkurių tragediją. Pavergtoje tė
vynėje eina žūtbūtinė kova dėl tau
tos gyvatos, o motina lietuvė, žiūrė
dama pro langą t sodą, yra siaubo 
apimta dėl jos kovojančių vaikų li
kimo. Dailininkas nemažiau kaip 
poetas kenčia dėl savo brolių kan
čių vargų. Ir jis, it poetas, kančioj 
išauga ir darosi tautos kančių grafi
kas.

Prof. B. Sruoga, ieškodamas bū- 
dlngiausio lietuvių bruožo, tautosa
kos daviniais nustatė, kad tai esąs 
gerumas. Dail. V. PetrSvičius šį ge
rumo bruožą su nepaprastu dailinin- 

.ko pagavimu „Motinos“ kūrinyje iš-
reiškė. Tai tikroji lietuviškoji Mado
na, iš kurios kaktos, veido trykšta

Kultoms pasaulyje
NAUJA ANTIRELIGINĖ KOMU-.

MST1; KAMPANIJA
Sovietų Sąjungoje leidžiamas 

„Jaunojo Bolševiko“ žurnalas, ko
munistų jaunimo organas, paskelbė 
komunistų credo religijos atžvilgiu.

Religijos egzistencija reikalaujan
ti tęsti, rašoma, ir suintensyvinti ak
ciją dėl ateistinės dvasios {skiepiji
mo, nes tai reikalauja tikroji komu
nistų pažiūra. Nors bažnyčia pakei
tusi savo pažiūras Sovietų vyriausy
bės atžvilgiu, bet religijos esmė 
esanti kitas dalykas, nes ji visada 
buvusi ir nori pasilikti antimokslinė 
Ideologija, priešinga marksizmui- 
leninizmui.

Sis bolševikinis laikraštis atmeta 
idėją, kad bažnyčia prisitaikydama 
gali gyventi su valstybe santaikoje. 
Jame pakartojama marksistinė pa
žiūra, kad „religija yra liaudies 
opiumas“. Net pats Stalinas 1927 m. 
■pareiškęs, kad komunistų partija ne
gali būti neutrali religijai.

„Religija jokiu būdu nėra amži
nasis reiškinys“, rašo komjaunuolis. 
„Ji nėra atsiradusi žmogui... Kai 
tik pranyks socialinės religijos šak
nys, tada palaipsniui pranyks ir reli
gijos atspindys j pasaulį“.

Nekartodami daugiau bolševikinės 
„išminties“, pabrėšime, kad komuniz
mas nėra praradęs pradų kovoti su 
religija, su bažnyčia ir todėl reikia 
ant visados palaidoti mintį apie ko
munizmo nuolaidas religijai — tikė
jimo laisvei. Jei karo metu ji ir bu
vo leista, tai buvo ne esminis pra- 

■das, bet tik bėdos reikalas. (NYHT/m)

Rašo Stp. Vykintas
tikras, lietuviškas gerumas. Šiuo kū
riniu V. Petravičius užsitarnauja mū
sų tautos dvasios išreiškėjo vardą.

tematika, grafiko kūryboje reiškiasi 
ir savaimingų formų kompozicijos, 
ritmikos ieškojimas. Grafikas nekvar-

Jis jame Įkūnijo amžinąjį moteriš
kumą ir tikrąjį lietuviškumą.

Kartu su savaiminga, mintinga

Drastiška valiutos reforma su
krėtė kai kurių mūsų egzistencijos 
sričių pagrindus tremtyje. Kai pra
kaitu nacių vergijoje sutaupytus pfe- 
nigius arba iš namų atsigabentas vo
kiškąsias markes deponavome, liko
me tuščiomis piniginėmis ir tik ta
da pajutome, kokį dideli svorį mūsų 
šeimų biudžetuose sudaro... pašto 
ženklas paprastam laiškui.

Susvyravo visos knygų ir laikraš
čių leidėjų kalkuliacijos. Neteko pa
grindo po kojomis kultūrinės mūsų 
institucijos. Ore pakibo mūsų švie
timo įstaigų ateitis.

Visa tai, ką mes savo pasiaukoji
mu, sunkiu darbu, savomis ir arti
mųjų iš užjūrių aukomis visą po- 
kapituliacinį metą suorganizavome, 
išugdėme ir pakėlėme iki mūsų są
lygomis įmanomo lygio, — po vienos 
nakties aptemdyta didelio klaustuko 
šešėlio — būti ar žūti?

Ant kortos pastatyta ne tik mūsų 
informacija, švietimo, scenos, meno 
ir šalpos darbas, ne tik mūsų organi
zacinis gyvenimas, bet lygiai ir mūsų 
tarptautinės reprezentacijos, mūsų 
prestižo, tautinės mūsų garbės klau
simas.

Žiauri dilema neaplenkia nė mū
sų laisvės kovos barų, kiek ši kova 
reiškiasi Vokietijos žemėje.

Tai yra milžiniškai reikšmės lū
žis, galįs ne tik viena ar kita link
me pakreipti mūsų dabartį, bet taip 
pat labai juntamai rėfleksuoti ir į 
mūsų ateitį. Turime tad skelbti vi
suotinę mūsų pastangų mobilizaciją 
šiai ekonominei krizei įveikti. Ji nė
ra neįveikiama. Sunkiausi yra pir
mieji, persiorentavimo, mėnesiai. Jie 
reikalauja didžiausių mūsų pastangų, 
jie parodys, kiek mes išlikome ga
jūs,- atsparūs ir socialūs. Praeityje 
mums tų dorybių, apskritai paėmus, 
iš kaimynų skolintis nereikėjo. Turi 
jos visu savo intensyvumu pasireikš
ti ir dabar.

Visuotinę pastangų mobilizaciją 
pradedant, pirmon eilėn tektų at
kreipti dėmesį į naujos ekonominės 
situacijos pagimdytą psichologinį 
reiškinį, kuriam tiktų egoistinės 
aritmetikos epitetas.

Natūralu, kad naujam piniginiam 
vienetui atsiradus, siekiama perkai
noti medžiaginių gėrybių vertė ir 
rasti naujas jų tarpusavio santykis. 
Bet visiškai nenormalu, kai šitokio 
santykio ieškant, bazuojamasi seno-

šina galvos detalėmis. Jis ieško es
minių bruožų. Jis jungia dvasinius 
elementus su formos elementais. Šit,

Egoistinė aritmetika
Rašo Dr. J. Paplėnas

sios infliacinės markės laikais susi
dariusiu santykiu. Ir visa tai, be to, 
apskaičiuojama subjektyviai. Taip, 
kaip naudingiau pačiam skaičiuoto
jui. Jei reichsmarkės laikais už vie
ną cigaretę buvo įmanoma 'įsigyti 
3—4 laikraščio numerius, tokie „kal
kuliatoriai“ nori ir dabar tokio paties 
santykio. Jie užmiršta, kad valiutos 
reforma norima pakreipti ūkio gy
venimą normalaus ekonominio keūo 
linkme, kai kiekviena gėrybė ir kiek
vienas patarnavimas siekia realiosios 
savo vertės. Jie nenori atsiminti, kad 

■ 1 ■ ■ // 11 i 1 v i„Čiurlionis skleidžia sparnus
„Čiurlionio" meninis sambūris, 

greitai suris ketveri metai, kaip stip
rina savuosius ir žavi svetimuosius? 
Pastarieji ne retai bėrė pagyras, dau
gelis tapo ne vien sambūrio, bet ir 
lietuvių tautos draugelis. Ansamblis 
buvo tuo didžiuoju laidu, kuris ar
tino tremties audros išblokštus ir 
Europos sūnus, kurie neperdaugiau- 
sia painformuoti apie mus ir lietu
vių tautos tragediją. „Čiurlionio“ 
ansamblio koncertų besiklausant, 
daugeliui svetimųjų prasivėrė akys: 
dabar aš pradedu pažinti lietuvių 
tautą. Kitas taria: tik nūnai supran
tu kilnią lietuvių tautos sielą...

