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Ką žada tylioji diplomatija?
Ar dabartinė tyla nėra tik ženklas prieš audrą?

Didžioji politinė tyla verčia pa
saulio spaudą ieškoti priežasčių, ko
dėl vakariečiai diplomatai po apsi
lankymo pas Staliną tyli. Net ir Mas
kvos ruporas neprasižioja apie tai, 
kas įvyko mistiškame Kremliuje. Pa
prastoje kalboje tylą siedavo su artė
jančia audra, o meškeriotojas sulaiko 
kvapą, kai jo įmerktą kabliuką pra
deda žuvis traukyti ir kai tikisi iš
traukti didelį laimikį arba nieko, šios 
problemos gali pasikartoti ir dabarti
nėje diplomatų akcijoje. *

Broliai Alsopai klausia, ko gi nori 
Maskva? Jie savo išvedžiojimuose 
nurodo, kad Kremlius per SĖD par
tijos vadą Grotewohl varo akciją už 
Sovietų zonos įjungimą į Sovietų Są
jungos respublikų tarpą. Šioje akci
joje prasidėjęs partijų apvalymas 
nuo „buržuazinio“ elemento, kad ko
munistų partija taptų grynuoju „eli
tu“. Dėl šios akėjos rytų zonos ko
munistai nebešūkauja apie Vokieti
jos vienybę.

W. Lippmann sako, kad Marshal- 
lis dabartinių įvykių akivaizdoje 
įpuoląs į didelius sunkumus, nes jam 
reikią keisti strateginis planas, kuris 
esąs pavojingas. Jei esą bus norima 
pa: ilikti Berlyne ir nenorima susi
kibti su Maskva, turės vakariečiai 
pradėti kalbasv su Maskva iš-naujo 
keturių pagrindu ne tik dėl Berlyno, 
bet ir dėl Vokietijos. Jei taip, tada 
trys Vakarų kraštai turės atsisakyti 
nuo sutarto plano įgyvendinimo , - 
nuo trims zonoms Vokietijos vyiiau- 
sybės sudarymo. Iš tikrųjų ir Mas
kva jau pakeitė savo ankstyvesnius 
nusistatymus. — pasilikti ilgą laiką 
Vokietijoje. Dabar Kremlius ’ pats 
nori greičiau sudaryti taikos sutartį 
Vokietijoje ir siūlo pasitraukti vi
soms okupacinėms kariuomenėms.

T.ippmann nurodo ir sunkumus 
centrinei Vokietijos vyriausybei su
daryti, nes nesą nustatytos Vokieti
jos sienos, reparacijos, demilitariza- 
cija ir kt. klausimai. Kol nebus ži
nomi šie dalykai, Vokietijoj centrinė 
Vyriausybė sunku būsią sudaryti, o 
jei ji būtų primesta iš okupacinių 
vyriausybių, tuomet, joms pasitrau-
Rus, sudarytoji vyriausybė tuojau 
subirtų ir atsirastų tokia, kokios pa
tys vokiečiai senai nori.

Bet kyla klausimas, kaip galima 
būtų deklaruoti Vokietijos taikos są
lygas? Jau iš anksto žinoma, kad 
Rytų sienų klausimu Sovietai ir Va
karai turi skirtingus nusistatymus, 
taip pat yra skirtingi siekimai repa
racijų, ūkio ir gyvenimo standarto 
nustatyme. Šie faktai vargu leistų 
visiems keturiems deklaruoti vieno
das taikos sąlygos. Kol nebus prie to 
prieita, tol negalės būti ir taikos są
lygos paskelbtos, o be to, negalės bū
ti sudaryta tokia vyriausybė, kuri 
sutiktų su skirtingomis taikos sąlygo
mis. Iš čia vėl iškyla tas pats amži
nas ratas, kuris prives prie trizonės 
ir vienos zonos vyriausybių, o kartu 
prie Vokietijos suskaldymo. Užbur
tas ratas.

Trečiadienį NYKT Lippmanno lū
pomis rašė, kad Kremlius vis dar 
neuždarė visai oro kelių į Berlyną Ir 
kad vakariečiai nepamėgino praskinti 
ftelio sausuma ir tuo būdu nesukėlė 
trečiojo karo. Šie faktai, reikia man- 
tyti, ir privedė prie dabartinės diplo-

Paskirta komisija 0
Iš Washingtono AP praneša, kad 

pirmadienį prez. Trumanas paskyrė 
trijų asmenų tremtinių imigracijai 
prižiūrėti komisiją. Jos nariais yra: 
buvęs teisingumo departamente imi
gracijos komisaras Ugo Carusi, socia
linio darbo srities Edward O’Connor 
ir JT ekonomikos ir socialinės tary
bos delegacijos narys Harry Rosen- 
field. Komisijos paskyrimą turis dar 
Ig^vįrtiųti Senatas. Kadangi žinia 

matinės veiklos ir prie mietinės tylos.
Daily Mail vedamajame taip pat 

mėgina ieškoti pateisinimo dabartinėj 
tyloj. Pasak jo, tai privedą prie to 
per daug rimta padėt's. Iš šios tylos 

Ministeris P. Žadeikis tarp Amerikos lietuvių veikėjų: Dr. A. Olio (dešinėje) ir inž. P. Žiurio (kairėje)

laukiama surasti geresnę išeitį, kuri 
palengvins ne tik Berlyno krizės 
sprendimą, bet gal atsilieps ir į Vo
kietijos problemos sprendimą. Tačiau 
per daug nelinkstama į optimizmą, 
nes Dunojaus konferencija Belgrade 
prasidėjo nenerdaug optimistiškoje 
nuotaikoje. Čia Sovietų delegacijos 
pirmininkas And. Višinskis pademon
stravo tokią gražbylystę, kuri nedaug 
ką težada ir Maskvoje.

Daily Mail savo sekmadienio ve
damąjį taip užbaigė: „Jei busimieji 
Maskvoje pasikeitimai nuomonėmis 
palengvins dabartinę tarptautinį 
įtempimą, maršalas Tito galės būti 
paliktas savo klaidose pusiau izoliuo
tas ir toliau vegetuoti, veikiant tiktai 
Maskvos propagandos spaudimu Ju
goslavijos išorėje ir jos viduje. Bet 
jei Maskvoje pasitarimai nutrūktų ar 
vėl nuvestų prie mirties taško, — So
vietų Sąjunga būtinai imtųsi aktyvių 
priemonių, jei reikalinga ir ginkluo
tų pajėgų, kad maršalą Tito priverstų 
absoliučiam paklusnumui carba kartu 
jį likviduotų.“

1 imigracijai vykdyti
yra pirmadienio, reikėtų spėti, jog 
šioji komisija bus jau patvirtinta.

Tą pačią dieną prez. Trumanas pa
prašė Kongresą papildyti lėšas. 2 mil. 
dol., kad galėtų paskubinti 100.000 DP 
įgabenimą į JAV. Prezidentas pareiš
kė, kad paskirtųjų 2 mil. dol. DP ko
misijai nepakaks ir jei papildomų lėšų 
nebūtų surasta, tada ir DP būtų at
gabenta per 1949 metus mažiau“. 
(NYHT/m).

Tad, kaip matome, dabartinė di
plomatinė tyla yra susieta ne tik su 
Berlyno krize, bet ji siekia net ir 
Belgrado ir gal būt daugiau, nes ir 
Italijos komunistai pradeda padidin

Sovietų kariuomenė manevruoja
„Luzemer Tagblatt“ rašo, kad so

vietų sausumos ir orinės pajėgos, kaip 
nurodo patikimi Vakarų Sąjunginin
kų žinių šaltiniai, šiuo meto vykdo 
didžiausius manevrus, kokie tik yra 
buvę po paskutinio karo. Manevruose 
dalyvaują mažiausia 350.000 karių, 
naudojami paskutiniu metu Vokieti
joje pagaminti sprausminiai lėktuvai- 
naikinjuvai, o taip pat 62 tonų Sta
lino tankai III. Manevrai esą vyk
domi visame plote tarp Pabaltijo ir 
Tiuringijos.
NEPASITIKĖJIMAS SOVIETINĖJE 

STOVYKLOJE
Olandų laikraštis „De Maasbode“ 

rašo, kad pagal patikimas žinias esą 
galima spręsti, jog dabartinis Vengri
jos vicepremjeras Rakoši Kremliaus 
įtariamas dvigubo vaidmens vaidi
nimu. Iš diplomatinių pranešimų aiš- 
kėją toliau, kad Sovietų Sąjunga ne
gali pasikliauti ir karinėmis Čekoslo
vakijos pajėgomis. Tatai esą pareik
šta generolo Hasal, vieno aukščiau
sių čekų karininkų, kuris esąs atbėgęs 
į amerikinę Vokietijos zoną.

LENKIŠKASIS TITO
„Daily Telegraph“ diplomatinis 

bendradarbis liepos 31 d. pastebi, kad 
Lenkijos ministeris pirmininkas Go
mulka Sovietų įsakymu esąs areštuo
tas. Jis nusikaltęs kominformui, nes 
nesilaikęs komunistų partijos linijos, 
kuri reikalauja kolektyvizuoti krašto 
ūkius. Dipl. bendradarbis nurodo tai, 
kad Gomulka buvo komunistinės 
lenkų darbo partijos gen. sekretorius 
ir atstovavo Lenkijai pirmajame ko

tą akciją už de' Gasperi vyriausybės 
nušalinimą ir valdžios vairo paglem
žimo, o tada atsidėkotų ir p. de Gas- 
perį už jo atsilankymą pas KP vado 
Togliatti, kai šis buvo peršautas. J.A.

minformo suvažiavime. Jo vardas 
paskutinio metu jau beveik visiškai 
nebeminimas viešumoje. Įvykių rai
da Lenkijoje, Vengrijoje ir Jugoslavi
joje esąs ženklas, kad rusai nuolatos 
stengiąsi savo padėtį rytinėje Euro
poje konsoliduoti.

Tačiau Reuterio žiniomis, Lenkijos 
vyriausybės kalbėtojas paneigė už
sieniečių pranešimus, kad-Wladislav 
Gomulka areštuotas.

SKANDINAVIJA TARP SCILOS 
IR CHARIBDĖS

„Neue Westfalische Zeitung“ svar
sto klausimą, argi iš tikrųjų būtų 
lemta Siaurės Sąjungai sudužti į 
Švedų pasipriešinimą. Atrodo, sako 
laikraštis, kad socialistinė Švedijos 
vyriausybė nepripažįsta tokios sąjun
gos reikalo. Kad toks'vyriausybės re
zervuotumas nėra pačios švedų tautos 
nuomonė, tai kasdieh įrodo švedų 
spauda. Tačiau „vox populi“ vargu 
ar turės vyriausybės politikai įtakos 
kiek anksčiau, negu per šį rudenį 
įvyksiančius rinkimus. Apie ateinan
čius rinkimus jau dabar spėliojama, 
kad jie palauš socialdemokratų dau

Tik '|i iš neišmokėtųjų 20 DM
„Frankfurter Neue Presse“, kaip 

sakosi, iš patikimų šaltinių turįs ži
nių, jog antrojo iš valiutos reformos 
išplaukiančio mokėjimo reikią laukti 
iki rugpiūčio 20 d. Esą, vokiečių fi
nansų specialistai apskaičiavę, kad 
išmokėjus pilną likusiąją taip vadi
namosios „Kopfąuote“ dalį (20 DM)

Paskutinės aktualijas
— Dena/Reuteris skelbia iš Wa- 

shingtono, kad E.uropos tremtiniams 
(DP) į JAV gabenti bus panaudoti 
valdiniai amerikiečių lėktuvai, kurių 
šeši būsią tam tikslui pradėti nau
doti dar šį mėnesį.

. * ♦ / •
— Vakariečių pasiuntiniai Mas

kvoje veda nuolatinius tarpusavio 
pasitarimus, susižinodami su savo vy
riausybėmis ir aiškindamiesi pasikal
bėjimo su Stalinu iškeltas problemas. 
Artimiausiomis dienomis įvyksta an
trasis pasikalbėjimas su Stalinu ir 
Molotovu.

• • •
— Šiais metais Jungt. Tautų vi

sumos suvažiavimas bus Paryžiuje i" 
prasidės rugsėjo 21 d. Paruošiamiej 
darbai vykdomi visu smarkumu 
Darbotvarkėje, be kitų klausimų, k. 
a.: Korėjos ir Graikijos reikalai, ato
minės energijos kontrolė, veto ir kt., 
numatyta Chilės pateiktas skundas 
prieš Sovietų Sąjungą dėl pagrindi
nių žmogaus teisių paneigimo, tradi
cinės diplomatinėtf*praktikos pažeidi
mo ir prasilenkimo su JT chartos 
principais. Skundas paremtas kon
krečiais duomenimis apie sovietų me
todus.

♦ * *
— Prezidentas Trumanas ketvir

tadienį paskyrė amerikiečių delega
ciją JT visumos suvažiavimui. Ją su
daro Warren Austin, J*. F. Dulles, E. 
Roosevelt ir kt. Jos galutinę sudėtį 
turės patvirtinti Kongresas.

♦ * *
— Naktį iš ketvirtadienio į penk

tadienį naujasis Prancūzijos ministe- 
rių kabinetas vienu balsu priėmė min. 
P, -.Reynaud paruoštą Prancūzijos 
ūkinio ir finansinio atstatymo pro
gramą. Įstatymas tuojau pat perduo
damas parlamentui svarstyti. Tai 
pirmasis naujosios vyriausybės egza
minas. 

♦ * •
— Pagal naująją laivyno progra

mą, JAV numato pastatyti 16 naujų 
karo laivų ir vieną 65.000 tomi lėk
tuvnešį, ant kurio galėtų nusileisti 
keturmotoriai bombonešiai.

* * *
— JAV reprezentaciniai rūmai 

priėmė įstatymo projektą, pagal kurį 
suteikiamas 65 mil. doi. kreditas 
Jnngt. Tautų rūmų statybai.

gumą parlamente ir prives prie koa
licinės vyriausybės, kuri šiaurės tautų 
bendradarbiavimo atžvilgiu gali būti 
nusiteikusi pozityviau negu dabar
tinė Švedijos vyriausybė.