Cla nekalbėsim apie to aukšto me
ninio lygio ansamblio sėkmę, vargą, 
skurdą ir nuotykius. Jis anuomet 
pradėjo savo darbą, sukūrė arti 300 
koncertų ir po valiutinės reformos, 
galima tarti, baigė savo darbą Vokie
tijoje. Nepersenai — jį kvietė nu
vykti eilei koncerų J Viliaus Telllo 
šalį — Šveicariją. Jei dar suspės, 
rudeniop ’ toje šalyje, svarbiausiuose 
miestuose, suruoš dešimtį ar daugiau 
koncertų. -

Kaip tat, ar suspės?
Amerikiečių žvali akis jau seniau 

susižavėjo čiurllonlečiais. Ir štai jie 
Mūnchene ne profesionaliniais su
gebėjimais, pvz. advokato „patari
mu“ geru ūkininku, o meniniais lai
mėjimais gali pasigirti.

Pasitarimai su žymiuoju menedže
riu — amerikiečiu. — Siurlioniečiai 
gauna pranešimą iš JAV: „Ameriką 
apleidžia žinomasis menedžgeris S. 
Hurok, būtinai paslmatykite“. Apie 
jo atvykimą gaunamos žinios iš pa

jsižiūrėkit „Saukmą audroje, kaip 
moters dvasinio išgąčio psichologija 
pajungta grafiko kompozicijų ir švie
sų problemai iš prėsti. Žiūrovą kū
rinys žavi ne tiek savo turiniu, kiek 
savo kompozicija, savo visuma, es
mės ir formos vienove.

Kaip poetui, taip ir dailininkui ne 
visi kūriniai pasiseka. Ypatingai 
sunkiai V. Petravičiui sekasi porter
io srityje. Dail. F. Kiršos portretas 
gali nebent patenkinti dailininką, bet 
ne žiūrovą. Nereikalaudami iš gra
fiko realizmo, vis dėlto portretų sri
tyje norėtume daugiau preciziškumo. 
Taip'pat nenusisekęs yra ir ultra- 
modemiškas žmonių traktavimas. 
Pvz. „Tėvynės sargyboje“ žiūrovas 
neišgyvens to jausmo ir to efekto, 
koki norėtų dailininkas sužadinti. 
Salia lietuviško smuikelio toki tau
tos sargybiniai yra labiau panašūs i 
šlykščias figūras, negu i žmones. 
Žmogaus formų nepaisymas mažina 
vertę ir „Šieno pradalgiuos“, „Pava
sario džiaugsmas“ ir kitų kūrinių. 
Tačiau „Motina“, „Šauksmas audroj“, 
„Golgota“, „Amžių mąstytojas“, „Iš 
gimtųjų sodybų“, „Skausmų lau
kuose“, „Tremtiniai“, „Vilniaus sim
bolika" ne tik išperka kai kurias 
grafiko ultramodernizmo nuodėmes, 
bet ir iškelia ji kaip stipriausią, lie
tuviškiausią aukštos modeminės kul
tūros grafiką, kuriuo gali didžiuotis 
ne tik lietuvių tauta, bet ir _kitos tau
tos.

Bendra išvada: V. Petravičius 
„Tolumų“ grafika F. Kiršos poezijai 
suteikė atitinkamą dvasią ir formą 
ir lietuviškos knygos kultūrą iškėlė 
į atitinkamą aukštumą. Jis galingais 
ąro Sparnais veržiasi grafikos kultū
ros didybę ir glybę, amžiaus mąsty
tojo žvilgsniu matydamas toliau, ne
gu kartais poetai mato.

Paveikslas šiame str.: V. Petra
vičius, Autoportretas.

tuo metu, kai kelių šimtų puslapių 
knygos vertė prilygo vienai cigare
tei, Šių dviejų gėrybių santykis buvo 
rėkiančiai nenormalus. Čia būta di
delės kažin kieno aukos — kažin 
kieno, bet tik ne knygos pirkėjo. To
kių pavyzdžių galima priskaityti 
šimtus.

Egoistinei aritmetikai mažiau bū
tų vietos mūsų tarpe, jei tų „akva- 
relinių“ markių mes turėtume relia
tyviai daugiau. Bet visa bėda, kad 
ji randa šalininkų kaip tik ir tokių 
tarpe, kurie naujųjų markių kas mė

vienių asmenų ir kai kurių mūsų 
žinybų. Tačiau jos ateina jau čiur- 
lioniečiams sužavėjus amerikiečius.

Ansamblis patyręs iš mielo pulki
ninko Mūnchene, Freimann kareivi
nėse L. T. B. komiteto pirmininko P. 
Pranckonio, gero organizatoriaus, nu
siunčia atstovus pasitarti, o gal iš
siaiškinti. „

Atstovai nuvykę, net po kelionės 
net nė kvaptelėję, nuvedami pas Hu
rok. Tai asmuo apie 60 metų, sim
patiškos išvaizdos, žinomas Ameri
koje koncertų ruošėjas, turįs ne vie
ną radijo stotį, teatrą.

Pasikalbėjimas užsimezga apie jo 
uždavinius:

— Aš noriu iš įvairių tautybių su
organizuoti tautinį ansamblį, kuria
me lietuviai turėtų nemažiau 20 min. 
Iš esamų ansamblių bus parinkti ge
riausi šokėjai ar dainininkai.

— Ar Čiurlionio ansamblis iš 40 
asmenų neturi vilties visas patekti?

—Apie jūsų ansamblį aš painfor
muotas. Bet maniau, kad jis dides
nis, todėl iškilo klausimas. Gaila, kad 
aš jo negaliu matyti.

— Mums dar labiau gaila, kad po 
valiutos reformos esame tiek biednl, 
jog negalime iš gyvenamos vietovės, 
neištenkame pinigų į Mūncheną 
gelžkelio bilietui nusipirkti ir grįžti. 
Mums būtų mieliau pasirodyti Stutt- 
garte.

— Taip, bet aš vakar buvau Stutt- 
garte. Bet laikykime, jog aš girdė
jau ir mačiau jūsų meninį sambūrį. 
Vis tiek parinktuosius tautinio meno 
sambūrius sukviesiu Mūnchene, 
Augsburge, o gal Stuttgarte galu

nuo gauna tiek pat, kiek gaudavo 
senųjų. Tokiems derėtų ne skaičiuo
ti, kiek jie cigarečių nustoja arba 
kelių kg bulvių netenka, užsisakę 
laikraštį, bet paskaičiuoti, koks jų 
perkamasis pajėgumas šiandieną, ki
tais žodžiais — kiek jie gali gėrybių 
nusipirkti už dabartinę savo algą 
arba uždarbį. Tada bus aišku, kokią 
menką, palyginti, dalelę jie dabar 
skiria savam laikraščiui užsiprenu
meruoti, lietuviškąjai knyga nusi
pirkti, kuriam tautinės kultūros pa
sireiškimui paremti, arbtf, pagaliau, 
solidarumo mokesčiui sumokėti.

Mūsų nelaimė, kad tokių mūsų 
tautiečių, kuriems yra palankus pa
stoviųjų atlyginimų ir kainų nuosta
tas, yra nedaug. Visa eilė mūsų kul
tūrininkų ir visuomenininkų turi at
sisakyti nuo tos kuklios kompensa
cijos, kurią bent dalis jų gaudavo iš 
mūsų bendruomenės lėšų. # Tikime, 
kad dėl to neužsidarys mūsų mo
kyklos, nesustos mūsų laikraščiai, 
nenutils chorai ir ansambliai, nesu- 
pasuos sporto vienetai... Jų auka 
bus juo didesnė, juo ilgiau mus slėgs 
„moratoriumas“, neleidžiąs bent iš 
dalies kompensuoti jų pastangas ir 
padengti su jų darbu sugijusias iš
laidas. Bet lygiai turime laukti au
kos, o gal teisingiau prievolės atliki
mo iš tų tautiečių, kurie šiandieną 
gauna atlyginimą iš vokiečių arba 
okupacinių pajėgų sektoriaus arba 
turi pajamų iš prekybos, amato arba 
kitokio verslo. Jie turi būti pionie
riai, siekią įlieti į mūsų bendruome
nę bent minimumą lėšų, taip reika
lingų ir taip būtinų kultūriniam ir 
organizaciniam mūsų lygiui sunkiau
siuoju pereinamuoju metu išlaikyti.