PASKUTINE PRANCŪZIJOS - 
KOALICINE VYRIAUSYBE

Nedaugelis prancūzų beabejoja tai, 
pastebi londoniškis „Times“ vedama
jame, kad Marie vyriausybė yra pas
kutinė kombinacija, kuri dar galima 
prieš gen. de Gaulle atėjimą į val
džią. Naujoji koalicinė vyriausybė 
stengsis nusukti vėją nuo generolo 
burių. Tai yra iš visų ligi šiolei po 
karo buvusių dešiniausias Prancūzi
jos kabinetas. Radikalsocialistai, ku
rie, išstatė premjerą, yra nuosaikūs 
konservatoriai, fin. min. Reynaud ir 
ministeris Coty taip pat priskiriami 
dešiniesiems. Iš Reynaud tikisi vy
riausybė susilaukti daugiausia sun
kumų. Mat, aiškiai žinoma, kad jo 
viltis ūkiškai atgaivinti Prancūziją 
remiasi produkcijos kėlimu ir griež
tomis priemonėmis prieš profesines 
sąjungas, jeigu šios išdrįstų reikalauti 
uždarbių padidinimo.

rinkoje atsirastų pinigų perteklius. 
Todėl jie paruošę ir karinės valdžios 
įstaigoms įteikę projektus, pagal ku
riuos, esą, reikėtų vakarinių zonų gy
ventojams išmokėti tik po */» minė
tos kvotos, o likusius */ užblokuoti. 
Šie projektai, kaip mini .aikraštis, ir 
nudelstą išmokėjimus, (pr) - 4
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Aprūpinti darbu kiekvieną šeimą
IS L.T.B. MŪNCHENO APYGARDOS KOMITETO VEIKLOS

Neseniai įvykusiame L.T.B. Mūn- 
cheno Apygardos Komiteto posėdy 
buvo aptarta eilė klausimų. Jų tarpe 
plačiai svarstyta tremtinių socialiniai 
reikalai, nes po valiutos reformos 
da igelio medžiaginė būklė pasidarė 
tikrai skurdi, o artimoj ateity ji gali 
būti dar skaudesnė. Ypač tai liečia 
tu 3 tremtinius, kuriems dėl daugelio 
P' ežasčių tenka gyventi he IRO me- 
d 'aginės globos, privačiai ir patiems 
1? savo lėšų misti., B?t dabar, kada 
visų turėti ištekliai pinigų keitimo 
metu sumažėjo 90 ’/o, tai šios kate
gorijos žmonėms pragyvenimo šalti
nį turėtų sudaryti pastovaus darbo 
alga. Šiuo metu darbas ne vien pri
vačiai gyvenantiems tampa lėšų šal
tiniu. Ir stovyklose esančių, ypač 
gausingų ir nedirbančių šeimų, me
džiaginę būklę gali pagerinti tik pa
jamos iš darbo. Stovyklose sveikatai 
Išsaugoti kiekvienam irgi reikia pa
sirūpinti papildomu maistu, o be lė
šų tas yra negalima. Bet gauti darbą 
kitataučiui vokiečių įmonėse ar įstai
gose šiuo metu visai neįmanoma, nes 
įvedus naująjį pinigą, pačių vokiečių 
bedarbių skaičius padidėjo. Apygar
dos Komitete jau ne iš vienos vieto
vės gauta žinių, kad veik niekam, 
nors ir nemažai buvo stengtasi, nepa
sisekė įsikurti vokiškose įmonėse. 
Amerikiečių armijos ir IRO žinyboje 
vietos gana ribotos, be to, visos užim
tos. Todėl Apygardos Komitetas, no
rėdamas bent kiek šią padėtį sušvel
ninti, nutarė prašyti apylinkės komi
tetus, kad dėtų pastangas aprūpinti 
darbu kiekvienos šeimos bent vieną 
narį sąskaiton tų šeimų, kuriose yra 
keli dirbantieji ir gauna bent dvi al
gas. Dėl kurių nors priežasčių pasi
traukus bendruomenės nariui iš dar
bo, atsiradusią vietą patartina pir
mom eilėn suteikti nedirbančios ir 
gausingesnės fšeimos nariui. Patys 
tremtiniai skatinami rodyti savo ini
ciatyvą ir stengtis paimti įvairias pa- 
rangas ir užsakymus U.S.A, ir IRO 
įstaigoms. Viena kita apylinkė jau 
sugebėjo šią progą panaudoti. Su
prantama, kad dėl kapitalų stokos, 
netikros politinės padėties ir artė
jančios emigracijos tremtiniai didelių 
įmonių nesukurs, tačiau mažesnius 
darbus, ar tai kolektyviai ar paskirai, 
visada pajėgs atlikti ir iš to turęji 
gražias pajamas.

Iš pirmininko p. A. Kalvaičio pra
nešimo paaiškėjo, kad L.T.B. Centro 
Valdyba veikė U.S.A, armijos Vyr. 
štabą ir gavo užtikrinimą, kad pri
vačiai gyvenantieji, pairusios svei
katos tremtiniai galės būti priimti į 
stovyklas. Be to, jau padėta nemaža 
pastangų IRO ir kituose centruose, 
kad tremtinių deponuoti pinigai būtų 

iškeisti palankesniu santykiu. Koki 
bus šių pastangų rezultatai, paaiškės 
tik ateity. Dabar nieko konkretaus 
dar negalima pasakyti.

Toliau nutarta prašyti IRO Cen
trą, kad skirtas stovyklos gyvento
jams cigaretes, kurios teduodamos 
tik dirbantiems, būtų duodamos vi
siems stovyklos gyventojams, t. y., 
ir nedirbantiems, nes jie, negaudami 
nei rūkalų kortelės, pirktis tabako 
prekių negali, tuo būdu visai lieka 
be jų. -

. Didelio dėmesio buvo skirta emi
gracijos klausimui, nes šis reikalas 
Šiuo metu tikrai pasidarė aktualus, 
o ateity kiekvienam komitetui tikrai 
teks parodyti nemaža iniciatyvos • ir 
sugebėjimų atstovaujant savo tautie
čių emigracinius interesus. Jau da
bar tuo reikalu renkama žinios, me
džiaga, kad staiga prireikus viską ga
lima būtų panaudoti. Apygardos Ko
mitete buvo gauta iš Amerikos žinių, 
jog visi D.P. užregistravimai, pada
ryti konsulatuose prieš 1948 m. bir
želio mėn. 30 d., yra panaikinti ir 
būsimo registravimo eilingumui bus 
neįskaityta. Bus įvykdyta nauja re
gistracija, affidevitai negaliosią ir 
pirmenybė išvykti būsią, teikiama

Iš Pabaltijo Filaielisių Sąjungos „Bailia" veiklos
1946. VIII. 17, Augsburge — Hoch- 

felde, DP stovykloje įvyko I-mas Pa
baltijo valstybių filatelistų (estų, lat
vių ir lietuvių) suvažiavimas, kuria
me dalyvavo 53 asmenys. Tą dieną 
įsteigta Pabaltijo Filatelistu Sąjunga 
„Baltia“ su būstine Augsburge. Jos 
nariais gali būti visi Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos piliečiai, gyvenantieji 
tremtyje ir emigravę į kitas valsty
bes. Sąjungos tikslas yra suburti visų 
3-jų tautų filatelistus, sudaryti naujus 
panašius junginius, užmegzti ryšius 
su panašiomis kitų tautų organizaci
jomis, skatinti bei kelti filatelistinę 
veiklą, ruošti pašto ženklų parodas, 
varžytynes ir mainų dienas, leisti 
žurnalus, katalogus ir kitus spaudi
nius. Šiuos užsibrėžimus per pirmus 
metus draugija gan sėkmingai vykdė 
ir per II-rą Sąjungos suvažiavimą, 
įvykusį Augsburg 1946. X. 4, kuriame 
dalyvavo 41 narys, jau turėjo 206 na
rius. Suvažiavimo metu pradėtas pla
tinti menininko E. Krasausko pa
ruoštas atvirukas 3-jų metų tremties 
sukakčiai paminėti, su pusiau stiebo 
nuleistomis visų trijų valstybių tau
tinėmis vėliavomis. Nors ir aukšta jų 
kaina, tačiau didelis pasisekimas.

Antraisiais gyvavimo metais Drau
gija savo veiklą plėtė toliau. Dabar 
jau turi 287 narius. Išleido nario 

naujo užsiregistravimo eile, todėl esą 
patartina konsulatuose registruotis 
pirmą registravimo dieną. Tuo rei
kalu esą reikią sekti konsulatų skel
bimus. Negalintiems asmeniškai re
gistruotis reikią pasiųsti konsulatams 
pareiškimus raštu. Kadangi Apygar
dos Komitetas turėjo ir priešingų ži
nių, tai čia paminėtos žinios emigra
cijos reikalu priima rezervuotai, ta
čiau patartina tremtiniams minėtų 
nurodymų iš akių neišleisti ir sekti 
spaudą bei pranešimus. • Apygardos 
Komitetas gavęs konkretesnių žinių 
emigracijos reikalais tuoj sukvies vi
sų apylinkių pirmininkų pasitarimą, 
idant klausimas būtų geriau išsiaiš
kintas ir tinkamiau įvykdytas.

Čia suminėtų kai kurių nutarimų 
įvykdymas, ypač darbo reikalu, gali 
pasisekti tik nuo pačių tremtinių ge
ros valios, solidarumo supratimo ir 
gerų norų padėti savo tautiečiams, 
patekusiems į vargą. Suprantama, 
kad mūsų bendruomenės komitetų 
nutarimai neturi imperatyvinės ga
lios ir jie negali leisti priverstinų 
įstatymų tremtinių reikalams tvar
kyti, tačiau nutarti visada gali. O 
kad toki nutarimai būtų vykdomi, 
tai mūsų visų reikalas. A. Sd.

ženklelį. Įvedė mėnesines p. ženklų 
varžytynes, kuriose daugelis narių ir 
nenarių nusipirko pakenčiamomis 
kainomis gerų ir retų ženklų.

Didelio vargo turėta su katalogo 
išleidimu. Jo išleidimas buvo nu
matytas tuojau po II suvažiavimo, 
tačiau, dėl įvairių kliūčių užsitęsė iki 
dabar.. Pagaliau' spausdinimo darbai 
baigti, pradėtas įrišimas ir rugpiūčio 
I d. prasidedąs platinimas. Katalogo 
viršelį paruošė menininkas E. Kra-

Studentai savo rūpesčiais 
- Freiburgas. — Pasibaigus žiemos 
semestrui, liepos 28 d. Waldsee salė
je sušauktame liet, studentų visuo
tiniame susirįnkime, Stud, v-bos 
pirm-kas J. Kaupas- padarė trumpą, 
bet turiningą pranešimą apie valdy
bos nuveiktus darbus. Dėl praneši
mo kylo gyvos diskusijos. Nusiskus
ta dėl valiutos reformos vis blogė
jančia studentų medžiagine būkle, 
nors prancūzų karinė valdžia prin
cipe sutiko visiems DP studentams 
apmokėti butų huomą, ir dėl jos pa
lankumo nuo liepos 1 d. paskirtas 
sunkiai dirbančiųjų priedas (anksčiau 
buvo dirbančiųjų). Nutarta kreiptis 
į tarptautines organizacijas eventua
lios pagalbos reikalu. Dalyvis

Latvijos įgal. ministeris Dr. Alfreds Bitais
š. m. liepos 27 d. Washingtone reiškė savo užuojautą Latvijos pa- 

staiga mirė Dr. Alfreds Bilmanis, ne- siuntinybei Washingtone ir čia pat
paprastas Latvijos ministeris’ ir įga
liotas mipisteris Jungtinėms Ameri

kos Valstybėms. Šią žinią pasauliui 
paskelbė Amerikos radijas ir ta pro
ga paminėjo didelius šio diplomato 
nuopelnus geriems santykiams tarp 
amerikiečių ir latvių tautų. Valsty
bės sekretorius G. C. Marshaliis iš- 

sauskas. Jis taip pat pagamino kata
logui visų trijų valstybių bendrą pa
veiksluotą žemėlapį su žymesnių 
vietų, pastatų ir kt. pažymėjimų. Ka
talogas turi per 200 puslapių, visų 
skirtingų p; ženklų nuotraukas ir 
pažyiiiėtįp. ženklai su klaidomis, taip 
vad. „suvenyrai“. Pažymėta kiek
vieno ženklo, tiek vartoto, tiek ir ne
vartoto, kaina šveicarų frankais. Ypa
tingai Lietuvos dalis, užimanti pusę 
katalogo, labai smulkiai paruošta. 
Lietuvos p. ženklų rinkėjui šis kata
logas bus tikra enciklopedija. Jis 
jame ras visas filatelistui reikalingas 
žinias apie kiekvienos laidos išleidimo 
priežastis, reikšmę, tiražą ir p. Kata
logas atspausdintas 5 kalbomis: ‘lie
tuvių, latvių, estų, anglų ir vokiečių. 
Tai bus vienintelis leidinys pasaulyje.' 
Pardavimo Įpina Dtyl 3,—.

Dėl Įvykusios pinigų reformos, pa
keistas nario mokestis metinis ir 
mokestis už Išduodamus p. ženklų 
nuosavybės ir kilmės liudijimus. Dėl 
tos pat priežasties ir pašto ženklų 
mėnesinės varžytynės atidėtos iki 
spalių 3 d. Greičiausiai, kad tuo pat 
metu įvyks ir III-či'as visuotinis na
rių susirinkimas.

Pastaruoju metu dalis narių jau 
išvyko j užjūrius, bet kai kurie jų 
palaiko ryšius su sąjunga. J. L. 

pakartojo JAV laikyseną Latvijos 
respublikos ir tuo pačiu kitų Pabalti
jo valstybių atžvilgiu, pažymėdamas, 
jog JAV ir toliau nepripažįstančios 
jėga įvykdytos šių trijų valstybių 
aneksijos.

Dr. Alfreds Bilmanis gimė Rygoje 
1887 m. vasario 2 d. 1910 m. baigė 
Maskvos universiteto istorijos fakul
tetą, savo specialybę gilino Vilniaus 
ir Strasburgo universitetuose ir įsi
gijo filosofijos daktaro laipsnį. Po te
buvo mokytoju, o vėliau direktoriu
mi realinėje gimnazijoje.

Dar būdamas studentu,. 1908 me
tais Bilmanis ėmė reikštis publicisti
koje. Pirmojo pasaulinio karo metu 
jis redagavo keletą fronto laikraščių, 
o tuojau po karo tapo „Briva Žeme“ 
(Laisvoji .Žemė) redaktoriumi. Tiek 
latvių, tiek užsieninėje spaudoje Dr, 
■Bilmanis yra daug rašęs užsienio po
litikos klausimais. Greta to, jis dau
gelį mėtų buvo profesinės latvių žur
nalistų ir rašytojų sąjungos pirmi
ninku ir atstovavo Latvijai visoje ei
lėje tarptautinių spaudos konferen
cijų. Iš po Bilmanio plunksnos yra 
išėję gana daug ir mokslinių veikalų, 
kurių paminėtini Lenkijos ir Švedi
jos istoriniai tyrinėjimai, moksliniai 
įvairių Latvijos problemų nagrinėji
mai ir p.

Nuo 1920 m. Dr. A. Bilmanis dir
bo Latvijos užsienių reikalų ministe
rijoje ir tenai ilgesnį laiką vadovavo 
spaudos skyriui. 1934 m. jis išvyko 
Latvijos pasiuntiniu ir įgaliotu mi- 
nisteriu į JAV, kur jis išbuvo iki pat 
savo mirties ir diplomatiniuose 
sluogsniuose įsigijo pagarbos ir ypa
tingo populiarumo.

Tačiau nepaprastą latvių tautos 
labui misiją likimas pavedė .Dr. A. 
Bilmaniui Jungtinėse Valstybėse po 
bolševikų įvykdytos Latvijos okupa
cijos. Kai 1940 m. birželio mėn. so
vietiniai tankai užplūdo Pabaltijį, 
Latvijos respublikos ministerių kabi
netas ypatingus įgaliojimus suteikė 
dviem savo užsienio diplomatams: 
K. Zariniui Londone ir Dr. A. Bilma
niui Washingtone. Kaip nepriklau
somos Latvijos atstovas ir jos laisvės 
icjėjos tęsėjas, Dr. A. Bilmanis iš
plėtė Washingtone veiklą ir apeliavo 
į Vąk. Sąjungininkus apie Latvijos 
valstybinės nepriklausomybės pag
lemžimą. Daugelyje savo straipsnių, 
mokslinių išvadžiojimų ir memoran
dumų Dr. A. Bihnanis vispusiškai 
nušvietė prievartos aktą, sunaikinusį 
Latvijos nepriklausomybę. Nuopel
nais gausi jo. veikla buvo pašvęsta 
Latvijos nepriklausomybės idėjai, to
dėl latvių tauta tėvynėje ir tremtyje 
pasiliks giliai ištikima ir nuoširdžiai 
dėkinga tauriajam savo tautos sūnui 
— a. 'a. Dr. Alfredui Bilmaniui. (z.)
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; Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

Pieta... Rubašovas užmiršo Nr. 402 ir ėmė vėl vaikščioti. 
Jis pasijuto ant apvalaus pliušinio suoliuko muziejuje, ku
riame jautėsi dulkių ir terpentino kvapas. Jis atvyko tiesiog

- iš stoties į pasimatymą. Jis buvo beveik tikras, kad jo ne
pastebėjo. Jo lagaminas su naujausiais vienos olandų firmos 
odontologijos pavyzdžiais buvo paliktas apsaugoj. Atsisėdo 
ant pliušinio suoliuko ir- apžiūrinėjo paveikslus.

Jaunas žmogus, .žinomas Richardo vardu, šiuo metu vie
tinės kompartijos šefas, vėlavo. Nei jis Rubašovo, nei Ru
bašovas jo niekados nebuvo matę. Prabėgęs dvi sales jis pa
stebėjo Rubašovą su Goethes Faustu ant’, kelių. Jaunuolis 
pamatė knygą ir apsidairęs atsisėdo šalia Rubašovo. Jis buvo 
nedrąsus, atsisėdo ant kampo, kepurę laikydamas ant kelių. 
Iš profesijos buvo jis šaltkalvis, bet su juodu sekmadienio 
kostiumu, kad nekristų į akis jo darbo rūbai.

— Labas, — tarė jis — Dovanok už pavėlavimą.
— Gerai, — tarė Rubašovas. — Pirmiausia kovotojų są

rašas. Turi?
Jaunuolis papurtė galvą.
— Nesinešioju sąrašo Su savim. Viską atsimenu iš atmin

ties, vardus ir adresus.
— Gerai. Tačiau jei tave suimtų?
— Tam atvejui sąrašą esu atidavęs Onutei. Onutė, žinai, 

mano žmona.
Jis pertraukė, prarijo seiles, Adomo obuolys sujudėjo; 

paskum pirmą kartą pažvelgė Rubašovui į veidą. Rubašovas 
pastebėjo, kad jo akys turėjo uždegimą, barzda porą dienų 
neskusta.

— Onutę vakar suėmė, žinai, — pasakė žiūrėdamas į Ru- 
br.5ovą, kuris išskaitė iš jo akių, kad jis laukia iš jo, kaip 
Centro Komiteto delegato, stebuklo ir pagalbos.

— Tikrai? — tarė Rubašovas, trindamas akinius į ran- 
- kovę. — Vadinas, policija turi visą sąrašą?

• — Ne, mat,''mano svainė buvo kambary, kai atėjo jos 
suimti; ji suspėjo jai perduoti sąrašą. Ji nepavojinga. Ji iš
tekėjusi už policijos agento, bet ji mūsų žmogus.

— Gerai. Kur buvai, kai žmoną suėmė?
— Buvo taip. Jau trys mėnesiai, kai aš nenakvoju namie. 

Turiu draugą, kino operatorių, po seanso- aš atsigulu jo kabi

noje. Onutė turėdavo visuomet geriausią vietą. Ji kartais 
seanso metu pasižiūrėdavo į kabiną...

Sustojo. Kaip tik prieš jį buvo „Paskutinis Teismas“: 
garbanoti angeliukai su drūtais užpakaliukais skraidė ir tri
mitavo.

— Aha! — tarė Rubašovas. — Kiek metų tavo žmona?
— Septyniolika.
— Aha! O kiek tau?
— Devyniolika.
— Vaikų? — paklausė Rubliovas, truputį pakeldamas 

galvą, bet negalėdamas matyti paveikslo.
— Pirmasis pakeliui, — tarė Richardas, sustingęs, kaip 

švino blokas.
Po trumpos tylos Rubašovas liepė išvardyti Partijos na

rių sąrašą. Jame buvo apie trisdešimt narių. Rubašovas už
sirašė keletą adresų olandų firmos adresų kataloge. Kai pa
baigė, Richardas tarė:

— Norėčiau padaryti mažą pranešimą apie mūsų darbą.
— Gerai. Klausau.
Atsisėdęs per porą pėdų nuo Rubašovo, jis buvo truputį 

palinkęs į priešakį, didelės raudonos rankos ant kelių; kalbė
damas nė karto jis nepakeitė pozos. Buhalterio griežtumu ir 
tikslumu kalbėjo apie vėliavas ant kaminų, apie užrašus ant 
sienų ir proklamacijas fabrikų išvietėse. Priešaky lyg padūkę 
trimitavo angeliukai; užpakaly Panelė Marija tiesė savo liek
nas rankas; aplink užpakaliai, šlaunys ir milžiniškos krūtys 
žiūrėjo į juos.

Krūtys auksinės, kaip obuoliai, prisiminė Rubašovas. Jis 
pasižiūrėjo pro vienutės langą, vėliau pro durų langelį. Korį, 
doriuje degė šviesa.

Richardui darant savo pranešimą, jis jo nepertraukė. Iš 
trisdešimt vyrų ir moterų, kuriuos Richardas buvo surinkęs 
po katastrofos, beliko tik septyniolika. Kai kurie buvo pabėgę, 
porą įtaria dirbant su policija, kai kurie protestuodami prieš 
Centro Komiteto politiką buvo išstoję ir įkūrę nuosaikiųjų 
partiją. Penki, jų tarpe ir Onutė, buvo areštuoti. Žodžiu, 
beliko septyniolika platinti proklamacijoms ir tepti sienoms.

Richardas pasakojo visa tai su visomis smulkmenomis, 
kad Rubašovas galėtų suprasti viską, visus asmeninius ryšius. 
Nežinojo, mat, kad Centro Komitetas turėjo čia savo žmogų, 
kuris jau nuo seniai buvo pranešęs Rubašovui daugumą šių 
faktų. Nežinojo, kad tas žmogus jo draugas, kino operato
rius, kurio kabinoje jis miegodavo, ir kad jis buvo jo žmonos 
meilužis. Richardas nieko to nežinojo. Nors visas partinis 
veikimas buvo sugriautas, bet žvalgybos direkcija dar tebe
veikė. Tai, gal būt, vienintelis sektorius, kuris veikė ir kuriam 

vadovavo Rubašovas. To Richardas, šventadieniškai apsiren
gęs, su jaučio sprandu, taip pat nežinojo. Jis težinojo, kad 
Onutė buvo areštuota ir kad reikėjo ir toliau platinti prokla
macijas ir rašinėti ant sienų ir kad reikia pasitikėti Rubašo- 
vu, kaip savo tėvu, kuris pasiųstas partijos Centro Komiteto. 
Tačiau to jausmo nereikėjo parodyti, nereikėjo parodyti jokio 
silpnumo ženklo. Sentimentalūs ir švelnūs netiko partijai, jis 
turėjo būti pašalinti iš partijos.

Koridoriuje pasigirdo žingsniai. Du valdininkai su odi
niais diržais lydėjo jauną valstietį. Valstiečio akis buvo už
mušta, o iš viršutinės lūpos bėgo kraujas. Praeidamas ran
kove nusišluostė kruviną nosį.

Veidas buvo išpleręs ir be išraiškos. Šiek tiek toliau vie
nutės durys atsidarė ir vėl užsitrenkė. Abu valdininkai ir 
sargas grįžo vieni.

Rubašovas vėl ėmė vaikščioti. Jis įsivaizdavo vėbbesėdįs 
Šalia Richardo ant pliušinio suoliuko. Richardui pabaigų* 
pranešimą buvo tylu. Richardas nejudėjo; jo rankos ant ke
lių Jis atrodė kaip po išpažinties belaukdamas sprendimo. 
Tada Rubašovas tarė:

— Gerai. Viskas?
Jaunuolis pakėlė galvą; Adomo obuolys sujudėjo.
— Daug kas neaišku tavo pranešime, — tarė Rubašovas.

— Tu kelis kartus minėjai proklamacijas ir brošiūras, kurias 
patys suredagavote. Mes jas matėme, ir jos. buvo smarkiai 
sukritikuotos. Jose daug tokių teigimų, kurių partija nega
lėtų priimti.

Richardas išsigandęs pasižiūrėjo į jį ir paraudo. Rubašo
vas pastebėjo, kaip jo akys dar labiau paraudo.

— Be to, — tęsė Rubašovas, — keletą kartų jums pa
siuntėme išplatinti atspaustus tekstus ir specialią partijos or
gano laidą. Gavot.

Richardas pakėlė galvą. Raudonumas nepranyko.
— Mūsų medžiagos neišplatinot; pranešime net nekėlei to 

klausimo. Vietoj to platinot savo kūrinius — be partijos 
kontrolės ir pritarimo.

— B-bet r-reikėjo.
Richardui buvo labai sunku ištarti tuos žodžius, Ruba

šovas atidžiai pasižiūrėjo i jį pro savo pince-nez. Ligi šiol 
jis nebuvo pastebėjęs jo mikčiojimo. Keista, trečias atsitiki
mas per penkiolika dienų. Kokį nuošimtį vargšų išsigimėlių 
turim partijoj! Ar tai dėl sąlygų, kuriose dirbame, ar gal 
pati partijos prigimtis favorizuoja išsigimėlius?

— R-reikia, kad s-suprastum, d-drauge, — tarė Richar
das vis su didesne desperacija. — Jūsų p-propagandinės me
džiagos t-tonas nebuvo t-tinkamas, m-mat...
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Jungtinių Amerikos Valstybių gynyba
Rašo Ged. Galvanauskas

sybei bei jos pareigūnams lietuvių 
tautos troškimus, -prašyti Amerikos 
vyriausybę užtarti teriojamą Lietuvą 
prieš raudonąjį terorą, prašyti dėti

labai svarbus dalykas, keliąs lietuvių pastangas, kad Lietuvai būtų grą- 
tautos vardą, neduodąs užmiršti 
neužgyjančių sužalotos Lietuvos

X848. VIII. 7. 3 psi. Nr. 37(14fl>>

Karštos atostogos. — Liepos mėn. 
paskutinės dienos paženklintos įtam
pa ir nerimu, kurie sukurti Berlyno 
pabaigos. Ji yra tik tarptautinės po- |liau ji iš salos atitraukė kariuomenę. 
Iltikos krateriu. Lava telkiasi kaž- ■ “ — 
kur toli nuo Berlyno. Londonas pas
tarųjų jvykių jau nesugeba dangstyti 
ramia nuotaika. E. Bevin, prieš de- 
maršą Maskvoje, kalba apie „karo 
grėsmę“. Ir ištiesų daug kur vyksta 
kariški manevrai.

JAV pirmutinės ėmėsi iniciatyvos 
daryti demaršą. Jos atsiuntė Euro
pon nedaug — 60 oro tvirtovių. Jų 
atstovai dalyvauja Vakarų Europos 
gynybos komisijoje. Marshallio pla
nas, nors jis ne be priekaištų, gaivi
na Europą. Graikija ir Turkija gau
na finansinę paramą karo reikalams. 
Ginklų standartizacija galop pasiekia 
ir Europos likutį.

Ko siekia JAV defenzyvoje? — 
Amerika deda visas pastangas prie
šui laikyti už 4000—5000 km. Dabar
tiniu metu vienintelis priešas yra 
TSRS. Nuo jos moja ginti Siaurės 
Ameriką. Tuo tikslu 1947. II. 13 su 
Kanada sudaro santarvę. Tuomet 

. gimsta nauja sąvoka — ginklų stan
dartizacija: karinė santarvė, karinių 
medžiagų suvienodinimas, pasikeiti
mas tyrimais, karių apmokymo su- 
bendrinimas.

Šiaurės • Amerika yra lyg sala. 
Pirmiausia ji turi būti ginama. - Tai 
reiškia tolimame nuotolyje užimti 
'bazes, kurios gali būti panaudojamos 
Jai pulti. Antras tarpsnis — neleisti 
(priešui JAV apsupti ir trečias — pe
reiti į ofenzyvą. Visa eilė bazių su
daro pagrindą tai karo strategijai. 
Ypatingas dėmesys kreipiamas į šiau
rės srities bazes: Alaska, Nome, Efcr- 
row, arktines salas: Melville, Grant, 
Grenlandiją ir Islandiją.

Įsitvirtinimai šiaurėje. — JAV 
įsitvirtina Grenlandijoje, kuri pri
klauso Danijai, 1941. IV. 9 Anuomet 
jos pareiškė, kad ten pasiliks, iki 
baigsis „tarptautinė krizė“. Ameri
kiečiai turi Grenlandijoje jūrinę Ju- 
lienhaab bazę, 4 aerodromus ir 3 pa
galbines stotis. Toms bazėms būtina 
J.000 vyrų įgula. „Tarptautinė krizė“ 
tęsiasi iki šio meto, nes amerikiečiai 
ne tik nesiruošia tas salas apleisti, 
bet ten vis dar tvirtinasi.

Islandijoje amerikiečiai naudoja 
Keflavik aerodromą ne vien civili
niam, bet ir kariniam transportui.

Špicbergenas yra ypatingos svar
bos. Toji sala anksčiau priklausė 
Rusijai. 1920 m. Sevro sutartimi ji 
perleista Norvegijai. Pradedant 1940 
m., toji sala buvo grandis susisiekti 
tarp Mrmansko ir Archangelsko. 
1944 m. Maskva, bandė susitarti su 
norvegais bendrai, salą ginti. Nor
vegai šio siūlymo nepriėmė, bet vė- su pasididžiavimu patvirtina. Tai yra

Špicbergeno salos klausimas liko 
neišspręstas. Galimas dalykas, kad ji 
jau seniai būtų atsidūrusi sovietams, 
jei ne amerikiečių grasinimas karo 
laivais.

Į rytus nusagstytos bazės: Guam, 
Wake, Midway, Honolulu, o vaka
ruose: Azorai, Capvert.'

Vakarų Europos problema. — 
Amerikiečiai čia turi defenzyvinių ir 
ofenzyvinių tikslų. Defenzyvinių po
žiūriu Europa sudaro priedangą 
Amerikai. Visa eilė žygių Europai 
paremti turi tikslą to kontinento li
kuti sustiprinti, kad" jis nesižavėtų 
Rytais. Marshallio plano pirmutinis 
uždavinys yra politinis — sustiprinti 
Europą, antrasis — karinis, o ūkiš-

kasis veiksnys, apie kurį dabar dau
giausia kalbama, gal būt turės reikš
mės tik pirmuosius įgyvendinus.

Vakarų Europa gali turėti dideli 
ofenzyvinės reikšmės. Amerikiečiai 
dabar atsidėję spiriasi dėl Berlyno, 
nors jis yra tik priekabis. Tas kab
lys plėšia giliai ir paliečia jautrias 
arterijas: pasitikėjimą amerikiečiais 
Vokietijoje, Austrijoje ir likusioje 
Vakarų Europoje. Jis paliečia netie- 
siog Italiją ir Graikiją, kurių geo
politinė padėtis susijusi su Artimai
siais Rytais ir Šiaurine Afrika.

Vedant karą prieš vokiečius, es
minė bazė buvo D. Britanija. Karo 
metu prieš bolševikus ideališku at
sparos tašku bus Iberų pusiasalis, t. 
y. Ispanija ir Portugalija. Nors tų j įsistiprino. Pusiau padalintoj Korė-

valstybių nuotaikos ir nedemokratiš
kos, tačiau amerikiečių kariniuose 
sluogsniuose jos yra labai populia
rios.

Skandinavijos valstybės, o ypač 
Švedija ir Danija, sunkiai ginamos, 
todėl jų neverčia atisakyti nūo neu
tralumo, kuriuo ypač Švedija speku
liuoja. Norvegija jau seniai palinko 
vakariečių pusėn.

VVashingtonas europinėje ir kitose • 
plotmėse leis sovietams tvirtėti ligi 
tam tikro laipsnio: kol nesudarys jam 
grėsmės. Toji grėsmė nūnai matomą 
daug kur, o ypač Artimdosiuose Ry
tuose. ,

Žaidimas Artimuosiuose Rytuose.
— Japonijoje amerikiečiai kariškai

IT A 7VQ ‘VF'R 7T1F A Q / Iš kur AmerikosJxJTXZi X O V J, Jx, jTX O / susidomėjimas Lietuva?
Chicago (Illinois).. — Čia yra 

keletas, jei taip galima pasakyti, ma
tomų ir nematomų priežasčių, Vie
nos iš jų turi ideologini pobūdi, gi 
kitos glūdi praktiškuose politikos su
metimuose. Visų pirma, žinoma, Lie
tuvos dabartinė okupacija priešta
rauja Amerikos laisvės principams ir 
duotiems iškilmingiems pasižadėji
mams. Tai apsunkina Amerikos 
ideologiją ir gal net daug daugiau, 
negu tai viešai matyti, ypatingai jei 
turima galvoje kai kuriuos karo me
tu padarytus susitarimus.

Antras dalykas yra tas, kad Ame
rika iki šiol nepripažino Sovietų oku
pacijos Lietuvoje, nepaisant visiems 
žinomų kitų Lietuvai nepalankių 
aplinkybių. Niekas gi negali ma
nyti, kad taip atsitiko ir taip yra tik 
„taip sau“, kad pamiršo ar laiko ne
turėjo. Čia mažų mažiausia yra ku
ris nors Amerikos užsienio politikos 
praktiškas „kozeris“, kurio reikšmę 
galima tik spėlioti.

Bet gi Amerikos susidomėjimas 
Lietuva ir jos likimu lapai daug pa
reina nuo Amerikos lietuvių, ypačiai 
nuo lietuvių Amerikos piliečių, spau
dimo tąja kryptimi. Šitas spaudimas, 
gi vėl labai bendrai tariant, pasireiš
kia dviejuose frontose. Vienas fron
tas — tai kiekvieno lietuvio Ameri
kos piliečio asmeniškas darbas, asme
niška laikysena, asmeniškas, iškili
mas Amerikos ekonominiuose, poli-

žinta laisvė ir nepriklausomybę. Už
baigiamame susirinkime-vakarienėje 

žaizdų. Man asmeniškai teko fabri- dalyvavo 540 kviestinių svečių, kurių 
kuose matyti įvairių meisterių „bo- ’ 
siukų“ ar net stambesnių bosų“ lie
tuvių. Kiti nė vieno žodžio lietuviš
kai nesupranta, nežino, nei kada nei 
kaip jo protėviai į šį kraštą pakliu
vo, bet visada nė kiek nedvejodami 
pareiškia: „Aš esu lietuvis“. Ir visi 
kiti žino, kad tas ar tas „bosas“ yra 
lietuvis. O tai jau labai daug reiškia.