Išradingasis tremtinys, vėtytas ir 
mėtytas DP, ilgainiui išmoks vege
tuoti ir naujomis sąlygomis. Jis ras 
išeičių, tik, žinoma, išmintingesnių 
nei anas spaudos platintojas, kuris, 
savaitei po valiutos reformos praė
jus, ryžosi atsiskaityti sų leidėju tuo 
būdu, kad kelis šimtus nesuskubtų 
deponuoti markių, įdėjęs į lako ant- 
spaudū užpaustą voką, pasiuntė lei
dėjui į kitą zoną, mandagiai paaiš
kindamas, jog kitaip jis negalėjęs 
atsiskaityti, nes paštas senųjų mar
kių jau nebepriėmęs!...

Sis faktas liudija, kaip giliai egoi
stinė aritmetika yra įleidusi šaknis 
į smegenis, netgi kai kurių tų žmo
nių, kurio save vadina spaudos pla
tintojais ir pretenduoja į kultūros 
darbininkus.

Šituo skurdžios mūsų meJžiaginės 
egzistencijos, bet garbingos dvasinės 
būties sukrėtimo metu siaurajai 
egoistinei aritmetikai mūsų tarpe 
vietos neturi būti. Ji turi nusilenkti 
sveikam socialiniam protui ir tau
tinės ambicijos jausmui.

tiniam sprendimui padaryti.
Ir štai įvyksta maža sprendžiamoj! 

pertrauka. Jife kuždasi su sekreto
riumi. Jo impressario, rimtos išvaiz
dos akiniuotas amerikietis, tyli. Ir 
tuomet prabyla jo sekretorius:—

— Po 6, o gal 8 savaičių paaiškės 
imigracijos įstatymo taikymas. Aš 
galiu patikinti, kad jūsų atstovauja
mas ansamblis išvyks j JAV.

Ciurlioniečiai „laiko“ egzaminus. - 
Ir vis dėlto įvyksta staigmena. Kai 
čiurlioniečių atstovai malonia! nusi
teikę rytojaus dieną ruošiasi grįžti 
gerai žiniai pranešti, maestro A. Mi
kulskis su savo armija, dviejuose 
sunkvežimiuose liepos 9 d., naktį ne
miegoję, ponios Andriulienės lydimi 
ir liėtuvo šoferio vairuojami atsiduria 
Mūnchene. Nuovargis, lietus, audrą, 
o po atvykimo keliolikai minučių 
praslinkus jau skamba keturios lie
tuviškos dainos. Trečią: „Palankėj“ 
bedainuojant pasigirsta S. Hurok neį
prastinis“ „Bravo, bravo“. Šokiais jis 
ne menkiau sužavėtas. Ciurlioniečiai 
nugalėjo nemigą, vargą, audrą ir me
nedžerį S. Hurok. Jis tuomet pasik
viečia visus čiurlioniečius į sceną r 
kreipdamasis į jautrų, lyrišką, bet 
šaltą meno vadovą ir dirigentą A. Mi
kulskį: „Jus parodėte, tai, ko aš Eu
ropoje nemačiau“. Savo lūpomis pa
kartojo tai, ką Vakarykščiame pasi
kalbėjime patikino sekretorius.

Ciurlioniečiai pateikia juodą knygą, 
kurioje S. Hurok įrašo: „Pagyrimas 
už puikų pasirodymą". Nuoširdus 
čiurlioniečių draugas Edv. Minneau: 
„Dėkoju jums už nepaprastą organi
zaciją“, Jurgis Sėbras
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LTB C. Kom-io atstovai EUCOM'e
CIVILINIO SKYRIAUS VIRŠ — KAS PULK. SQUADRILLI AKTUALIAISIAS TEMTINIU KLAUSIMAIS

Kai susitelkią daugiau aktualių 
reikalu. mūsų vadovaujantieji parei
gūnai kreipiasi į amerikinės valdžios 
vyr. būstinę Heidelberge, vad. 
EUCOM. Paskutinis toks LTB Centro 
komiteto atstovų P. Gaučio ir Ant. 
Kalvaičio vizitas įyyko šio mėn. 6 d. 
Juodu buvo priimti EUCOM Civili
nio skyriaus virš.-ko pulk, A. E. 
Squadrilli ir su juo išsiaiškino eilę 
tremtinių bendruomenei rūpimų 
klausimų. ‘ ■

Pirmiausia mūsų atstovų buvo iš
keltas valiutos reformos išdavoje pa
sunkėjęs DP gyvenimas. DP turėję 
atiduoti savo sutaupąs, savo šalpos 
organizacijų turimus išteklius ir tapę 

■ visiškais beturčiais. Ypatingai pa
sunkėjusi būklė studentų (jie nebe
turi nė kuo užsimokėti už mokslą) ir 
visų kitų, kurie ligi šiolei gyveno ne 
stovyklose. Į tai atsakydamas pulk. 
Squadrilli nurodė, kad šalpos orga
nizacijų išteklių atšaldymo reikalu 
reikią kreiptis į spec, tuos reikalus 
tvarkančius pareigūnus. Visi tie, ku
rie susidūrę su nepakeliamais sun
kumais gyvendami greta stovyklų, 
jeigu jie turi DP statusą ir nuo se
niau gyvena amerikinėje zonoje, tesi- 
kreipie į IRO prašydamiesi, kad juos 
priimtų į stovyklas. Pagal galimumą 
Jų prašymai būsią patenkinti. Valiu
tos reforma visus lygiai palietusi, 
negirdėjęs nieko apie bet kurias leng
vatas, kurios būtų taikomos kai ku
rių tautybių DP, konkrečiąi — žy
dams. Studentų reikalas esąs opus 
ne tik DP, bet ir vokiečiams. Tačiau 
jis esąs tvarkomas paskirų sričių ka
rinės valdžios — Miinchene, Štutgar
te, Wiesbadenę. Į tenai esą reikia be
tarpiškai ir kreiptis. Mokslapiningių 
sumažinimo reikalu žygius daranti 
Ir vokiečių administracija. DP galėtų 
prie jų prisidėti.

Emigracija ir tremtiniu įkurdini
mas, apie kuriuos buvo toliau išsi
kalbėta susiduria su įvairiais sunku-

mais, kaip: begalės įvairiausių doku
mentų, painiausi sveikatos tikrini
mai, neišvengiamos kelionės į emi
gracines stovyklas ir atgal, visa tai 
reikalauja lėšų, kurių tremtiniai po 
valiutos reformos nebeturi. Čia pulk. 
Squadrilli užtikrino, jog būsią ieš
koma būdu visam emigracijos pro
cesui suprastinti arba kelionės išlai
doms padengti. Tuo reikalu veikiama 
kontakte su IRO. Užsiminus konkre
čiai emigraciją į JAV, buvo pareikš-

ta, kad tuo tarpu dar nesą smulk
menų apie tai, kaip priimtasis DP 
imigracijos įstatymas būsiąs taiko
mas praktikoje, tačiau galvojama, 
jog affidevitai būsią reikalingi, gi 
visi kiti formalumai būsią suprastinti. 
Pabaltiečio sąvokai nustatyti bū
sią pasinaudojama užrašais, kurie 
stovyklose esą dar iš 1945 metų. To
kie užrašai būsiąs dokumentas įrody
ti, kad minimas' asmuo tikrai esąs 
kilęs iš Pabaltijo. ■ Be to, į komisi-