Kitas spaudimo frontas tai tiesio
ginė propaganda ir sumanus Ameri
kos vadovaujančių įtikinėjimas poli
tikų. Šioje srityje daug kas ir įvai
riais būdais čia Amerikoje dirba. 
Apie tuos darbus būtų galima prira
šyti storas knygas. Šį kartą noriu 
skaitytojams pateikti keletą pavyz
džių iš mums jau žinomo pono An
tano Olio (Chicago, Illinois) pasirink
to darbo metodo. Savaime supranta
ma (p. Olis tą visuomet pats pabrė
žia), kad Olio varomame darbo fronte 
labai vertingai dalyvauja jo bendra
minčiai, Lietuvos draugai ir žymūs 
lietuviai. Bet gi Olis yra neginčija
mai priešakyje. Čia pora ryškesnių 
pavyzdžių.

1945 m. kovo mėnesio antroje pu
sėje buvo įkurta Amerikos Lietuvių 
Misija su p. Oliu priešakyje. Svar
biausias ALM (taip sutrumpintai va
dinama ta misija) tikslas pareikšti 

tiniuose ar kitokiuose darbuose, ži- Amerikos visuomenei ir jos vyriau- 
noma, jei tas lietuvis neslepia savo 
kilmės, o dar geriau — jei jis savo 
kilmę nė kiek neabejodamas ar net

tarpe buvo 70 kongreso atstovų, 10 
senatorių ir daug Amerikos žurna
listų.

Antras ryškus to darbo baro pa
vyzdys tai Olio (drauge su p. p. Žiū
riu ir Karpium) vykymas į San Fran- 
cisko konferencija tuo laiku, kai ten 
buvo rašoma Jungtinių Tautų kon
stitucija. Jis ten vyko kaip Ameri
kos pilietis. 'Pažymėtina, kad vyk
damas sugebėjo gauti iš Amerikos 
užsienių ministerijos net tam tikrą 
paliudijimą. Ten buvo dėtos pastan
gos, kad į J.T. chartą (konstituciją) 
būtų įrašytas straipsnis, nurodąs, 
kaip Lietuva gali atgauti nepriklau
somybę ir tapti Jungtinių Tautų na
riu. Ta proga apie 14 didžiulių Hearst 
laikraščių įvairiuose Amerikos mies
tuose įdėjo Lietuvai palankius įžan
ginius. Labai žymus katalikų arki
vyskupas laikė specialias mišias už 
Lietuvą ir sakė atitinkamą pamokslą. 
Į šias pamaldas buvo užkviesti visi 
konferencijos dalyviai.

Olio ir Aim pastangomis, apie 
10—12 Amerikos valstybių guberna
torių (prezidentų) išleidžia vasario 
16 d. specialius ir oficialius atsišau
kimus i savo piliečius Lietuvos rei
kalu. P. Olis pastebėjo, kad pradžią 
tam padarė teisėjas Laukaitis pas 
Maryland gubernatorių.

Tai tik keli pavyzdžiai. Tokių ir 
panašių žygių buvo daugybė. Be 
abejo, ne visi jie davė tuos rezulta-1 
tus, kurių buvo siekta. Bet gi du |

joje pusėtinai įleido šaknis, nors jos 
griaužiamos raudonų bacilų.

Kinijoje visai prakišo.
Svarbiausia vietovė yra Artimieji 

Rytai, tur| 40% žibalo pasaulinio iš
tekliaus. Artimieji Rytai yra kryž
kelė į Aziją ir Afriką. Čia dėmesys 

'■ kreipiamas, kad dabartiniame žaidi- 
. me neprarastų svarbiausios srities.

Kova Irane, karinės misijos Te
herane ir Saudi Arabijoje, žaidimas 
Palestinoje nepakankamai vertinant- 

į arabus, parama Turkijai, atsisaky
mas įsileisti sovietus Libijon, įkur
dinimas bazių — Mellaha (netoli Tri
polio) ir Bengazi, lėktuvnešio Mid
way ir karo laivyno slankiojimas ry
tiniame Viduržemyje sudaro izolia
cinę sieną tarp sovietų ir Afrikos.

Ar ji pakankamai tvirta? Šian
dieną vakarinėje Europoje yra aps
čiai pleištų. Jiems pašalinti negana 
ūkinės, karinės ar politinės paramos, 
Bene didžiausią vaidmenį reikia skir
ti europiečių psichologiniam pažini
mui. Čia amerikiečiai toli „atsilikę 
savo brolių britų, kurie gal ne tiek 
protu, kiek nujautimu veda protin
gą, o vis dėlto apgčiai klaidomis nu
sagstytą politiką.

Šiame amžiuje amerikiečiai susi
vokė ir surado sau vietą ant žemės 
rutulio. Jei JAV siekia priešo apsi
drausti už 5.000 km, tai reiškia, kad 
jos siekia užvaldyti žemės rutulį.

JAV, tikėkime, kariškai yra pasi
ruošusios. Bet ar jos pasiruošusios 
idėjiškai, kai bolševikai skelbia bent • 
jiems neabejotino tikrumo tezes! Gai
la, kad šiame gigantiškame rungty- 
niayime pasigendame idealų, kurie 
būtų tyri lyg krištolas ir liktų nesu
teršti, kaip tat {vyko su skelbtais 
praėjusiame mirties siautulyje. '

dalyku reikia pripažinti. Visus tuos 
žygius nebuvo galima taip lengvai ir 
greit atlikti kaip juos čia galima su
minėti. Kiek darbo ir pastangų rei
kalinga, kokias kliūtis tenka nuga
lėti — tai visiškai tiksliai žino tik 
patys tų žygių dalyviai ir organizato
riai. O kur lėšų, finansavimo klau
simas?

Antras dalykas tai tų pastangų 
rezultatai. Kaip minėjau ne visada 
jie buvo 100%. Svarbiausia ne vi
sada jie čia pat, tuojau pasirodo. Bet 
tai sėkla pasėta į dirvą. Ji auga pa
mažu. Ji, be to, pareina nuo to, kaip 
tas reikalas, ta dirva bus toliau pri
žiūrima. Ir, žinoma, pareina (vaiz
džiai sakant) nuo to klimato, koks 
vyraus tarptautiniuose santykiuose; 
Bet uoliems ir sumaniems sėjikams 

I priklauso mūsų pagarba ir kenčian- 
|čios lietuvių tautos dėkingumas.

Liudas Dovydėnas

Bepigu varnai
(Slampinėjančio žmogaus užrašai)

Atkakliai lijo. Vidurdienio metu prie budelės sėdėjo žmo
gus, iš katilėlio metaliniu šaukštu semdamas raudoną sriubą. 
Tarp sausos būdelės sienos ir nuo žemo stogo varvančio van
dens, jis valgė atkakliai, rūsčiai.

Stovėdamas pastogėlėje, stebėjau žilo žmogaus skubų val
dymą. Pavalgęs, švariai aplaižė šaukštą, suvyniojo j popierių 
r įsidėjo į kareivišką drobinį maišiuką.

— Jūs buvot karys?
— Septynetą metų. — Palaukęs, žiūrėdamas į griuvėsius: 

— Jūs kokio krašto vyras?
Vėl tylim. Žiūriu į mūrinio namo pasieni, kur. keliolika 

ryrų dar valgo pietus. Netoliese mūrinio namo, ant apsausu- 
'ios obels šakos nutupia varna. Juoda šlapiu blizgesiu, atrodo, 
i prilyta iki kaulo smegenų. Ak, tiesa paukščiai smegenų 
teturi. Kauluose, ne galvoje.

— Ar ne kvaila, tamsta, sugriauti bombomis namus, o 
labar — tokiam ore, tokiam pokariniam neturte, griuvėsiuose 
cuistis, — kalbu šlapiam vyrui su gabaliuku raudonojo bu
roko ant kariško mundierio krūtinės.

Vyras ilgesnę valandėlę tyli, gal būt jisai svarsto, ar ap- 
fimoka kalbėti apie griuvėsius su žmogumi iš užsienio...

— Matai, tie vyrai prie mūrinės sienos, — pagaliau pra
tyla vyras su buroku ant kariško mundierio krūtinės. — Tai 
gerai, kad matai, nes jie čia naujokai. Kai išėjo nauji pini- 
fai, jie tuojau atbėgo prie šių griuvėsių. Dabar, taigi, kai 
friarkė vėl markė... Jau pusė metų mes, penki vyrai, dir
bome prie šių griuvėsių,tio dabar, žinai kiek prisirinko?... 
Septyniasdešimt trys. Ir kas gali užtikrinti, kad rytoj dar 
Ješimts, dar penkiolika neateis?

Jis perbėgo akimis griuvėsius buvusio alaus bravoro. 
Tarp aplaužytų senų medžių gerų trijų hektarų plote iš va
karų pusės tiesėsi jau nuvalytų ir sukrautų plytų eilės. Gal 
trečdalis ploto dar riogsojo balandomis, nužydėjusiomis aguo
nomis papuoštų griuvėsių.

— Kiek dienų mums šito užteks? — mostelėjo sunkia 
ranka, žvilgtelėjo nusiminusiu žvilgsniu. Žmogus su buroku 
nnt kariško mundierio tikrai buvo susirūpinusiai nusiminęs.

Nuliūdau ir aš. Yra ko nuliūsti: žmogus — pasaulio per- 
rtatinėtojas, išmintis, žemės druska, nesugebėjo pakankamai 
griuvėsių pagaminti.

Prie išlikusio mūro sienos vienas vyrų sudavė į tuščią 
patrankos šovinį — sukilo vyrai mažinti griuvėsių.

— Tai mūsų auksas, — vyras su buroku ant mundierio 
pakilo, visu savimi rodydamas į griuvėsius.

Gal savo reikalais, gal šovinio garso pabaidyta, pakilo 
juoda šlapia varna ir dingo už senų jovarų.

Taigi, bepigu varnai, ji tūri mažai smegenų, — tariau 
nueidamas į kelią ir lietų.

• » *

NEPAPRASTAS LAIŠKAS
Susirenkam gerokai prieš vienuoliktą, nors paštas būna 

atnešamas po dvyliktos. Kartais sulaukiam pusės pirmos. 
Lauktum iki dviejų trijų, bet dvyliktą uždaro raštinę, kaip 
visos geros ir blogos įstaigos: iki dviejų atsibūna pietų per
trauka.

Iki pietų ir po pietų kartais suskamba telefonas, kuris 
sujungtas tik su vietos IRO įstaiga, kartais koks raštas pa
rašomas, pirmininkas vieną, du raštu pasirašo, seniūnai lau
kia laiškų — išnešios, geros žinios, geradario mina šypsodami.. 
Ir visi visada mes laukiame laiškų.

Bet seniūnams išvagiama teisėtai priklausąs malonumas,
— mes patys laukiame laiškų ir patys, šiltus paštininko krep
šio šiluma, atsiimame.

Seniūnams lieka netikėti laiškai,— laiškai, kurių gavėjai 
nelaukė, neturi giminių, pažįstamų Amerikoje, nelaukia siun
tinio, affidevito.

Jau daug mėnesių lygiai dvyliktą , raštinės duris tyliai 
praveria maža, sulinkusi moterėlė. Ji visada apsupusi ska
rele sausai raukštėtą mažą veidą, apskritai tamsiai mėlyną,
— visada pilna rūpestingo meilumo, klausia:

— Man nebuvo atnešta?
Ji tarpduryje paklausia ir, jei greitai raštinės vyras at

sako, ji skubiai uždaro duris, tyliai dingdama, kaip atėjusi. Ir 
gal būt ji negirdi dažnų susirinkusiųjų pašaipų:

„Dar teberašo“, „Blogai užadresavo“, „Pusiaukelyje pail
sęs sustojo“.

Šlubas vyras, su tiesia žvilgančia lazdele, nuo galvos ligi 
kojų aprengtas Amerikos, greit pakyla ir pradaro duris, tarsi 
patikrindamas, ar nestovi už durų moteris. Dažnai gaunamus 
laiškus iš Amerikos jis įsikiša į viršutinę švarko kišenę — pusė 
laiško matyt — ir eina kareivinių palange, kur jį sutinka 
gavę ir negavę laiškų.

Vieną penktadienį maža moterėlė ūmai užklausus, jau 
spėjo išnykti už durų, kol raštinės vyras suspėjo pasakyti:

— Atrodo, lyg buvo...
Šlubas vyras su žvilgančia lazda pasivijo ir atidavė laišką.

Ji buvo nustebusi, vartė mažuose sausuose pirštuose, — ne
laukė, sakytum, netikėjo.

Ji paprašė vyrą paskaityti, kuris tuojau atrėmė lazdelę 
J mūro sieną ir, mokančiai užkišęs pieštuką už voko kampo, 
atvėrė “laišką.

Vyras garsiai nusikvatojo, net jo žvilganti lazdelė suskam
bėjo, — laiškas buvo tuščias. Pailga balto popieriaus skiau
telė, balta it drobė, be raidės, be numerio. Bet tokia didelė 
gavusios širdžiai. Vyras dar kartą pavarto popierių, pakelia 
prieš saulę ir vėl juokiasi. Moteris ilgai varto, truputį įtrau
kusi galvą tarp pečių ji patylom klausia:
. » — Ar būna ir tokių laiškų?

Vyras pirmą tokį laišką r matąs, bet gal koks nežinomas, ' 
nematomas raštas glūdi tame baltam popieriuje.

Po valandėlės susirenka būrys visokių laiškų gavusiųjų, 
baltas popierius eina iš rankų į rankas. Sužinoma, iš kur 
išsiųstas, kada, klausiama, kodėl antroj pusėje nėra siuntėjo 
vardo, pavardės, vietos. ■ .

Po akimirkos visas mūrinis namas, dūzgiąs žmonėmis it 
bičių avilys, pilnas laukiančių visokių laiškų, sužino netikėtą 
įvykį. Demblienė Agota gavo tuščią laišką. Baltut balčiausią, 
be žodžio, be ženklo.

Moteris daug savaičių nešiojasi jau pageltusią popieriaus 
skiautelę ir sudžiuvusį voką. Su visais, visaip aptariama, 
svarstoma.

Taip, ji prieš septynis mėnesius parašė dukrai į Šeduvą 
kelis margus žodelius. Taip ji ir sako, „kelis margus žodelius“. 
Ir ji laukė, laukia, lauks. O gal šis laiškas iš ten, gal tik 
tokius laiškus galima iš ten parašyti. Tai kas, kad jis įdėtas 
gretimam mieste, iš čia pasiųstas: gal koks grįžęs belaisvis, 
gal koks labai geras žmogus atvežė nuo dukters tik tokį, — 
kitokių tikrai gal negalima rašyti, nors tok| įdėjo. Kaip jūs 
manote? Žinoma, aš, tu, jis, ji, anas, ana visaip mano, todėl 
senutei atrodo, jog šis laiškas yra baisiai didelis, nepaprastas 
ir jame visko tiek prirašyta. Jokiam lape, jokioj bekraštėje 
balto popieriaus dykumoje tiek neprirašysi.

Vyras su žvilgančia lazdele šypsodamas kartą paklaus^:
— Agota. Demblienė, kito laiško dar negavai? — Ir j’iJ 

sudėjo abi rankas ant lazdelės.
Moteris mažu veidu, apskritom, tamsiai mėlynom akim 

labai nustebo: argi dar koks laiškas bus, ar jis būtų reikgi 
lingas, po to laiško, potokiolaiško?

— Ne, ponas Bigaga, laiško kito ašai negavau. "
Ir jis, vyras, nueina į raštinę, kur mes visi laukiam lath* I 

kų, susirinkę gerokai prieš dvyliktą, nors mūsų kelių lapų,, 
oro keliais atnešti laiškai niekad tiek nepasakot, kaip pgpiSfr 
riaus skiautelė Agotai Demblienei,

■i

3



■4 psi. Nr. 37 (149). M S s q Kelht
A

1948. VIII. 7.

Sužalotas Maironis
Einu sau Viešpaties taku, 
Biauriuosi melagybe;
Į širdį giesmėmis šneku, 
Joj žadinu dievybę.