Įvairios žinios
• Čekoslovakijos premjeras A. Za
potocky kaltino sakalus, kurie para
duodami nusukę galvas į kitą pusę 
nuo komunistinio prezidento K.Gott- 
waldo. Jis įspėjo, kad „mūsų dirban
tysis jaunimas“ išmokysiąs buržua
zinį elementą mandagumo. (UP)
• JAV sprausminiai karo lėktuvai- 
naikintuvai yra galingiausi pasau
lyje. Anksčiau buvo sakoma, kad 
Britanija einanti porą metų anksčiau, 
o dabar pasirodė, jog Amerika yra 
pralenkusi visus kraštus. Sovietai 
panašaus tipo lėktuvų taip pat turi, 
bet jų galingumas nežinomas. (AP)
• NYKT rašo, kad Amerikos sun
kiųjų bombonešiu atvykimas į Euro
pą šiuo metu negali būti klaidingai 
suprastas, nors oficialiai sakoma, jog 
jų lankymasis esąs susietas su ap
mokymu.
• D. Britanijos karinės įtaigos yra 
paskelbusios, kad tiesos neatitinka 
paleisti gandai, jog iš Anglijos siun
čiama daliniai į Berlyną ar britų zo
ną. Tačiau Whitehall šaltiniai patvir
tina ankstyvesnį pranešimą apie ka
riuomenės pastiprinimus. Iš tikrųjų 
susidaro įspūdis, kad vis dėlto britai 
savo dalinius Vokietijoje stiprina. 
(Daily Mail)

• D. Britanija Ir JAV oficialiai už
darė 31.000.000.000 dolerių sumai 
paskolos-nuomos sąskaitą, kuri bu
vo atidaryta karo metu. Karo meto 
skolų sureguliavimas įvykdytas ne
parastai greitu laiku, kai po pirmojo 
karo tokios sąskaitos sutvarkymas 
truko 9 metus. (AP)
• JAV karo ministerio pavaduoto
jas W- H. Draper,- kuris neseniai lan
kėsi Berlyne, pareiškė, kad trys Va- 
parų kraštai Berlyno reikalu vestų 
kietą politiką. (AP)
• Cekoslovakas rašytojas-drama- 
turgas F. Berontka su žmona atbėgo 
į Londoną. Jis yra keletos politinių 
knygų ir septynių teatro veikalų 
autorius ir „Svobodne Noviny“ vyr. 
redaktorius. (AP)
e Kalifornijos astronomai susekė 
milžinišką naują sproginėjančią 
žvaigždę, kuri esanti 2.009.000 kartų 
šviesesnė negu saulė. (UP)
• JAV karo ministeris pasekretoris 
N. Draper ir JAV armijos strategi
nis šefas generolas AI. Wedemeyer, 
viešėdami Turkijoje, kalbėjo su Tur
kijos užsienių reikalų ministeriu. (B).
• Nepatvirtintais duomenimis, če
kų armijos vadas generolas Svoboda 
pabėgęs į vakarinę Vokietiją. (HTB)

jas numatoma priskirti pabaltiečių 
atstoviu, kad šie, kvosdami žodžiu, 
galėtų padėti atskirti pabaltiečius 
nuo nepabaltiečių, norinčių Įstatymo 
skirtu % pasinaudoti.

Pasikalbėjimo metu dar buvo iš
keltas ir tremtiniams maisto bei ap
rangos pagerinimo klausimas, tačiau 
pik. Squadrilli pastebėjo, kad tuo rū
pinantis IRO, o karinė valdžia ją tik 
kontrolittojanti. Esant konkrečių nu
siskundimų, karinė valdžia kišantis 
j IRO darbą.

Užsiminus dar keletą kitų klau
simų, pasikalbėjimas, praėjės labai 
dragiškoje dvasioje ir, užtrukęs per 
valandą laiko, buvo baigtas.

• Ir Sovietų pašiūrėje atsiranda 
tremtinių arba politinių pabėgėlių. 
Neseniai pabėgo-iš Jugoslavijos par
lamento narys ir atvyko į Vengriją. 
Pabėgėlis pareiškęs, jog jį Jugoslavi
joje norėję areštuoti, nes jis sutikęs 
su kominformo rezoliuciją. Jam da
bar būsianti suteikta globa Vengri
joje. (UP). Po tokių įvykių turės So
vietai suprasti, kad ir kiti tremtiniai 
negali grįžti į sovietinius kraštus.
• „Pravila“ kaltina JAV ir D. Bri
tanija už tai, kad šios abi Franco 
Ispaniją padarančios strateginiu 
prietilčiu dominuoti Viduržemy. Ame
rikos vadovaujanti klasė mėginanti 
Franco režimą pasilaikyti reakcijos 
tramplynu Europoje. (UP)
• Siamo valstybės premjeras įsakė 
kariuomenei būti paruoštyje, nes vy
riausybė įsakysianti areštuoti visus 
komunistų vadus visoje valstybėje. 
(R)
• D. Britanijos parlamento komu
nistinis atstovas Phil Piratin pareiš
kė, kad JAV atsisakiusios išduoti vi
zas įvažiuoti Amerikon į komunistų 
partijos kongresą. (HTB).
• Liepos 16 ir 17 dienomis Šveica
rijoje už 100 DM mokėjo 30 frankų 
šveivariškų, arba po 14 DM už dolerį.

Pabaltiečiai per Atlante
AP praneša apib odisejišką ke

lionę 16 latvių, kurie žvejų faiveliu 
pasiekė Ameriką. Tokią pavojingą 
kelionę iššaukė Sovietų žiaurumas 
tėvynėje. Laivelis yra 54 pėdų dy
džio. 1947 m. spalių mėn. 16 latvių 
su 8 estais išsikėlė Floridoje, 2 mė
nesius plaukę atviru laiveliu per At
lantą. Prieš trejis metus iš rusų val
domos jie pabėgo į Švediją. Šimtai 
latvių draugų, taip pat bandžiusių 
bėgti žuvo nuo rusų ir vokiečių kul
kosvydžių. Švedijoje atbėgusieji gy
veno iki praėjusios vasaros, kai Šve- . 
dijos laikraščiai pradėjo rašyti, kad 
Sovietai reikalauja išduoti latvius, 
kurie yra pabėgę, tada jie nusipirko 
penkiasdešimt metų amžiaus laivelį 
„Svea“ ir rugpiūčio mėn. išplaukė 
Anglijos ir Azorų link. Tačiau Ame
rikon jie atvyko nelegaliai ir todėl 
čia laukė jų ištrėmimas.

New Yorko biblijos draugijos so- 
cialiniems reikalams darbininkas 
A. Carol susidomėjo atvykusiais. Jis 
sukorė daug kartų į Washingtoną, ir- 
pagaliau senatorius W. Langer respub. 
iš šiaurinės Dakotas dėjo pastangas, 
kad pralystų pro įstatymus. Dabar 
jau tie 16 latvių gavo leidimą apsi
gyventi Amerikoje. Estai dar yra Ellis 
saloje. Ir šie taip pat tikisi .sulauksią 
toki pat leidimą. Tikrai ne iš gero ; 
leidosi žmonės į tokią sunkią ir tier 
siog beprotiškai pavojingą kelionę i 
per Atlantą. (NYHT). -

• Keturi Sąjungininkai susitarė', 
praplėsti pašto Austrijoje susisieki
mą su kitais kraštais. Kitais klausi
mais nepasiekė jokio, susitarimo. •’
• Sumner Welles sako, kad Tito, 
pajėgumas pasipriešinti esąs ribotas. 
Jugoslavijos ūkis yra visada chaotiš- ■ 
koje bulėje ir gali greit sugriauti, 
jei Maskva nuspręstų uždaryti savo 
sienas. Jei Kremlius nuspręs panau- į 
doti jėgą, Sovietų armija gali greitai 
iš Rumunijos nužygiuoti į Jugosla
viją. (NYKT)

Skelbimas Nr. 40
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.

649. Jankus Vytautas (1924) iš 
Digrių; Juodžiai - Izidorius, Antanas 
ir Juozas iš Šauklių; Maculevičius 
Jonas nuo Kronio; Mozūraitė Bronė 
nuo Kauno.

650. Ignatavičius Jonas, Nacienė 
Ona ir Andriukaičiai Jonas su Juozu 
— visi nuo Raseinių; Petroniai Jonas 
ir Vincas iš Biržinių; Vilkas Wilh. 
(1915).

651. Stasiukoniai - Julius, Jonas, 
Stasys ir Ona nuo Šėtos; Jokubauskai, 
Titenienė ir Kumžai Domas su An
tanu nuo Kuršėnų; Olšauskienė - 
Pilkauskaitė Stasė.

652. Stankai - Jonas, Aleksandra, 
Liudvikas ir Stasė nuo Kuršėnų; 
Stankai - Jonas, Ona, Leonas ir Bro-

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 

nius nuo Ldokės; Bieliauskas Stasys 
iš Kurkliškių.

653. Vaitkai iš Ismalukų; Poškai 
iš Truplaukės; Baudimai iš Mečedų; 
Karaliai iš Baršų; Katarzalės iš Rau
donų; Dr. Brazys Algirdas ir jo se
suo Natkevič.

654. Tupčeviskis Vladas (1896) iš 
Virbalio; Adliai ir Gouriai; Milašiai 
nuo Viduklės; Barčai ir Urbanavičiai 
nuo Eržvilko; Lazdauskai nuo Ra
seinių.

655. Svitoriutės Ona ir Marija 
nuo Puncko; Mikutytė Marija ir 
Tautkaitė Marija; Kasparas Alek
sandras ir Galkontienė - Kasparaitė 
Aleksandra.-

565. Arickaitė Kazė iš Lieplau
kės; Stankus Silvestras, jo žmona 
Emilija ir sūnus Zigmas; Bendžiūnas 
Petras nuo Skirsnemunės; Norkaitis 
Vincas iš Kyb.

657. Vaičius Pranas iš Krūčių; 
Preikšas Vytautas su Edvardu; Lo- 
dienė Ieva nuo Prienų; Motuzienė - 
Žilinskaitė ir jos sesuo; Novaitis Vik
toras iš Šančių.

658. Kurlianskis Kazys (1913) iš 
Panevėžio; Meller Abraham (1902) 
iš Klaipėdos; Poškus Juozas ir jo se
sės Anelė, Agota bei Magdė nuo Tau
ragės.

659. ' Šiame eilės numeryje išvar
dinti asmens (kuriems iš JAV yra 
atsiųsti affidavitai, siuntiniai, laiškai 
bei giminių adresai) per vietos LTB 
Komitetus raginami įsirašyti C/Kar
totekon, nes čia nėra jų adresų ir 
dėl to nežinia, į kur visa tai reikia 
išsiuntinėti; Joana-Vitalija Masuke- 
vičienė, O. Simanavičiūtė, J. Masai- 
tis, Navickas, Kazys Statkus, Richar
das Liubertas, Vytautas Bieliūnas, 
Mėta Bekaitytė, Jonas Lietuvninkas, 
Ona Kvederavičienė, Aleksas Joku- 
bauskas, Andrius Smolskis, Edvardas 
Alminauskas, Petras Bielskis, Ona 
Niparienė, Antanas Mendelis, Justi
nas Lukous, Stasys Valantiejus, 
Ona Janickaite, Veronika Stirnaitė, 
Kazys Rožanskas, Mykolas Šorius, 
Jonas Sausarys, Filomena Mickūnie- 
nė-Jurskytė, Pranas Karalius, Pranas 
K-araciejus Stasys Vilkaitis, Leoka
dija Katiliūtė, Vytautas - Stasys 
Augustauskas, Vytautas Jankus, Ona 
Šalpukienė - Kavaliūnaitė, Jeronimas 
Martišius, ši Zusana Miklovaitė, Ona 

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 
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Stirbytė, Ignas Dzevečką, Henrikas 
Bokas, Irena Poželienė, Teklė, Jan
kauskienė - Medzviegaitė, Jurgis Pie- 
čiulis, Putįnienė — Pięčaitė Lilly 
Krištopaitytė, Bfbnė ’ Baltrušaftieriė - 
Ramanauskaitė, Antanina.Bubnienė - 
Petrokaitė, Stasys Vitkus, Jonas Ska- 
pinskas, Juozas Daugelis, Ant. Grik- 
šelis, Pranas Cekys, Vladas Kurti
naitis, Jonas Palevičius, Pranas Ka- 
počiūnas, Ona Zaicaitė, Juozas Jacke
vičius, Jurgis Bandžius, Teresė Ga- 
linaitytė, Stasys Bražas, Elena Kvin- 
tufelaitė, Juzė Liavinienė-Vaitkaitė, 
Antanina Kričėnienė - Valašinaitė, 
Ant. Venys, Juozas Starkevičius, 
Koste Matulevičienė, Antanas Birš- 
kys, Bronius Ulčinskas, Ignas Vaitke
vičius, Mykolas Kamauskas ir pra
šytas nežinia kieno adresas marijam- 
poliškės Onos Kudirkaitės-Mrs. Ona 
Potenis, R. D. 1, Box 55, Olyphant, 
Pa./USA.

Visais reikalais į C/Kartoteką 
kreiptis tik per vietos LTB Komite
tus, įdedant atsakymui reikiama kie
kį pašto ženklų. Asmenims, neatlie- 
KShtiems uždedamų LTB pareigų, 
ieškojimuose netarpininkaujama.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

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)

Klemas Norkus, gyv. USA, Chi
cago, Ill., 6635 S. Sacramento Av., 
ieško Prano Juozaičio sunaus (vardo 
nežino) kilusio iš Smalininkų kaimo, 
Ariogalos valšč., Kauno apskr.

Sinkevičienė Juzė, gyv. Šveicari
joje, Neunbrunnenstr. 166, Zurich 46, 
ieško Iljorilenės Katrės, paskutiniu 
laiku gyvenuosius Radviliškyje, Šiau
lių apskr. Į Vokietiją išvyko 1944 m., 
liepos mėn.

<Tapilė Burkšaitls-Budrevlčienė, 
gyv. -19 E. 12th St., Linden, N. J.., 
USA., paieško giminių ar pažįstamų, 
kilusių iš Naumiesčio. Griškabūdžio 
Vlsč., Bliviškių km.

Atsieliepkite į Ameriką
Balsio (ar Bolsio) dvi dukters trem

tinės, gyvenusios Britų zonoje. Vie
nos vardas Ona, kitos nežinomas. Jų 
motina yra Veronika Zubaitė - Bal
sienė, gimusi Balciškiuose. Tos dvi 
sesers gim. Batakių parapų, Tauragės 
apskr. Jos pačios ar kas ką apie jas 
žino prašoma atsiliepti. Yra netikrų 
žinių, kad jos išvažiavusios i Angliją 
ar kur kitur. Dr. Franc Zubas, 5018 
W. 16th Street, Cicero 50, III. USA.

Prašomi atsiliepti arba kas ką apie 
juos žino pranešti Amerikon

1. Balčiūnas Jonas ir Balčiūnienė 
Ona (abu gyvenę 1918 m. Amerikoje), 
Lietuvoye gyveno Beržinių kaime, 
Keturvalakių valsč., Vilkaviškio 
apskr. Jų vaikai? Anelė (studentė), 
Aldona (gimnazistė), Julijona (prad. 
mok. mokytoja), Jonas (buvo lakūnu 
ir vėliau dirbo Marijampolės cukraus 
fabrike). Visų ieško Mrs. Ona Bal- 
čiūnaitė-Levinskas, 1511 th So. 49th 
Court, Cicero 50, Illinois, USA (Ame
rikai! atvažiavusi 1924 m.).

2. Jono, Antano, Veronikos Bakučių 
iš Viduklės parapijos, Užumedės vien
kiemio, ieško Stanislavas Bakutis, 
1406 So. 50 Ave, Cicero, USA.

V. Petraičio knyga nebeišeis
Techniškų kliūčių dėlei dipl. inž. V. 

Petraičio knyga „Kintamosios srovės 
pagrindai“ nebeišeis. Autorius yra 
išvykęs į USA.

38 metų nevedęs stalius, turiu 
Prancūzijoje nuosavus namus ir gerą 
uždarbį, ieškau šeimininkės lietuvės, 
jei patiks — gyvenimo draugės. Gali 
atsiliepti ir našlė, tik be vaikų, nuo 
25-35 amžiaus. Prašau rašyti ir at
siųsti fotografiją, greit atsakysiu ir 
savo fotografija atsiųsiu. Susitarus 
parūpinsiu dokumentus atvažiuoti.