Maironis

Kas gi galėtų drįsti žaloti Maironį 
— kils ne vienam klausimas, paskai
čius mano straipsnio antraštę.

Betgi taip iš tikrųjų esama. Štai 
prieš mane ant stalo to sužalojimo 
corpus delicti — Maltoms Pavasario 
Balsai. Išleido Valstybinė grožinės 
Literatūros Leidykla Kaune 1947 m., 
232 psl. Dailininkas P. Rauduvė.'Pa
ruošė L. Starevičiūtė. Redaktorius 
Eug. Matuzevičius. Atsak. redakto
rius V. Drazdauskas. Tiražas 10.000 
egz. Kaina 12 rub.

Kūrybinį Maironio veidą žaloja 
Antanas Venclova savo įžanginiame 
straipsny „Maironis“ (5—17 psl.). Sa- 

•<vo straipsnį jis pradeda teigimu: 
„Maironis — didžiausias XIX a. galo 
ir XX a. pradžios lietuvių poetas ir 
iš viso vienas žymiausių mūsų rašy
tojų. Jo poeto šlovė pirmiausia re
miasi dešimtą kartą leidžiamu lyri
kos rinkiniu „Pavasario balsai*. Tiek 
savo tematikos platumu, naujumu ir 
aktualumu, tiek grakščia, ligi tol mū
sų poezijoje niėkeno nepasiekto to
bulumo forma, tiek ir didžiuliu po
veikiu bei sugestyvine galia Maironis 
lietuvių poezijoje užėmė išskirtinė* 
reikšmės vietą“ (5 psl.).

Tai vienintelis visame A. Venclo
vos straipsnyje teisingas teigimas 
apie Maironį. Mus stebina dar ir tai, 
kad Maironį bolševikinti ėmės A. 
Venclova, kuris 1925 m. „Lietuvyje“ 
Maironį niekino, vadindamas jį suse
nusiu. v■

Maironis ir bolševizmas, Maironis 
ir tarybinė Lietuva — tai dvi di
džiausios priešingybės, ir vis dėlto A. 
Venclova savo lanksčia plunksna ne 
tik. mėgina jas derinti, bet drįsta iš 
jų daryti kuone tapatybę. Keturio
mis pastraipomis (5—6 psl.) apžvelgęs 
Maironio gyvenimą A. Venclova pa
žymi, kad „Maironio gyvenimas ir 
kūryba ligi šiol labai mažai teištirta. 
Ligi šiol neturime platesnių ir rim
tesnių Maironio gyvenimo ir kūrybos 
studijų, kurios įgalintų tiksliau nu
statyti ne tik atskirų Maironio lyri
niųjūrinių datas, bet ir jų parašymo 
aplinkybes. Tebėra neaiškios ir dau
gelis tų konkrečių sąlygų, kurios for- 

- mavo Maironį poetą. Nėra ištirtos 
taip pat ir tos literatūrinės įtakos, 
kurios Maironį poetą turėjo veikti“ 
(6—7 psl.).

Vadinas, A. Venclova nori skaity
toją įkalbėti, kad apie Maironį nesą 
nieko parašyta, kad jo tariamai bur
žuazinė Lietuva Maironiu nesidomė
jus, jo nevertinus, ir tik tarybinė Lie
tuva Maironiu domisi, jis jai yra mie
las ir brangus. .Na, A. Venclova ir 
„tiria“ Maironio kūrybą ir „aiškina“ 
ją taip, kad ji miela būtų bolševikuo- 
jančiam lietuviui, kad ji „parodytų“, 
jog ir Maironis siekė tarybinės Lie
tuvos.

Tik stebėtis belieka absurdiškais 
A. Venclovos teigimais, kurie skau
džiai žaloja kūrybinį Maironio veidą. 
Štai kai kurios iš tų A. Venclovos 
nesąmonių:

„Mums, — rašo A. Venclova, ta
rybinės visuomenės žmonėms, Mairo
nio poezija daug kuo yra artima ir 
brangi. Pirmiausia, joje brangi mums 
gili ir nuoširdi poeto meilė liaudžiai, 
kurią sudaro paprasti pilki darbo 

•žmonės. Mums suprantamas ir bran
gus tas didžiulis poeto tikėjimas liau
dies jėgomis ir tas aistringas, šviesus, 
uždegantis entuziazmas, su kuriuo 
Maironis dainuoja giedresnę mūsų 
tautos ateitį. Brangus mums Mairo
nio kūriniai, kuriuose su tokia meile 
dainuojama tėvynė, kur mes gimė
me, augoriie, kovojome dėl naujosios, 
Tarybų Lietuvos, dėl geresnės jos 
dirbančiųjų buities“ (14 psl.).

Kitoje vietoje A. Venclova Mairo
nį stengiasi padaryti dar „raudones- 
nį“: „Kada Lietuva po trejų vokiš
kosios okupacijos metų vėl išėjo į 
laisvą ir platų tarybinį darbo ir kū
rybos vieškelį, kada mūsų liaudis did
vyriškai dirba, gydydama karo pada
rytas žaizdas, atstatydama savo ūkį 
Ir kultūrą, su gilia viltimi žvelgdama 
į komunistinę ateitį, kaip į visų jos 
dvasinių jėgų išplėtojimo laidą ir dir
vą, Maironis greta kitų didžiųjų mū
sų praeities rašytojų didele savo kū
rybos dalimi vėl virsta mūsų kovos 
sąjungininku socialistinėje statyboje“. 
(15—16 psl.)

Juo toliau, juo labiau A. Venclova 
.brenda į kvailiausias nesąmones. Jis

Rašo A. Merkelis
nė kiek nesidrovėdamas drįsta teigti, I sų poeto kūrybinį veidą ir , 
kad „pažangiosios Maironio idėjos, jo 
gyvas, entuziastiškas žodis šiandien 
vėl uždega mus pasiryžimu kovoti dėl 
tarybinio Lietuvos atgimimo, dėl tos 
Lietuvos, kuriai sukurti atviri vartai 
visiems tiems, kurie sų pasiaukojimu 
dirba, į ranką paėmę kūjį, arklą, kny
gą, lyrą.“ (16 psb)

Su tomis A. Venclovos nesąmonė
mis polemizuoti, jas atitaisinėti būtų 
bergždžias darbas. Argi būtų pras
mės ginčytis su žmogumi, kuris pa
matęs arklį teigtų, kad tai kuprana- 
garis. Toks yra Venclova: jis įrodi
nėja tai, ką jam įsako partija, nors 
pats visiškai netiki tuo, ką kitiems 
skelbia. A. Venclova labai gerai žino, 
kad didysis Lietuvos poetas Maironis 
yra ne tik komunizmo, bet ir socia
lizmo didelis priešas. Tai žinojo ir 
A. Venclovos gimnazijos mokiniai, 
kuriuos jis mokė. A. Venclova taip 
pat gerai žino, kad pirmosios bolše
vikų okupacijos metu kompartijos 
įsakymu Maironio paveikslai iš mo
kyklų buvo pašalinti, o jo veikalai iš 
knygynų išimti. Kad Maironis yra 
didelis komunizmo priešas yra jau 
tokia aiški tiesa, jog jos. įrodinėjimas 
būtų tiesiog juokingas. Aš čia tik 
tenorėjau iškelti, kaip-šlykščiai Lie
tuvos komunistai žaloje* didžiojo mū-

nybę.
Žalojamas ne tik Maironio kūry

binis veidas, bet ir jo kūriniai. A. 
Venclova savo rašinyje, pasiremda
mas Maironio satyromis „Kai kam“ 
ir „Lietuva-Didvyrių žemė", stengias 
įrodinėti, kad Maironis nekentęs bur
žuazinės Lietuvos. Tačiau A. Ven
clova nutyli, kad Maironis tomis savo 
satyromis, aštriai pliekdamas Lietu
vos negeroves, smarkiausi smūgį kir
to bolševikuojantiems. Tarybinės Lie
tuvos Maironio „Pavasario Balsų“ lei
dime tos vietos išbrauktos. Tas Lie
tuvos bolševikams Maironio „Pava
sario Balsuose" nepatinkamas vietas 
ir jų išleistas mes čia priminsime. Iš 
satyros „Kai kam“ •praleistos šios dvi 
strofos:
Pabūgęs žiaurios bolševikų drausmės, 
Nusisavint galvos išsigandęs, 
Kai kur kai kas
Į Lietuvą spruko; išmoktos giesmės 
Iškęst čia negali nebandęs;
O kai deputato mandatą laimės, • 
Tai trindamas baltas rankas, 
Nusavinęs daug „geradėjų“, 
Bešvilpaus garsingų veikėjų 
Ne vienas kai kas.
Kaip „istinas“ ruskavo caro sūnus, 
Su drūta gude susituokęs,

Kai kur kai kas
Dabar, iš Maskvos alkanos vos skver

nus
Parnešęs, nors „barinia“ juokias, 
Lietuvių „liežuvio“ mėgėjas 
Ir, trindamas baltas rankas, 
Pilietis šiandieną pilvotas.. 
Uolus Lietuvos patriotas 
Ne vienas kai kas.

Didžiausi bolševizmo priešai švie
sa ir tiesa. Su tais savo priešais bol
ševikai, kaip įmanydami, kovoja. Sa
vo satyroje „Kai kam“ Maironis tei
singai ir labai vykusiai charakteri
zavo 1918—1920 m. Lietuvos bolše
vikus ir jiems ši tiesa nemiela.

Iš satyros „Lietuva-didvyrių že
mė“ Lietuvos bolševikų išbrauktos 
šios trys strofos:

švelnus

Mums platybių reikalauja 
Bočių sienos, jų vardai, 
Bet viduj šeimininkauja 
Lenkai, žydai ir gudai...
Nors lietuvis besijaustų 
Čia, kaip svetimoj troboj, 
Kad tik mažumų neskriaustų 
Joms užtikrintoj globoj!...
Servilizmo atėjūnų — 
Svetimtaučių dar ilgai 
Nenustosme mes, galiūnų 
Vakarykštieji vergai. >

Ir kaipgi Lietuvos bolševikai
nebraukti iš Maironio „Pavasario Bal
sų“ strofų, kurios vaizdžiai nusako ir 
dabartinės bolševikų okupuotos Lie- 

| tuvos būklę. (Bus daugiau)

gali

Meno paroda Freiburge
Liepos 3x1., užbaigus vasaros se- • 

mestrą (naujas prasidės rugsėjo mėn.)- 
K. V. Jonyno Taik. Meno Institutas 
surengė studentų darbų parodą, ku
rioje, be lietuvių, dalyvauja ir kitų 
tautybių studentai. Ši paroda yra 
trečioji iš eilės ir joje reprezentuo
jamos visos dailės šakos. Eksponatai, 
išstatyti atskirose vietose: pačioje 
mokykloje ir pavilione, nes trūksta 
patalpų. Visos studijos išstatė nema
ža darbų, ir ši paroda žymiai turtin
gesnė kaip praėjusios. Ypač pažy
mėtina A. Marčiulionio vedama 
skulptūros studija, kurioje išstatyta 
figūrų kompozicijos ir portretai pir
mauja, o taipogi H. Muraičio ir'E. 
Marčiulienės keramikos studija savo 
kūrinių formų turtingumų ir fan
tastiškumu. Tapyboje (veda V. Viz
girda ir A. Valeška) kai kuriuose 
darbuose žymi A. Galdiko įtaka. — 
Neblogi ir A. Valiaus vedami grafi
nės studijos darbai, ypač įdomūs 
įvairių plakatų projektai. Čia ypač 
ryškūs lietuviškieji meno elementai, 
kuriose yra sujungta senoviško ir 
ncdemiško meno pradai. Dar labiau 
tai žymu audimo studijos darbuose 
(ved. A. Tamošaitis), kurie savo or
namentikos turtingumu ryškiai pa
brėžia lietuviškos liaudies kultūros 
motyvus. Šią parodą tinkamai įver
tina ir vietos vokiečių spauda („Ba- 
dische Zeitung“) ir ją aplankę sve
čiai. — Buvęs •

Netolimos praeities patyrimas prieštarauja konstitucijos nuosta-' 
tams, ir jei taip, tai tokį įstatymą 
paskelbti neturinčiu galios ir jo ne
taikyti, nes valstybės konstitucija, 
sudaro vyriausią teisės šaltinį ir joks 
jos įsteigtas organas negali savo 
veiksmais prieštarauti konstitucijos 
nuostatams, lygiai kaip tarnas nieka
dos negali turėti daugiau galios negu 
šeimininkas. Pats teismas privalo 
vadovautis įstatymais, bet pirmoj ei
lėj jis turi vadovautis konstitucija, 
kuri sudaro aukščiausios rūšies teisę, 
todėl jis negali laikyti galiojančiais 
ir taikyti paprastų įstatymų, kurie 
prieštarautų konstitucijai.

Galima būtų pasakyti, kad teis
mas tuomet pastatomas aukščiau už 
parlamentą, nes tik aukštesnysis or
ganas gali panaikinti žemesniojo 
veiksmus, bet iš tikrųjų taip nėra, 
nes tik pati tauta stovi aukščiau už 
abi galias, o teismas turi tik tarpi
ninko rolę tarp tautos ir jos atstovy
bės, atlikdamas įstatymų interpreta-. 
ęiją. Tiesa, negalima leisti, kad kiek
vienas teisėjas pats išspręstų, ar įsta
tymas atitinka konstitucijos nuosta
tus, bet kiekvienas teisėjas privalo 
būti įgaliotas tokį klausimą iškelti, 
o sprendimą gali išnešti Vyriausiasis 
Tribunolas arba specialus konstitu- , 
cinis teismas. Panašiai šį klausimą 
yra išsprendusios visų Pietų Vokie
tijos valstybių konstitucijos, paves- 
damos specialiems konstituciniams 
teismams spręsti parlamentų išleistų 
įstatymų konstitucingumą ,(B. d.)

LIETUVOS KONSTITUCIJŲ YDOS IR JŲ PAŠALINIMAS

Rašo Dr. K.Sidlauskas
pastatus įruošti, o tikybos mokymą 
laiko privačiu reikalu, tai tokios sro
vės, žinoma, tūri pilną pagrindą jung
tis į atskiras politines partijas. Bet 
nepageidautinas, nereikalingas ir ne
leistinas sudarinėjimas atskirų poli
tinių grupių įvairiais provincialiniais, 
parapiniais, profesiniais ir kitokiais 
smulkiais pagrindais, kada šalia pa
grindinių politinių srovių dar kiek
vienas apskritis turėtų po savo atski
rą partiją. Laisvoj valstybėj tokių 
susigrupavimų, žinoma, niekas ne
gali uždrausti, bet tokios grupės ne
privalo turėti sąlygų neigiamai veikti 
valstybės politinį aparatą.

Girdėti, kad mūsų vadovaujantys 
veiksniai dabar vėl susideda iš dau
gybės įvairių grupių ir grupelių, ku
rios traukia seną atsitiktinių koalici
jų giesmę, bet nežiūrint ir tokios pla
čios tolerancijos, jiems vistiek dar 
nepavyksta išvengti šalia savęs visos 
eilės konkurentų į tą nors ir sulau
žytą .valdžios kėdę. Šį faktą galima 
pastebėti ir Italijoj, kur nuvertus fa
šistinį režimą ir pašalinus monarchi
ją, buvo įvestas tikras seimokratinis 
režimas, kurio likimą lemia apie pus
šimtis įvairių įvairiausių partijų. Per 
pastaruosius rinkimus į Italijos par
lamentą kandidatus buvo išstačiusios 
47 partijos.

Daugumos rinkimų principas arba 
proporcinės rinkimų sistemos pato
bulinimas turėtų sudaryti antrą svar
bų mūsų būsimos konstitucijos dėsnį, 
jei nenorime dar kartą dėl savo pa
čių kaltės diskredituoti demokratinės 
valstybės valdymo formos.

kai

Di- 
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Negalima 'neiškelti, berods, di
džiausios šios sistemos teigiamos sa
vybės, tai betarpiško ryšio, kuris-su
daromas tarp kandidatų ir rinkikų. 
Kiekvienas rinkikas aiškiai žino*, už 
kurį kandidatą jis atiduoda savo bal
są, kas jam pasilieka nežinoma, 
jis balsuoja už visą sąrašą.