Juozas Bukevičius, Chatean Cai- 
riette Breville par Heraųvillette (Cal
vados), France.

Pranešimas
Švietimo Valdyba praneša, kad l , 

asmeninio pobūdžio laiškus ji atsakys .. 
tik tuo atveju, jei atsakymo išlaidoms 
padengti bus atsiųsta 0.50 DM pašto 
ženklais. .

Už išduodamus mokslo cenzo ir 
kitokius pažymėjimus LTB Centro 
Komitetas yra nustatęs šias rinklia
vas: 1) už aukštojo mokslo cenzo 
pažymėjimą ip,— DM, 2) už gimna
zijos ar tolygaus mokslo cenzo pažy
mėjimą — 5.— DM ir 3) už specialy
bės, darbo ir kitokius pažymėjimus — 
3,— DM. Prašantieji pažymėjimų 
patys pasirūpina reikalingais liudiji
mais ar kitokiais įrodymais ir atsiun
čia juos Švietimo V-bai šiuo adresu: 
(16) Kassel-Oberzwehren, DP Camp 
Marienberg.

Knygų Leidimo Komisijos adre
sas: (160 Hanan, Lamboystr., Li- 
tauisches Lager.

ŠVIETYMO VALDYBA

NAUDINGOS KNYGOS v
1. Vydūnas, Tauresnio Žmoniškumo 

Užtekėjimas .... 1,50 DM
2. Vydūnas, Bhagavad Gitą. Palaimi

nančioji Giesmė . . . 2,00 DM
3. Bale Voveraite, Žirgone ir Gailė-

(vaikams) .................. 2,00 DM
4. Gyvulių Draugas, II dalis (vai

kams) . .... .............. 0,50 DM
Užsakant daugiau kaip penkis

egzempliorius duodama 10 % nuo
laidos.

Knygos siunčiamos tik įmokėjus 
pinigus.

Užsakyti pas leidėją: A. Krausas, 
(21 a) Augustdorf b. Detmold.

DP Camp, BĮ. 33

Giliai liūdinčiai poniai
ONAI KAVALIAUSKIENEI

dėl likusio pavergtoje Tėvynėje 
brangaus tėvelio MISIŪNO An
tano mirties reiškiame nuošir
džiausią užuojautą.

A. L. GAILIUŠIAI 
ir A. B. DAUKANTAI.

f-.
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MUSU KELIAS
LIETUVIU SAVAITRaSTIS

Aštuntoji DP spaudos "konferencija

„M. K." bendrad. sukaktis Amerikoje
Jul. Sakelė (Chicago Ill.). — Vie

nas „M. K.“ bendradarbis Ameri
koje kun. Albinas Martišiūnas susi
laukė viešo pagerbimo. S. m. birželio 
6 d. Ilinois ir Indianos valstybių lie
tuviai suruošė kun. A. Martišiūnui jo 
5 metų kunigystės minėjimą. „M. 
K.“ vardu jubiliatą sveikino Dr. Ka
zys Sruoga.

„M. K.“ skaitytojai kun. Martišiū- 
ną kaip žurnalistą jau pažįsta iš jo 
rašytų žodžių. Todėl šia proga pami
nėsiu tik kitą kun. Martišiūno visuo
meninio gyvenimo ir darbo pusę. 
Kun. Martišiūnas yra suvalkietis (g. 
Vilkaviškio apskr.). Mokslus ėjo Vil
kaviškyje, Kaime, Marijampolėje. 
Tremtyje iki kapituliacijos dirbo tarp 
2.000 lietuvių Leipzige. Tie lietuviai 
buvo jau seniau deportuoti. Po ka
pituliacijos kun. Martišiūnas organi
zavo lietuvių parapiją Hanau ir ly
giai vienerius metus jai vadovavo.

Amerikoje kun. Martišiūnas jau 
dveji metai. Kunigų Vienybės įgalio
tas, jis rinko aukas lietuviams kuni
gams tremtyje. Dabar tarp Indianos 
valstybės lietuvių suorganizavo 400 
svarų maisto Hanau esantiems lietu
vių vaikams. Greit vėl bus baigtas 
organizuoti antras transportas. Ita
lijoje esantiems liet, studentams su
rinko iš čionykščių lietuvių keletą 
šimtų dolerių. Kun. Martišiūnas yra 
aplankęs daug lietuviškų kolonijų 
Amerikos rytuose ir Kanadoje. To
dėl iš jo žurnalistinės plunksnos lie
jasi jo patys matyti ir išgyventi fak
tai, kuriuos jis yra pasiryžęs perteik
ti kitiems pasaulio lietuviams per 
„Mūsų Kelio“ puslapius. Tai retai 
sutinkamo judrumo ir energijos „M. 
Kelio“ bendradarbis. Jam priklauso 
nuoširdi padėka ir geriausi linkė
jimai ateičiai.

„Pašalinė“ (kita tema) pastabėlė. 
Retkarčiais (ne dažnai) pasitaiko, kad 
Amerikos lietuviai, siųsdami nepažį
stamiems tremtiniams siuntinius, pa
sijunta „apmauti“, t. y. prašantieji 
buvo pateikė tokius „išsvajotus“ fak
tus, kurių iš tikrųjų nebuvo ir kurie 
vėliau atsitiktinai paaiškėjo. Kai kas

dėl to taip susijaudina, kad galvoja 
net tokius asmenis pranešti ameri
kiečių karinei valdžiai Vokietijoje. 
Kol kas iki to dar nepriėjo, bet vis- 
tiek tas negerai. Kitiems užkerta ke
lią. Laiškai, kuriuose „bučiuojamos 
rankelės ir kojelės“ (vieną tokį ir aš

gavau), gero įspūdžio nepadaro. Mat 
čia, Amerikoje, ne tik nebučiuoja, 
bet net ir nepakrato (nepaspaudžia) 
„rankelių“, o „kojelių“ tai čia niekas 
neliečia taip pat. Taigi su išsvajo
tais faktais atsargiau — bus nekokios 
pasėkos.

Amerikiečiai skautai aviatoriai Ir jūrininkai, praeitais metais dalyvavę tarp* 
tautlnėjė skautų stovykloje Moison miške prie Paryžiaus.

S. m. liepos 15 dieną Bad Kissin- 
gčne, amerikiečių okupacinės zonos 
IRO vyriausiojoj būstinėj, Įvyko iš 
eilės aštuntoji DP spaudos konferen
cija. Ją atidarė spaudos ir informa
cijos skyriaus viršininkas. M. S. Den- 
linger, kuris pasveikino suvažiavu
sius žurnalistus, kartu pareikšdamas 
užuojautą dėl turėtos labai vargingos
kelionės.

Prieš pradedant atsakinėti į pa
tiektus raštu klausimus, pats virši
ninkas Mr. S. Denlinger ir kiti ati
tinkamų šriftų IRO tarnautojai išaiš
kino eilę klausimų, kurie į šios kon
ferencijos klausimų lapą nebuvo 
įtraukti. Čia buvo nušviesti tiesio
giniai DP spaudą liečiantieji dalykai 
ir kiti. Iš tų kitų pažymėtini: 1) Gai
lestingų seserų emigracija Šveicarijon 
nėra tikras dalykas; 2)DP, kurie grįžta 
iš emigracinių stovyklų į anksčiau 
gyventąsias, vėl gauna aprūpinimą, 
tik jiems negarantuojamas ankščiau 
turėtasis darbas; 3) Lenkams DP 
esančios lygios teisės emigruoti, kaip 
ir kitiems, ir jų niekas nespaudžia re
patrijuoti. Be to, čia pareikšta ir vie
nam laikraščiui pastaba, kuris, apra
šydamas 6-ją spaudos konferenciją, 
esą be rimto pagrindo suminėjęs vie
ną IRO tarnautoją kaip komunistą.