Nors Vokietija daug kentė po 
džiojo karo dėl susiskaldymo į 
didelį partijų skaičių, vis dėlto
bartinės Pietų Vokietijos valstybių 
konstitucijos pasiliko prie proporci
nės rinkimų sistemos, tik pasistengr 
damos ją kiek patobulinti. Jos įrašė 
į savo konstitucijas, kad rinkimų są
rašai, negavę nė vienoj rinkimų apy
gardoj tam tikro nustatyto procento 
visų paduotų balsų (Bavarijoj 10 %, 
Hessene 5 %), nepraveda į parlamen
tą nė vieno atstovo. Bavarijoj dėl 
šios klauzulės kaip tik nukentėjo ko
munistų partija, kuriai netrūko įžū
lumo visą šitą reikalą išaiškinti kaip 
specialiai prieš komunistus nukreip
tą gestą, nors tas buvo padaryta tik 
bendrais partijų skaičiaus sumažini
mo tikslais.

Lietuva yra grybai žemės ūkio 
kraštai, neturįs jokių didesnių socia
linių problemų, todėl nesuprantamas 
ir neleistinas jos gyventojų susiskal
dymas į dvidešimtį ar dar daugiau 
politinių partijų. Jeigu pvz. viena 
srovė nori kapitalistinio, o kita — 
socialistinio ūkio, viena grupė skelbia 
norinti daugiau vienuolynų statyti ir 
kiekvienoj mokykloj priverstinai ti
kybą dėstyti, o kitajiori vietoj vie
nuolynų statybos mokykloms gerus

3. Įstatymų konstitucingumo tikrinimas
Pagal seną teoriją valstybė turi>nas bus juo labiau linkęs į

tris galias: įstatymų leidimo, įstaty
mų vykdymo ir teismo galią. Šios 
galios turi būti pavestos atskiriems, 
organams, vienas nuo kito nepriklau
somiems, kad sudarytų pusiausvyrą 
bei tarpusavę kontrolę ir tuo būdu 
garantuotų piliečių laisvių apsaugą. 
Sutelkus visą valdžią į vieną vietą, 
kyla visuomet dėl žmonių prigimties 
netobulumo pavojus, kad valdžia bus 
naudojama piktiems tikslams. Šis 
pavojus gali būti juo didesnis, kai 
kolektyvinis organas — parlamentas 
vykdo tokią neaprėžtą valdžią. Par
lamento absoliutizmas gali būti daug 
žiauresnis už atskiro asmens abso
liutizmą, nes patekę į kolektyvą žmo
nės mažiau jaučia individualią atsa
komybę ir labiau pasiduoda eksce
sams. Apsaugoti parlamentą nuo 
sauvališkų ir neapgalvotų įstatymų 
leidimo, turima dvejų rūmų sistemą. 
Abejus parlamento rūmus sudarius 
atskirais principais, gaunamas jų 
tarpusavis kontroliavimas ir laiduo
jamas geresnis įstatymų apsvarsty
mas. Deja, mažoms valstybėms yra 
per didelė prabanga laikyti dvejų 
rūmų tautos atstovybę ir todėl jos 
dažniausiai turi tik vienerių rūmų 
parlamentą. Toks vienų rūmų orga-

galios 
uzurpavimą, jei neturės jokių konsti
tucinių varžtų, Vieną tokių varžtų 
sudaro minėta prezidento teisė, grą
žinti seimui jo priimtus įstatymus ir 
priversti seimą juos dar kartą .ap
svarstyti ir surinkti kvalifikuotą bal
sų daugumą. ,

Senos valstybės turinčios tvirtas 
politines tradicijas, turi daugiau ga
rantijų išvengti organų galios per
žengimų. Kai dviejų partijų siste
moj daugumą laimėjusi partija' turi 
prieš akis galimybę, kad per sekan
čius rinkimus ji gali tą daugumą pra
rasti ir pati atsidurti opozicijoj, tai 
tokia mintis ją visuomet prilaikys 
nuo per didelių sauvalės aktų. Bu
vęs Vokietijos kancleris Dr. Brūnin- 
gas yra pasakęs, kad kiekvienas vals
tybės vyras taip turėtų elgtis, lyg jis 
būtų savo paties įpėdinis. Bet tokios 
politinės moralės sunku pasiekti jau
nų valstybių politikams, neturinčių 
beveik jokių politinių tradicijų. Dau
gumą laimėjus partija pradeda taip 
elgtis su savo politiniais priešais, lyg 
ji būtų užtikrinta niekados tos dau
gumos neprarasianti ir nebūsianti 
pati išstatyta panašioms sauvalėms, 
opozicijai paėmus valdžią. Apsau
goti visuomenę arba jos dalį nuo įsta-

(3)

tymų leidžiančios galios piktnaudo- 
jimų, buvo įvestas įstatymų konsti- 
tucingumo tikrinimas. Sį institutą 
pirmą kartą sukūrė Jungtinės Ame
rikos Valstybės ir jis dėl savo gerų 
praktiškų rezultatų buvo priimtas 
daugelio Europos valstybių. Jo pa
grindimas yra labai paprastas ir lo
giškas.

Kiekvienos valstybės konstitucija 
sudaro jos pagrindinį įstatymą, su
kuriantį visus valstybės organus ir 
pavedantį tiems organamas vykdyti 
visas valstybės galias bei nustatantį 
tų galių įvairius suvaržymus. Pir
moj eilėj tuos suvaržymus sudaro 
pagrindinės žmogaus ir piliečio tei
sės, įrašytos beveik į kiekvieną kon
stituciją. Tos teisės nustato tam tik
rą individo laisvės sferą, išimtą iš 
valstybės valdžios kompetencijos. 
Seimas, leisdamas įstatymus, gali 
kartais įsibrauti į tą piliečio laisvės 
sferą. Visos tos konstitucijos laisvių 
garantijos liktų tuomet be reikšmės, 
jei nebūtų galimybės nustatyti, kada 
jos yra valstybės organų peržengia
mos ir nebūtų priemonių tiems lais
vių pažeidimams atitaisyti. Todėl 
teismo organams buvo suteikta teisė 
spręsti, ar kuris nors įstatymas ne-

Pagelbėkime Maž. Lietuvos Tarybai
Nepalankiai susidėjus istorinėms 

aplinkybėms, Mažosios Lietuvos lie
tuviai senai jau buvo atplėšti nuo 
Didžiosios Lietuvos. Vienintelis ’ ry
šis, kuris rišo juos su tautiniu ka
mienu, buvo lietuviška spauda. Ji 
neleido išblėsti paskutinei iš protė
vių paveldėtai lietuviškos dvasios ki
birkščiai. Lietuviškos spaudos lop
šys buvo Tilžė — Mažosios Lietuvos 
sostinė. Jeigu lietuviška spauda tu
rėjo tiek daug reikšmės seniau, dar 
didesnė jos reikšmė šiandien, kai 
Mažosios Lietuvos lietuviai, praradę 
savo tėviškes, nublokšti nuo Lietu
vos sienų, vargingai ir be globos gy
vena išblaškyti po visą Vakarų Eu
ropą. Nežiūrint to jie tiki į Lietuvos 
ateitį ir įsijungę į kovą už Lietuvos 
laisvę.

Mažosios Lietuvos Tarybos Spau
dos Komisija, kuri artimiausiai ben
dradarbiauja su Dr. Vydūnu ir ki
tais Mažosios ir Didžiosios Lietuvos 
rašytojais, savo lėšomis ir pastango
mis paruošė kelis leidinius Prūsų lie
tuviams jų dvasiai sustiprinti ir iš
laikyti jų tautinį kovingumą.

Šitie leidiniai baigiami spausdinti. 
Bet dėl valiutos pakeitimo Spaudos 
Komisija neteko lėšų apmokėti 
spausdinimo išlaidas. Spaudos Ko
misija, nenorėdama sustoti pusiau- 
kelyje prie savo tikslo ir turėti ma
terialinių ir moralinių nuostolių, ne
rado kitos išeities, kaip tik kreiptis 1 
brolius lietuvius, kad jie savo auko
mis paremtų Mažosios Lietuvos lie
tuviškąją spaudą.

Mes žinome, kad visi dabar var
gingai gyvena, bet nelaimėje lietu
viai visados mokėjo vienas kitam pa
dėti. Užtat ir dabar drįstame pra
šyti paremti mūsų darbą aukomis ar
ba užsakant ir iš anksto apmokant 
mūsų, leidinius, kad lietuviškąją 
spaudą galėtų gauti — dovanai ir tie 
Prūsų lietuviai, kurie neįstengia pa
tys už ją sumokėti.

Mūsų reikalą žino Vyr. LTB. Ko
mitetas ir Britų Zonos LTB Taryba, 
jam pritaria ir jį remia, tvirtindama 
savo antspaudu visus reikalingus įga
liojimus ir aukų lapus.

Ir už mažiausią auką būsime dė
kingi ir tariame iš anks'.o lietuvišką 
nuoširdžią padėką.

Užsakyti galima šiųjs 'leidinius:
1. „Krivūlė“ — iliustruotas 140 

psl. žurnalo formato leidinys. Jame 
Mažosios ir Didžiosios Lietuvos ra
šytojai pasisako dėl Mažosios Lietu
vos praeities, dabarties ir ateities 
problemų. Kaina: DM 3,-..

2. Dr. Vydūną? „Gyvenimas Prū
sų Lietuvojė api? 1770 
vaizdavo Krist'.jonas 
Kaina: DM 1,20.

3. Tas pats vokiečių 
na: DM 1,20.

4. Dr. Vydūnas: „Ein Nachlass 
schlichter litauischer Mensohen“. 
DM 0,60.

Detmold, 1948. VII. 24.
M. L. Tarybos Pirmininkas

M. L. Tarybos Spaudos KotnisMot
Pirmininkas .į

ni., kaip ji 
Duonelaitis.

kalba. Kal

4



1948. VIII. 7. Mūsų Ke!!a» 5 psl, Nr. 37 (149>

JAV pirmauja Olimpiadoje
Per pirmąsias tris dienas geriau

siai pasirodo amerikiečiai, laimėdami 
5 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos meda
lius (aukso medaliui skaitoma 3 taš
kai, sidabro — du ir bronzos medaliui
— vienas), kas sudaro 25 taškus. 
Antroje vietoje su 6 taškais seka 
Prancūzija, toliau — Austratija 5 t., 
Švedijt '5 t., Vengrija 4 t. ir»kit..

Varžybų pradžia
Futbolas. Šiose varžybose da

lyvauja 16 valstybių komandos. An
glijos futbolininkai gan sunkioje ko
voje tik po pratęsimo laimi prieš 
Olandiją 4:3 (1:1). Prancūzija nu
gali Indiją 2:1 (1:0). Danija laimi 
prieš Egiptą 3:1 (0:0). Jugoslavija 
gan aukšta pasekme 6:1 laimi prieš 
Luksemburgą. Jugoslavija po šio lai
mėjimo patenka į kvartfinalj. Su di
deliu susidomėjimu laukiami susiti
kimai tarp Kinijos-Turkijos ir Au- 
strijos-Švedijos.

Krepšinis. Krepšinis Londono 
olimpijadoj susilaukia, tur būt ma
žiausia žiūrovų. Vokiečių korespon
dentai praneša, kad pirmosios kovos 
krepšinyje buvo stebimos tik 17 žiū
rovų ir 1 aikštės šlavėjos. Susitikimų 
pasekmės: Filipinai - Irakas 102:30, 
JAV-Šveicarija 86:21, Vengrija-An- 
glija 69:17, Cekoslovakija-Peru 38:30, 
Koreja-Belgiia 29:27, Brązilija-Ven- 
grija 45:41, Cilė-Kinija 44:39.

Lengvoji atletika. 100 m 
Bėgime Berlyno olimpijados rekordą, 
kurį buvo atsiekęs amerikietis negras 
Jesse Owens, pakartojo šį kartą vėl 
amerikietis negras Harrison Dillard, 
prabėgdamas tą atstumą per 10,3 sek. 
Antroje' vietoje liko taip pat ameri
kietis Ewell, pasiekdamas baigmę 
vienu dešimtadaliu sekundės vėliau, 
t. y. per 10,4 sek. Lloyd la Beach 
prabėgo 100 m tik per 10,6 sek. — 
10.000 m bėgime pirmoji vieta ati
teko čekų leitenantui Emilio Zato- 
pek, kuris tą atstumą prabėgo per 
29:59,6 min., atsiekdamas naują olim
pinį rekordą. Berlyno olimpijadoj 
tas atstumas buvo prabėgtas per 30: 
15,4 min. Antroje vietoje liko pran
cūzas Minou, kuris tą atstumą pra
bėgo per 30:47,4 min., o trečioje vie
toje liko švedas Albertson. — 400 m 
bėgime su kliūtimis pirmoji vieta 
atiteko amerikiečiui Roy Cochran 
51,1 sek., antroji vieta — D. White 
(Ceilonas) 51,tį sek. ir trečioji vieta 
Larsson (Švedija) 52,2 sek. Senasis 
olimpijados rekordas 400 m bėgime 
su kliūtimis priklausė amerikiečių G. 
F. Hardin — 52,4 sek. — 50 km ėjime 
pirmoji vieta atiteko švedui Ljung- 
gren, kuris tą atstumą pražingsniavo 
per 4:41:52 vai. (sen. olimp. rekordas
— 4:30:41 vai.). Antruoju atėjo švei
caras Gogel, o trečiuoju — anglas 
Johnson. — Šuolis į aukštį. Pirmoji 
vieta atiteko Winter (Australija) 1,98 

m, antroji vieta — Paulssen (Danija) 
1,95 m ir III viet. — Samecįi (JAV)
l, 95 m. Senasis olimpinis rekordas 
šuolyje į aukštį — 2,03 m. — Šuolis 
j tolį. Pirmoji vieta’ šuolyje į tolį 
atiteko mulatui W. Steele (JAV), nu
šokusiam į tolį 7:82,5 m. Antroji vie
ta- 'Bruce (Australija) — 7:55,5 m. ir 
trečioji vieta — Douglas (JAV) 7:54,5
m. Tą pačią dieną kvalifikacinėj ko
voj Steele nušoko' į tolį 7,84 m. Visi 
manė, kad baigminėj kovoj jis at
sieksiąs naują pasaulio rekordą. Ta
čiau tas neįvyko. Senasis olimpinis 
rekordas šuolyje į tolį yra 8,06 m. — 
Kūjo metime pirmąją vietą iškovojo 
vengras Nemeth 56,07 m, antroji vie
ta — Dubigan (Jugosl.) 54,27 m ir 
trečioji vieta — Bennet (JAV) 53,73 
m. Senasis olimpijados rekordas pri
klauso vokiečiui Hein, kuris Berlino 
olimpijadoj kūjį numetė 56,49 m.

...irmoterysTDisko metimas. 
Pirmoji vieta atiteko prancūzei C)s- 
termeyer, kuri diską numetė 41,92 m, 
antroji vieta — Cordiale (Italija) 
41,17 m ir trečioji vieta — Mattheas 
(Prancūzija) 40,47 m. Pasaulio rekor
das — Dumbadse (Rusija) 50,50 m, o 
senasis olimpijados rekordas priklau
so vokietei Gisela Mauermeyer 47,63 
m. — Ieties metimas. Pirmoji vieta 
atiteko austrei Herma Bauma, nu
metusiai ietį 45,57 m. Antrąją vietą 
laimėjo suomė Parsivarnen, o tre
čiąją vietą danė Carlstedt. Senasis 
rekordas priklausė vokietei Tilly 

Wembley stadiono aukure smilksta olimpinė ugnis iki XIV Olimpiados 
pabaigos š. m. liepos 17 d.

Heuser-Fleisęher 45,18 m (olimpinis 
rekordas).

Fektavimas. Fekt'avimosi ko
mandinėse žaidynėse durklais nuga
lėtoja tapo Prancūzija, baigminėjo 
kovoje įveikusi Berlyno olimpijados 
nugalėtoją Italiją. Trečioje vietoje 
liko Belgija. Į pusfinalį buvo pate
kusios: Prancūzija, Italija, Belgija ir 
JAV.

Vandens sportas. 100' m 
plaukime laisi u stilium pirmoji vie
ta atiteko Ris (JAV), kuris tą atstu
mą praplaukė per 57,3 sek., antroji 
vieta atiteko taip pat amerikiečiui 
Ford — 57,8 sek. Trečioje vietoje 
liko Čadas (Vengrija) — 58,1 sek. Se
nasis olimpinis rekordas priklausė 
japonui Taguchi — 57,5 sek. — 200 m 
plaukime krūtine (moterų) olandė 
Nei atsiekė naują olimpinį rekordą, 
praplaukdama tą atstumą per 2:57 
min. — Meniškame šuolyje į vandenį 
visas tris pirmąsias vietas užėmė 
amerikiečiai. Pirmoji vieta atiteko 
Harlan 163,40 tašk., antroji vieta ■*- 
Anderson 157,29 t. ir trečioji vieta 
— Lee 145,52 t. Vandensvydžio tur
nyre jau būta šių susitikimų: Ven- 
grija-Egiptas 4:2, Anglija-Egiptas 3:3, 
Švedija-Ispanija 4:1, Jugoslavija- 
Australija 12:3, Belgija-Uragvajus 
10:1, Švedija-Šveicarija 6:1, Olandi- 
ja-Indija 12:1, Italija-Australija 9:0, 
Prancūzija-Argentina 4:1, JAV-Ven- 
grija 7:0. '■ L. V-kas

YMCA-YWCA iniciatyva, remiant 
INKOPF’ui, š. m. rugpjūčio 28 ir 29 d. 
(šeštadienį ir sekmadienį) Nūrnberge 
ruošiamos tarptautinės DP lengvatle
čių varžybos. Jose kviečiamos daly
vauti visų vakarinėse Vokietijos zo
nose esančių DP tautybių sportinin
kai. Jau sudaryti šių varžybų garbės 
ir darbo komitetai. Pastarasis, kurio 
pirmininku išrinktas ukrainietis Mag. 
W. Procinskyj ir sekretoriumi lietu
vis V. Noreika, šiomis dienomis pa
skelbė aplinkraštį, nustatantį bendrą
sias varžybų taisykles.

Varžybų sekretoriato adresas: 
World’s YMCA-YWCA Field Repre
sentative Karlis Dzirkalis, (13a) 
Ansbach, Promenade 24, Tel. 
8151. kamb. 17. .

Pačios varžybos įvyksta aukščiau 
nurodyta data Nūrnberge, Soldiers 
Field stadione (Zeppelinstr.), pasie
kiama tramvajumi iki galutinės sust. 
vietos Dutzendteich.

Programa: 1) vyrams — 100 m., 
400 m., 1500, 3000 m. ir 110 m. barje
rinis bėgimai, 4X100 m. estafetė, ru
tulys, diskas, ietis, šuoliai į tolį, į 
aukštį ir su kartimi; 2) moterims — 
60 m. ir 100 m. bėgimai, 4X60 m. 
estafetė, rutulys, diskas, ietis, šuoliai 
į tolį ir aukštį.

= Įvairios žinios
• Gen. de Gaulle, kalbėdamas 
priešrinkiminėj kampanijoj Metze, 
pasakė: „Dabar aš esu čia be jokių 
kompromisų prieš jus Prancūzijos 
tarnyboje. Mes turime rinktis visoje 
Prancūzijoje ir neleisti partijoms mus 
suskaldyti dėl tokių dalykų, kaip kad 
dabar esame liudininkai, kai visos 
partijos sutiko tik dėl portfelių ir pir
maujančių vietų“. (R)
• Buvusi JAV komunistė nurodė 
dar daugiau aukštų valdininkų, ku
rie teikė žiniais komunistų agentams 
ir kurie jas persiųsdavo Sovietų Są
jungai (žiūr. plačiau atskirai).
• JAV užs. reikalų ministeris Mar- 
shallis spaudos konferencijoje pareiš
kė, kad yra sudaromas trijų asmenų 
komitetas, kuris patikrins' J.Tautų 
asmenis, kurie atvyksta ar jau atvy
ko į Ameriką, nes jie sudaro pavojų 
JAV saugumui.

J.Tautų generalinio sekretoriaus 
pavaduotojas Arkadij Sobolev pareiš
kęs, jog JT neatidengsiančios savo 
tarnautojų ar jos agentų dokumentų. 
Nors jos ir nenorėtų "slėpti, tačiau 
jos ginsiančios JT neliečiamybę. (AP 
ir UP)

• Pulk. McCormick pranašystės pa
saulio ateičiai. Jis amerikiečių Pa
ryžiuje klube pareiškė, kad amerikie
čiai nuolat nepilsią pinigų į Europą 
nereguliuodami valiutos. Amerika 
amžinai neginsianti Europos karine 
prasme, nenukreipdama jos karinių 
pajėgų taip, kaip tai buvo karo metu.

Prie JAV bus dar prijungta, sako 
pulkininkas, Havajai ir Alaska. Dėl . 
Kanados aiškiai nepasisakė. Taip pat 
neaiškiai pasisakė dėl Australijos ir 
N. Zelandijos įjungimo į Amerikos 
Uniją. Škotija esanti perdaug aristo
kratiška ir karališka.
• NTB iš Washingtono praneša, 
kad Sovietų . Sąjungos svarbiausios 
aviacijos pramonės įmonės esančios 
šiapus Uralo, bet ne Sibire, kaip bu
vo anksčiau manyta. Dabar Sovietai 
kasmet pagaminą 1.000 sunkiųjų 
bombonešių, panašių į amerikiečių 
B 29, ir kas mėnesį po 200 spraus- 
minių naikintuvų. (NYHT)
• Po rugsėjo 4 d. Wilhelmina, Olan
dijos karalienė, atsisakiusi savo sosto, 
vėl oficialiai vadinsis Olandijos prin
cesė, o prastomis dienomis — prin- 
cesė Wilhelmina. (R)

irtsI

Tarptautinės DP lengvatlečių varžybos Niirnberge
Kovojama pagal tarpt, lengv. atle

tikos taisykles. Kiekviena tautybė c 
paskirai sporto, šakai išstato po 2 vy-,ov 
rus ar 2 moteris su 1 sport, atsargoje 
ir 4 teisėjus. Dalyviai registruojami 
sekretoriate rištu, bet ne vėliau kaip 
š. m. rugpjūčio 12 d. (pašto štampo 
data).

Pirmųjų trijų vietų laimėtojai 
kiekvienoje sp. šakoje apdovanojami 
aukso, sidabro ir bronzos medaliais. 
Geriausias kiekvienos tautybės leng- 
vatletis (suomių tabele vertinant) 
gauna, be to, dar specialią premiją.

Pirmasis teisėjų kolegijos posėdis, 
kuriame dalyvaus po vieną teisėją 
(vyriausiąjį) iš kiekvienos DP tauty
bės, įvyksta š. m. rugpjūčio 15 d. 
Nūrnberge, kur tądien bus vokiečių 
lengv. atletikos pirmenybių varžybos.

Kelionės išlaidas aktyviesiems 
sportininkams apmoka tautiniai ko
mitetai, teisėjams — rengėjai. Da
lyviai gauna, padidintą maisto nor
mą (3200 kai.) ir nakvynę artimiau
siose DP stovyklose (lietuviai — DP ,j 
Camp Langwasser bei Nūmberg). Su- 
savimi reikia turėti po 2 antklodes, 
valgiui indus ir reikmenis, pilną 
sportinę aprangą ir p.

Varžybų pelitas proporcingai pa
gal dalyvių skaičių paskirstomas da
lyvavusioms tautinėms grupėms.

Musų mirusieji
201. Ramanauskas Jonas, gimė 

1902. 12. 18 Kybartai, mirė 1945. 1. 
23, žuvo fronte, palaidotas Gottingen.

202. Petruševičius Petras, gimė 
1918. 12. 20, Vilnius, mirė 1943. 3. 7, 
žuvo fronte, palaidotas Wittenberge.

203. Vilkavičius Jonas, gimė 1914.
6. 22, Švedringai, mirė 1945. 3. 29, 
žuvo fronte, palaidotas Wittenberge.

204. Jutkevičius Juozas, gimė 
1917. 10. 23, Vilnius, mirė 1942. 2. 22, 
bombardavimo auka, palaid. Flors- 
heim a. M.

205. Vainuška Stasys, gimė 1924.
1. 16, mirė 1943. 4. 19, bombardavimo 
auka, palaidotas Leipzig.

206. Sajanka Jonas, gimė 1908. 6.
5, mirė 1942. 7. 4, bombardavimo au
ka, palaidotas Leipzig.

207. Randis Antanas, gimė 1903.
4. 17, Kaunas, mirė 1944. 3. 15, žuvo 
KZ, palaidotas Grossbeeron.

208. Mušalevičius Vladas, gimė 
1910. 12. 30, Kaunas, mirė 1945. 4. 21, 
žuvo fronte, palaidotas Leitz/Vor- 
pommern.

209 Savakis Mykolas, gimė 1898.
11. 20, Vilnius mirė 1945. 5. 19, žuvo 
fronte, palaid. Leitz/Vorpommern.

210. Sablcnski Jascha, gimė 1922, 
Sudainiai, mirė 1945. 2. 24, žuvo fron
te, palaidotas Leitz/Vorpommem.

211. Cabalas Jonas, mirė 1945. 4
12, žuvo fronte, palaidotas Rosslau/ 

> Dessau.
212. Žilinskas Petras, 20 mt. amž., 

mirė 1943. 8. 12, bombardavimo auka, 
palaidotas Ruhr-Dresden.

213. Narušaitis Žibulis, gimė 1943. 
11. 30, mirė 1944. 12. 25, bombarda
vimo auka, palaidotas Padelnitz- 
Leinzig.

214. Jonušaitis Jonas, gimė 1919.
2. 17. Tauragė, mirė 1945. 12. 9, Ol
denburg i. O., palaidotas vietos ka
puose. Nr. V/III/R. 27.

215. Borodulina Voldemaras, Ka
tarinos, gimė 1937. 1. 19, mirė 1944.

' 3. 4, bombardavimo auka, palaidotas 
Gorlitz.

216. Masionis Siegfried - Jereta, 
gimė 1946. 10. 4, mirė 1942. 2. 18, bom
bardavimo auka, palaidotas Jena/ 
Nordfriedhof.

217. Januška Antanas, gimė 1899.
1, 2, Židikai, mirė 1944. 9. 25. bom
bardavimo auka, palaidotas Haweln 
b. Hamburg.

IB C/Kartotekos Vedėjas

Skelbimas Nr. 44
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.

670. Kulakauskas Stasys; Draz- 
dauskas Vytautas; Jokubaitienė ar 
Jokubaitytė Petrė iš Undelių; Malinis 
Wilius-Zigfridas (1915) iš Klaipėdos; 
Malinauskas Romualdas.

671. Mrs. Magdalena Strupeikie- 
nė - Kavaliauskaitė, 386 Stockholm 
St., Brooklyn 27, N.Y./USA — ieško 
giminių iš Vinkštupių bei Skemonių.

672. Mrs. Agnes Banevičius, 180 
Oakland Street, Brooklyn, N.Y./USA 
— ieško brolių Adašiūnų Jono ir Juo
zo bei jų šeimų, gyvenusių Šiau
liuose.

673. Mr. J. Cy'pas, R.R. 1, Paris, 
Ont./Canada — ieško savo giminių, 
kilusių iš Sodelių, Rokiškio apskr.

674. Mr. Stanislovas Petruškevi
čius, 304 So. Beech Str., Mt. Carmel, 
Pa./USA — ieško Kijoko Vinco ir jo 
žmonos Bronės, gyvenusių Ziegždva- 
riuose.

675. JAV mirusio Jono Bugailiš- 
kio palikimo byloje yra paieškomi:, 
jo-pusseserės bei pusbroliai ar jų šei
mos — Uršulė Skačkauskienė nuo 
Šeduvos, Valerija Bugailiškiūtė, Eli
zas Bugailiškis nuo Grunkiškių, Pe
tras ir Feliksas Bugailiškiai iš Tau- 
kūnų, Juozas Bugailiškis nuo Šedu
vos ir Veronika Skoruiis nuo Šedu
vos.' Palikimo reikalu kreiptis adre
su: Consulate General of Lithuania, 
41 West 82nd Street, New York 24, 
N.Y./USA, nurodant jų rašto Nr. 
11572, rašytą C/Kartotekai.

LTB C/Kartotckos Vedėjas |

Pranešame visuomenės dėmesiui, kad jau išėjo pirmoji kapitalinė 
knyga anglų kalboje iš ciklo „Lithuania, Country and Nation“:

Vol. III. Lithuanian Folk Art by J. Baltrušaitis, Ph. D.
".. - 256 iliustracijos.

Netrukus išeina sekantieji tomai:
t Vol. I. Lithuania Through the Ages by Dr. A. Šapoka.
I - Vol. II. Vilnius, the Capital of Lithuania by T. J. Vizgirda.

Vol. III. Lithuanian Rustic Art — Weaving by A. Tamošaitis.
Knygų pardavimo kaina po 10,- DM/tomas. Mokytojams ir mokslei

viams, pagal patvirintus mokyklų vadovų sąrašus, po 8,- DM/tomas. Už
jūriuose gyvenantieji lietuviai kol kas knygas užsisako betarpiai (netru
kus tikimasi gauti licenzija masiniam knygų pervežimui), įmokant pinigus 
mūsų atstovams:

Yra likęs labai ribotas skaičius 
Hcnr. Žemelio

prisiminimų knygos
„Okupantų Replėse“

Kaina 1 egz. — DM 2,50, su kie
tais viršeliais — DM 3,-.

Norintieji gauti šią knygą prisiun
čia iš anksto pinigus autoriaus vardu 
„Minties“ adresu.

Jungt. Amcr. Valstybėse: 
S. Zobarskas 

131 Sunnside Avė 
Waterbury, Conn. 

USA

Kanadoje:
P. Rudinskas 
214 Second Ave 

Ville Lasalle 
Montreal 32, Que.

Canada

Anglijoje:
E. Senkus

• '.V.W. Hostel
We„c Wrating, Cambs

England

JONAS NASTAJUS gyv. Hasaga 
Gold Mines, Red Lake, Ont., CANA
DA, ieško savo brolio Stasio Nasta- 
jaus, kilusio iš Zarasų, 1944 m. bu
vusio Vokietijoj. Stasys Nastajus ar
ba žinantieji apie jį prašomi atsi
liepti nurodytu adresu.

Pardavimo kaina (įskaitant persiuntimo išlaidas) USA ir Kanadoje 
IK 2,5 dol., Anglijoje 18/6 šilingo. Kreditan knygos nesiunčiamos.

Be to, pranešame kooperatyvų ir spaudos platintojų dėmesiui, jog 
nuo š. m. rugpiūčio 1 d. skelbiame rašomosios medžiagos išpardavimą 
(iki šiol išsiųsti m/kainoraščiai galios): '

1) Žalgirio mūšis, 4-rių spalvų
Lietuvos Vytis, 4-rių spalvų

DM 2,-
2) l,5ū
:'■) Atvirlaiškąi (naujos laidos) 1000 št. 30,—
4) Atvirlaiškai (senos laidos) 1000 št. ,, 20,—
5) Oro paštui vokai 1000 št. SO
6) Oro paštui popierius 1000 lapų » SO,—
7) Vokai paprasti 1000 št. .. 20,—
8) Sąsiuviniai mokykloms, viengubi 1000 št. »> 150,—
9) Sąsiuviniai mokykloms, dvigubi 1000 št. n 250,—

Nuo šių kainų duodame m/nustatytą . 20 % nuolaidą. Be to, prašome 
visus m/skolininkus iki š. m. rugpiūčio 20 d. neatidėliojant ir laiku atsi
skaityti už senus užsakymus, santykiu 1:10 naujomis DM. Gyvenantieji 
užsieniuose bei išvokusieji atsiskaito per m/atstovus. Atskirų paraginimų 
tuo reikalu nesiųsime ir laiku neatsiskaičiusiems susidarys bereikalingų 
ieškinio išlaidų.

Ema „Aufbau“,
Fr.-Herschel-Str. 16, M ū n c h e n 27 
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vieną paieškomą asmenį po 1,- DM. O Už skelbimus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su 
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nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini, o Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedici
jos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, užsienyje dvigubai. • Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

Pranešame giminėms ir pa- 
žį rniems, kad š. m. liepos 
mėn. 23 dieną Bayreuth’o sto
vykloje mirė a. a. Ieva Va
lančioji ė. Pa’aidota Bay
reuth St. Georgen kapinėse.