Toliau buvo atsakoma į raštu pa
tiektus klausimus, -kurie daugiausia 
bazavosi emigraciniais reikalais. Pla
čiau paliesta naujasis DP įsileidimo į 
Ameriką įstatymas, kuris, galimas da
lykas, būsiąs pradėtas vykdyti jau 
rugpiūčio mėnesį. Tas įstatymas, kaip 
žinoma, jo numatyto kontingento ir 
kvalifikacijų ribose, bus taikomas 
visiems išvietintiems asmenims, gy
venantiems amerikiečių, anglų ir 
prancūzų zonų DP stovyklose, o taip 
pat Austrijoje ir Italijoje. Dėl as
menų, kurie negyvena stovyklose, 
sprendimus darys pati emigracijos 
reikalams komisija. IRO dėl DP Ame
rikon įsileidimo įstatymo turinti daug 
pasiūlymų, kurie jau esą perduoti 
Washingtonan apsvarstyti.

Dėl valiutos reformos DP turi daug 
nuostolių. Vokiečiai dar stengiasi siau-

Tremtinių Šalpos Stotis

rinti ir sumas, kurios jū buvo moka
mos DP stovyklų pareigūnams. IRO 
dedanti pastangų, kad stovyklose dir
bančiųjų skaičius paliktų tas pats ir 
kad jų algos liktų to pačio dydžio. 
Privačiai gyvenantieji DP yra atsi
dūrę varge. Jū padėtis norima pa
lengvinti, todėl tam tikrais atvejais 
išvietintieji asmens, kurie 1947 m. ba-
landžio 21 d. gyveno amerikiečių zo
noje, gali būti priimti vėl į stovyklas.

Suintensivėjus emigracijai IRO 
įstaigose gali pradėti trūkti reikalingų 
tarnautojų, kurių vietas gali tekti už
pildyti vokiečiais. Bet būsią stengia
masi laisvos vietos pirmoje eilėje pa
siūlyti išvietintiesiems asmenims. Tik 
tuo atveju būsią priimta vokiečiai, 
jei atitinkamam darbui nebūsiąs su
rastas išvietintasis. Pav., administra
cijos srityje, jei trūks gerai mokan
čių anglų kalbą, technikinėje srityje, 
jei nebus atitinkamų specialistų.

Nekvalifikuotiems DP norima parū
pinti darbo US armijos žinybose. No- 
rintieje dirbti jau ir dabar gali pa
duoti prašymus attinkamų vietovių 
US Army, Civilian Office, Military 
Post.

Dar buvo ir daugiau išryškinta ne 
visuotinės svarbos klausimų.

Užbaigus šią konferenciją, buvo su
tarta sekančiąją šaukti rugpiūčio 
4 dieną. i (dp)

DP teisės nesiaurinamos
Šiuo metu tarp okupacinės jung

tinės zonos valdžios ir vokiečių ad
ministracijos vyksta derybos dėl 
naujosios Vokietijos konstitucijos 
projekto, pagal kurį numatoma su
daryti vakarinės Vokietijos vyriau
sybę. Liepos 15 d. spaudos konfe
rencijoje gen. L. D. Clay pranešė, 
kad sąryšy su tuo DP teisės nebus 
siaurinamos. Okupacinės valdžios 
satute yra specialus skyrius, kuria
me aptariamas DP stausas ir bū
tent toks, koks jis dabar yra. Nenu
matyta taip pat ir DP stovyklą eks- 
teritorialumo principo panaikinti.- 
Kaip NZ pastebi, okupacinė valdžia

Komunistai puola IRO
AP iš Ženevos praneša, kad ko

munistinis blokas, kartu su Jugosla
vija, kaltino IRO, nes ji trukdanti 
taikingus tarptautinius santykius.

Lenkijos delegatas dr. D. Boren- 
atajn reikalavo pasaulinėj sveikatos 
konferencijoj, kad pasaulinė sveika
tos organizacija nustotų bendradar
biavus su IRO. Įneštoji lenko rezo
liucija buvo paremta Albanijos, Če
koslovakijos, Rumunijos, Ukrainos ir 
Jugoslavijos. Joje buvo reiškiama, 
kad IRO veikla esąs baisus fakto
rius, trukdąs tarptautinius santykius.

JAV ir N. Zelandijos atstovai re
zoliucijai pasipriešinę. Kaip žinoma, 
IRO nepriklauso nė viena komunisti
nė valstybė, jos visos yra įsibrovu
sios tik į sveikatos organizaciją.

IRO sveikatos skyriaus direkto
rius dr. R. Coigny pareiškė WHO ko
mitetui, kad šių organizacijų bendra
darbiavimas, priešingai, esąs ypatin
gai naudingas. (NYHT).

Prieš tris mėnesius Amerikoje, 
Worcester mieste, keleto jautrių ir 
geros širdies mūsų tautiečių iniciaty
va buvo su organizuota Tremtinių 
Šalpos Stotis. Kaip jau pats šios pa
vadinimas rodo, tai nors ir lokalinė, 
bet svarbi ir svari organizacija, pa
sistačiusi sau tikslą remti vargah pa
tekusius tremtinius Europoje.

Jau darbo pradžioje per nepilnus 
tris mėnesius ši stotis pasiuntė Euro
pon 100 suintinių visai nepažįsta
miem, bet visais atvejais saviems 
tautiečiams, parinkdama šeimas su 
ligoniais arba su daugeliu vaikų — 
abiem atvejais sunkiai besiverčian
čias, daugiausia vargstančias šeimas. 
O taip pat šiame laiko tarpe buvo 
apdovanotas vienas Vaikų Darželis 
su 35 vaikais.

Tų gėrybių — maisto ir drabužių 
— stotis jau išsiuntė apie 1500 svarų 
viso 1000 dol. vertės. Tokia tad tik 
iš vienbs vietos, tariant, „papildoma“ 
parama, šalia milžino BALFo orga
nizuojamos šalpos, yra didelė ir to
dėl tiek pat brangi.

Ypač reikia vertinti šį darbą ir, 
palyginti, per trumpą laiką pasiek
tus rezultatus, -kai šį darbą judina 
nuvykę Worcesterin mūsų tautiečiai 
jau iš čia, iš tremties, o tokių šeimų 
ten tėra vos 6-ios. Tad suprantama,

kad jų darbas tegalėjo būti sėkmin
gas visos to miesto lietuviškos visuo
menės kilnaus žmoniškumo, jautru
mo ir broliško solidarumo dėka.

Šia proga paminėtinas Dr. Zekus, 
kuris tiek aukoja pinigus, tiek pa
veda stočiai patalpas ir, pagaliau, 
dar ir pats siuntinius siunčia. Dide
lis tremtinių bičiulis Ambroziejus 
Blažys vienas yra pasiuntęs 16 siun
tinių už per 120 dol., Ponios Klela - 7, 
Salaševičienė - 5 siuntinius, toliau 
Ponios A. ir M. Chaplls ir kiti, kurių 
visų nė neišvardinsi.

Be to, paminėtinas Lietuvių Mo
terų Klubas su energinga jo Valdyba, 
kurios priešakyje yra Ponia Kiela. Šių 
moterų tik vienu nutarimu buvo 
aukota 25 siuntiniai už per 200 dol.

Pagaliau, džiugu paminėti ir sim
patingą „Amerikos Lietuvio“ šiam 
darbui paramą ir bičiulišką tam rei-

kalu! dėmesį jo leidėjo p. Kynos ir 
kitų to laikraščio bendradarbių.

Štai ką padaro savanoriška wor- 
cesteriečių, kad taip pasakius, parti
zaniška, bet sutartinė veikla. Ir, gink 
Dieve, ji nė trupučiu nekenkia mil
žinui BALFui, nes šios stoties parti
zanai aplanko tik tuos duosniuosius 
kampučius, kurių didysis BALFas 
dėl vienų ar kitų priežasčių „ne
prieina“. Arba jie savo „antpuolių71" 
taiklumu ir smailumu išpaudžia iš 
aukotojo „virš normos“ arba net pa
tys atsisako savo paskutinio gabalo.

Tad ir šiuo atveju santykiai di
džioj BALFo su „mažąja“ Worcestrio 
stotimi atžymėtini, kaip pilnai dar
nūs.

Bet vieną dar tenka pasakyti, kad 
šis Worcesterio lietuvių šalpos dar
bas yra varomas be reklamos, be šū
kių, be triukšmo ir bei propagandos. 
Jie dirba kilniai ir gerai pagal patį

ir toliau bendrausianti su vokiečių 
policija, persekiodama nusikaltėlius, 
jeigu jie slėptųsi tose stovyklose, (z)

Finansų valdyba, „Neue Zeitung“ 
užklausta, pareiškė, kad kava iš už
sienio gaunamuose dovanų paketė
liuose būsianti apdėta muitu, tačiau 
tik tuo atveju, jeigu jos tuose pa- 
kietėliuose bus siunčiama daugiau, 
negu skirdama asmeniniam vartoji
mui. Kuris kiekis suprantamas kaip 
leistas asmeniniam vartojimui, tuo 
tarpu nei paskelbta nei nustatyta.

Sv. Raštą — tyliai, be trimitų... 
Štai, nei iš šio nei iš to, nelauktai ir 
visai nuo nepažįstamo žmogaus — va, 
ir yra suvargusioje tremtinio šei
moje pakietėlis!

Visiems tiems išvardintiems ir ne
paminėtiems aukotojams, stoties or
ganizatoriams ir šio darbo rėmėjams, 
tebūna ątlyginta dėkingumu visų su
šelptųjų ir pagarba visų tų žmonių, 
kurie moka vertinti ir kitiems iš
tiestą pagalbos ranka.

Tremtinys

Graikijos sukilėliai likviduojami
PLATAUS MASTO VYRIAUSYBININKŲ OFENSYVA SĖMINGAI TĘSIAMA. „GENEROLO“ MARKOS

Raudoniesiems smūgis Italijoje
GENERALINIS STREIKAS

De Gasperi demokratinės vyriau
sybės ryžtingumo dėka, nežiūrint ko
munistų lyderio Togliatti peršovimo, 
komunistų kontroliuojamų profesinių 
sąjungų sukeltas visuotinis streikas 
susilaukė nesėkmės. Komunistai pa
bijojo profesinės sąjungos suskaldyti 
į komunistines ir nekomunistines. 
Antikomunistinės partijos pareiški
mas, jog jos organizuos naują pro
fesinę sąjungą, komunistus išmušė 
Iš vėžių.

Iš premjero artimų šaltinių buvo 
pareikšta, Kad „jei šis politinis strei
kas dėl Togliatti sužeidimo tęstųsi ir 
toliau, vyriausybė imtųsi visų gali- 
Sų priemonių — paprastų ir nepa

rastų“, kad jį sutrukdytų. Jei bus 
Reikalinga, bus naudojami ir ginklai, 
įad tik traukiniai kursuotų. Vy- 
itausybė suorganizavo autobusus vie
toje sustojusių tramvajų.

NEPASISEKE

Pasirodo, kad vyriausybės ryžtin
gumas susilaukė gerų pasekmių, o 
komunistų grėsmingumas nubluko. 
Niekas jų neklauso vyriausybę pa
keisti ar vidaus reikalų ministerį nu
šalinti. Gal būt komunistai bus tiek 
apvaldyti, jog pasaulinio konflikto 
metu jie negalės suvaidinti naikinan
čio smūgio demokratijai.

JAV, Britanijos, Prancūzijos ir 
Beneluxo kraštai dar šį mėnesį nu
mato susirinkti į Paryžių Vokietijos 
ir jos kaimynių sienų aptarti, kaip 
tai buvo 6 susitarta Londono konfe
rencijoje. Nurodoma, kad Rusijos 
pretenzijos į Vokietijos nebus priim
tos dėmesin tol, ,kol Sovietai ncat- 
palaiduos susisiekimo kelių su Ber
lynu. (NYHT)

Jau trys savaitės šiaurinėje Grai
kijoje, ties Albanijos siena, siaučia 
karštos kovos tarp ofensyvą vykdan
čių vyriausybės kariuomenės dalinių 
ir sukilėlių. Jų vadas „generolas“ 
Markos š. m. liepos 14 d. kreipėsi į 
Graikijos vyriausybę, prašydamas 
taikos paliaubų. Vyriausybė atsakė, 
jį tepripažjstanti tik besąlyginę suki
lėlių kapituliaciją. Tai nebe pirmas 
taikos pasiūlymas, kaip nebe pirmas 
ir sukilėlių likvidavimas. Būdavo at
vejų, kada atrodydavo, jog sukilėliai 
jau visiškai baigti, kaip staiga vie
noje ar kitoje apylinkėje, kalnuose 
ir daubose, vėl pasirodydavo būriai, 
skelbdavo „laisvąją Graikiją', apdė
davo pakeltais mokesčiais, imdavo 
nežmoniškas rekvizicijas, užsienin iš
gabendavo graikų vaikus, rankiodavo 
įkaitus ir t. t. Pasitraukdami ir vy
riausybininkų persekiojami, nusiaub
davo ištisas apylinkes ir nusigaben
davo viską su savimi. Netenka tad 
stebėtis, kad būrių būriai žmonių 
bėgdavo iš sukilėlių užimtųjų sričių 
pas vyriausybininkus ir šiandien jų, 
tokių benamių bedarbių pabėgėlių, 
priskaitoma 1.4 mil. iš 7 mil. bendro

DALINIAI APSUPTI
gyventojų skaičiaus. Tų gyventojų 
maitinimas ir išlaikymas yra viena 
iš nelengvai sprendžiamų vyriausy
bės problemų, kuri vargiai būtų pa
keliama be užsienio pagalbos. Be šios 
pagalbos iš JAV ir D. Britanijos, 
Graikijos vyriausybė iš ten pat gauna 
nuolatinę paramą pinigais, kariais, 
karine medžiaga ir ekspertais. Tatai 
ypatingai ėmė plaukti paskutiniųjų 
trijų savaičių bėgyje.

Dėl tos ir eilės kitų priežasčių 
paskutinioji vyriausybininkų ofensy- 
va išsiskiria iš visų ligi šolei buvu
siųjų. Vyrausybininkal pasistengė 
frontan mest net šešias divizijas (per 
65.000 vyrų). Naudojami tankai ir 
lėktuvai, kurie per pirmąsias septy
nias dienas padarė per 1.000 skridi
mų. Esant geležinkeliams suardytiems 
ir tiltams išsprogdintiems, susisieki
mas su šiaurine Graikija sausumos 
keliais buvo neįmanomas. Maistą ir 
karinę medžiagą teko gabenti vaka
riniu pajūriu laivais. Korinto kana
las, kuriuo prisiėjo naudotis ir kuris 
pradžioje buvo sukilėlių rankose, da
bar jau vyriausybininkų valdomas ir 
naudojamas.

Tolesnėje ofensyvos eigoje buvo

užplanuota atkirsti kelius ir takus, 
kuriais iš Grammos kalnų, kur įsi
kūrusi vyr. sukilėlių būstinė ir ku
riais eidavo sukilėliams tiekimas iš 
Albanijos. Šis atkirtimas vyriausy
bininkų jau beveik baigtas, ir sukilė
liai čia atsidūrę visiško apsupimo 
pavojuje. Be karinių veiksmų, vy
riausybininkai imasi ir kitokių prie
monių, kap amnestjos suvedžiotie
siems ir prievarta į sukilėlių eiles 
įtrauktiesiems paskelbimas ir p. Skai
čiuojama, kad pavykus apsupimo ma
nevrui, būtų likviduotas didysis su
kilėlių lizdas Grammos apylinkėse, 
kur jų priskaitoma apie 7.000 vyrų.

Apie 200 amerikiečių, kurie kaip 
kariniai ekspertai kovose paremia 
Graikijos vyriausybininkus, įspėja 
vyriausybę nepasiduoti iliuzijoms 
apie greitą pilietinio karo pabaigą, 
nes visoje Graikijoje šiuo metu pri
skaitoma dar apie 25.000 sukilėlių, 
kurie veikia išsibarstę po visą kraštą. 
Jie kovose taip pat naudoja lėktuvus, 
kulkosvaidžius, minas Ir kt ginklus, 
kurie nelengvose kalnuotos Graikijos 
sąlygose gali sudaryti dar vyriausy
bei nemaža rūpesčių, (z)
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