L.T.B. Bayreuth’o Komitetas

S. m. rugpiūčio mėn 1 d. 
N< vare ties Mannheimu žuvo 
mūsų pavyzdingas bendradar
bis, geras draugas

Stasys ŽALYS, 
gimęs 1918. 4. 28 d. . Daržiš- 
kiuose prie 'Kuršėnų.

8184 LSC. Inž. Petro Vileišio 
Vardo Kuopa
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

Sovietiniai ginklai teberieda Jugoslavijon
Nežiūrint didelių skirtumų tarp 

Tito ir kominformo, iš rytinės Euro
pos valstybių vis dar teberieda Ju
goslavijon vagonas po vagono su 
ginklais ir karo reikmenimis. Savo

tlniai nurJdo, kad Trumanas tikisi, 
jog jis rudenį bus vėl perrinktas pre
zidentu, nes jis dabar iškėlęs svar
bius kraštui įstatymus — kainų kon- 
rolę, namų statybos ir kt.

20.300 DP Australijon per metus
LAIŠKAS IS AUSTRALIJOS

Lie{>os 2 d. Australijos Imigraci
jos ministeris Mr. Calwell spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad per atei
nančius 12 mėn. (iki 1949 m. liepos 
1 d.) Australijon bus atvežta 20.300 
DP iš Europos.

Daugelis australų spaudos leidinių 
plačiai rašo apie naujuosius imigran
tus lietuvius, latvius ir estus, kuriuos 
vien tik „Balt“ vadina. Pabaltiečių 
vardas jau įsigijo pasitikėjimo ir į 
juos jau palankiai žiūri net ir tie, 
kurie anksčiau priešinosi jų įsileidi
mui. Daugelis profesinių sąjungų jau 
pakeitė savo nuomonę ir su „Baltais“ 
nori bendrauti.

Neseniai Pietų Australijos guber
natorius Sir Willoughby Norrie, ati
darydamas parlamento žiemos sesiją 
(dabar pas mus žiema), savo kalboje 
labai pageidaujami naujakuriai mūsų 
tiečius. Jo žodžiais, ,;pabaltiečiai yra 
labai palenkiai atsiliepė apie pabal- 
valstybėje ir, kai tik bus įrengta pa
kankamas kiekis gyvenamųjų patal
pų, jų bus čia daug apgyvendintą“.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ AUSTRA
LIJOS

— Birželio 29 d. Adelaidėje prie 
vandentiekio dirbęs lietuvis K. S. An
tanaitis nukrito nuo važiuojančio 
sunkvežimio ir buvo sunkiai sužalo
tas. Bevežant į ligoninę mirė. Tai 
jau kelinta nelaimė ištinka mažą lie
tuvių šeimą Australijoje.

— Lietuvis smuikininkas Pranas 
Matiukas, kurį iš jo koncertų gerai

pažinojo ir aukštai vertino tremtiniai 
Vokietijoje, jau spėjo pasižymėti 
Adelaidės muzikų tarpe. Neseniai jis 
turėjo uždarą koncertą aukštos „Mu- 
sica Society“ visuomenės ratelyje. 
Rugpjūčio 23 d. per didžiausią Pietų 
Australijos radijo stotį 5KA jis gros 
visą pusvalandį.

MRS. ROCKEFELLER ŽINOMA 
IR AUSTRALIJOJE

Savo tiražu (700.000 egz.) didžiau
sias Australijos moterų savaitraštis 
„The Australian Womens Weekly“ 
Nr. 41 visą puslapį pašvenčia Jievos 
Paulikaitės vedyboms su milijonie
rium Winthrop Rockefeller. Straips-

an-nis pavadintas „Gražioji lieturio 
gliakasio duktė yra jaunoji“. Jame 
pateikiama visa ponios Jievos Rocke
feller biografija, nuolat pažymint jos 
lietuvišką kilmę. Taip pat minimas 
ir jos pasirodymas 1933 m. Chicagos 
lietuvių dienoje, kur ji buvo išrinkta 
„Miss Lithuania". Straipsnis iliu
struotas 6 foto nuotraukomis: jauna
vedžių sutuoktuvių apeigos, 17 metų 
Jieva Paulikaitė, Julius Paulikas (tė
vas), motina ir namas, kuriame ji gy
veno. Australų moterų tarpe šis 
straipsnis, paimtas iš JAV spaudos, 
sukėlė didelį susidomėjimą, kartu 
garsindamas ir Lietuvos vardą.

J. Mockūnas

tiekimus paskutiniuoju metu ypatin
gai padidino visiškoje Sovietų kon
trolėje esą Čekoslovakijos Škoda 
ginklų fabrikai. Transportai ties St. 
Valentin ateina Austrijos sovietinėn 
zonon, gi iš tenai per Ogulin krei
piami į Jugoslaviją. Svarbiausia, ką 
Škoda fabrikai tiekia Jugoslavijai, 
yra sunkieji ir lengvieji autovežimiai, 
10,5 ir 21 cm pabūklai, Stalino tan
kai ir šaudmenys.

Vertinant Jugoslavijos padėtį, ne
gali būti neįdomūs klausimai, kodėl 
Čekoslovakija jr toliau siunčia Jugo
slavijai ginklus ir karo reikmenis 
arba kodėl šiuos transportus per 
Austriją praleidžia Sovietų okupaci
nė valdžia. („Die Tat“)

TRUMANO TAKTIKA
AP praneša, kad artimi sluogsniai 

iš prezidentūros nurodą, jogTrumanas 
nebekętinąs dar kartą sušaukti Kon
greso specialios sesijos. Tie patys šal-

Įvairios žinios

PRANEŠIMAS 
SUINTERESUOTIEMS

Šią savaitę išėjo iš spaudos 
pirmasis numeris iliuostruoto 
DP savaitraščio vokiečių kal
boje

Die Post. (
Jame telpa straipsniai, foto- 

reportažai, baltų ir kitų Rytų 
Europos tautų beletristikos kū
riniai.

Išeina kas savaitė 24 pusi, 
dydžio. Kaina 0:50 DM.
.Leidėjas Orests Berlings.
Pavieniai ir grupiniai užsa

kymai kreiptini adresu:
An Verlag „Die Post“, 

(13b) Donauworth, 
im Cassianeum.

NUOŠIRDI MUSŲ PADĖKA
Spaudos sunkią dabartinę padėtį 

supratusiam tautiečiui Vincui 
Paulioniui, buvusiam DP ir da
bar dirbančiam Anglijoje,' iš savo 
kuklių pajamų paaukojusiam „Mūsų 
Keliui“ vieną svarą, reiškiame savo 
nuoširdžią padėką.

MŪSŲ KELIAS

• D. Britanija ir Norvegija susitarė 
dėl norvegų kariuomenės brigados 
prisidėjimo prie okupacijos Vokieti
jos britų zonoje, paskelbė užsienių 
reikalams ministerija, (AP).

• Sovietų delegacija JT ekonomi
nėj ir socialinėj taryboj pasiūlė re
zoliuciją, pagal kurią reikalaujama, 
kad Azijoje ir Tolimuosiuose Rytuose 
būtų atstatyta ekonominė gerovė ir 
atpalaiduota nuo kolopialės ir pusiau 
kolonialės priklausomybės. Taip pat 
pasisakoma dėl sunkiosios pramonės 
atstatymo bei prekybos ir žemės ūkio 
skatinimo. (UP).

• Vatikano radijas pranešė, kad 
katalikų akcijos sąjūdžio Vengrijoje 
direktorius monsignoras Sig. Milchai- 
lovič, kuris buvo nuteistas 10 metų 
kalėjimo, pabėgo iš Vengrijos ir jau 
atsirado Salzburg, amerikiečių zo
noje, Austrijoje. (R).

o Šveicarijos politikos d-tas pra
nešė, kad Rumunijos vyriausybė už
dariusi visus Šveicarijos konsulatus 
Rumunijoje. Šveicarijos piliečiai ten 
taip pat suimti. Esą tai padaryta at
sikeršijimo tikslu už dviejų rumunų 
suėmimą Šveicarijoje, kurie šnipi
nėję Rumunijos naudai. (AP).

• Sovietų delegacija JT socialinės 
ir ekonominės tarybos posėdyje Žene
voje, kur buvo svarstoma Žmogaus 
teisės klausimai, pasisakė, jog Sovie
tų moterų laisvė nepalyginama su 
J.A.Valstybių moterų teisėmis. Ame
rikoje esą negali moterys tarnauti 
įvairiose administracijos vietose. JAV 
atstovė F. Miller griežtai paneigė tą 
tvirtinimą. Gaila, kad ji nepriminė, 
jog Sovietų Sąjungoje moterys su 
žmogaus teisėmis yra varomos į šach
tas ir kitus sunkius darbus. (UP)

• Vokietijos jungt. zonoje liepos 
mėnesį maisto davinys buvęs, kaip 
praneša A. M. Vyriausybė vienas di
džiausių po karo. Jis siekiąs 1990 ka
lorijų dienai. (AP).

• Čekoslovakijos konsulato Austra
lijoj 4 asmenys pasitraukė iš pareigų 
pareikšdami, kad jų x demokratinių 
idealų laisvė ir tikėjimas laisvu pa
reiškimu nesiderina su totalitarinio 
režimo tarnyba, kuri dabar vykdoma 
Čekijoj.
• Rumunijoj vėl ilgiems metams 
nuteista 2 generolai ir 7 aukšti kari
ninkai, kurie neva nesilaikę 'ginklų 
paliaubų susitarimo. (UP)
• Pensilvanijos universitetas pa
kvietė H. Stasseną, buvusį Minnesota 
gubernatorių ir buvusį resp. kandi
datą į prezidentus, rektoriumi., Šias 
pareigas jis perimsiąs rugsėjo mėn. 
(AP)
• New Yorko komunistų partijos 
vadas pats pasidavė kvotos komisijai. 
Iš 12 komunistinių vadų, kurie kalti
nami ruošimus! nuversti JAV vyriau
sybę, jau apklausti 10, liko dar du 
vadai nesugauti. 9 už užstatą vėl pa
leisti. (AP)
• Čekoslovakijos katalikų partijos 
oficialus organas rašė, kad kun. J. 
Plojhar, sveikatos ministeris, yra 
suspenduotas kaip katalikų kunigas, 
nes jis palaikė komunistinį režimą. 
(AP)

• Maskvoje paleista į apyvartą te
levizijos aparatai, kurie rodo 4X5,5 
colio didžio vaizdelius. Šiais metais 
numatyta pagaminti 9.000 aparatų.
• Lenkijos vyriausybė siekianti su
sigrąžinti iš Vokietijos 100.000 vaikų, 
kurie nacių buvę išgabenti į Vokie
tiją, pareiškė brig, generolas Grosz. 
(AP)
• JAV kariuomenė pareiškė, kad 
apie 50.000 šiaurės korėjiečių esą 
areštuota ir išgabenta į Sovietų salą 
— Karafuto, Japonijos šiaurėje. Ka
riuomenės vadovybę patvirtino, kad 
šį korėjiečių deportacija vykdoma 
Sovietų įstaigų potvarkiu, nes šie 
žmonės 
nizmą.

esą nusistatę prieš komu- 
(AP)

DEWEY VIS DAR PIRMAUJA
UP iš New Yorko praneša, kad jei 

rinkimai būtų dabar įvykdyti, prez. 
Trumanas pralaimėtų. Pagal Gallup 
Poll, guber. T. E. Dewey gutų 48 % 
balsų, prezid. Trumanas — 37 % ir 
H. A. Wallace — 5 %; 10 % neišreiškė 
savo nusistatymo dėl lapkričio 2 d. 
būsimų prezidento rinkimų.
HOLLYWOOD'AS REMIA KOMU

NISTUS
Daily Mail spec, koresp. iš Was- 

hingtono praneša, kad buvęs komu
nistas, Louis Budenz, o dabar Katali
kas, senatoriams pareiškė, jog komu
nistai „labai didelius pinigus gauna 
iš Hollywoodo“. Užklaustas senato
riaus, kas komunistus finansuoja Bu
denz pasakė, kad, be Hollywoodo, 
gaunama ir iš kitų turtingų žmonių. 
Be to, jis nurodė, kad esanti klaida, 
jei mėginama išgaudyti komunistų 
šnipus po vieną, — jų esą daug, ir 
išvardijo svarbesnių asmenų —_ ko
munistu pavardes. Jie esą padėję Su
sitikti su Leonu Trockiu, kuris buvo 
nužudytas 1940 metų Sovietų slapto
sios žvalgybos Meksikoje.

Rūmų atstovai pasisako už komuni
stų ir prisiplakėlių pašalinimą iš de
partamento. (ja).

TURKIJOS RŪPESČIAI
„Neslepiamas interesas, kurį pas

kutinėmis dienomis Sovietų diploma
tija reiškia Palestinos klausimui, at
skleidžia problemos sunkumą ir duo
da pagrindą gyvai baimei Turki- 
joję“, rašo „Neue Zūrcher Zeitung". 
Gėlimą politinė ir militarinė Sovietų 
intervencija į Palestiną, o sąryšy su 
ja pagal Montreux konvenciją lega
lus Sovietų lanvyno praplaukimas 
pro Dardanelus, ir yra tikroji šio ne
rimo priežastis,, Baimė, užuot mažė
jusi, vis daugiau plečiasi, juo sunkiau 
išsprendžiama ima rodytis Palestinom 
problema, (z)

Vergu stovyklos sovieto zonoje

Komunizmas plinta Vidur. Rytuose
Jeigu nuo komunizmo vis labiau I tarp medicinos studentų (34%) ir tik

nusigrįžta jį praktiškai pažinę kraš
tai, tai vis dėlto labiau ir labiau jo 
sėkla perkeliama i mažiau kultūrin
gus kraštus, į Tolimuosius ir Vid. 
Rytus. Daily Mail bendr. H. Nichol
son iš Kairo rašo apie komunizmo 
plitimą Vid. Rytuose. Jis rašo, kad 
Sovietų puoselėjama politinė ideolo
gija, kaip pareiškė žymus arabų va
das, būdama priešinga Islamo tikėji
mui, vis labiau susidaro pagrindą 
miestuose tarp studentų ir darbinin
kų, negu tarp kaimiečių, kur dar 
viešpataujanti pusiau feodalinės są
lygos.

Pačiame Egipte, lygiagrečiai su 
tarptautinės padėties blogėjimu, plin
ta kairiojo sparno agitacija. Ji pasi
reiškia streikais. Neseniai Kairo uni
versitete, kur yra 4.000 studentų, bu
vo daromas politinis apklausinėji
mas, kuris parodė, kad kiekvienas 

v 5-tas studentas yra komunistinės po
litinės tendencijos. Į paklausimą, ko
kio esi politinio nusistatymo — de
mokratinio, socialistinio ar komuni
stinio — atsakymai buvo gauti tokie: 
20% pasisakė esą komunistiškai nu
sitaikę, 23% — socialistiškai; 26 %” 
— demokratiškai ir 18% — islamiš- 
kai-socialistiškai. Didžiausias komu
nistinio nusiteikimo procentas buvo

5 % pasisakė už fašistinį kelią. Meno 
fakulteto studentų komunistų tik 7 
%, tai mažiausia. Čia jau 48 % pasi
sakė už demokratiją, 24% už socia
lizmą ir 12% už islamą.

Dėl tokios politinės diferenciaci
jos arabiškoji spauda nurodo kelius, 
kuriais turėtų būti vedama kova su 
šia žmonijos nelaime. Pirmiausia ir 
gal teisingiausia užkliūvamą už so
cialinių reikalų. Paskutiniu metu 
esą jau duomenų, kad komunizmas 
plinta ir tarp kaimiečių, kurie nuo
lat kurstomi ir auklėjami iš miestų 
atvykstančių instruktorių. Viešojo 
saugumo d-tas yra išleidęs aplinkraš
tį, kuriame nurodoma, jog, jų žinio
mis, kaimuose vykstanti labai rimta 
propaganda, kuri pažeidžianti įstaty
mus. Todėl Egipto saugumo depar
tamentas atkreipia dėmesį į tokius 
keliaujančius agitatorius, kurie turi 
būti areštuoti ir painformuotas de
partamentas.

Šis pranešimas nurodo, kokia pa
dėtis yra atsilikusiuos nekultūringuo
se kraštuose, kur komunizmas randa 
plačią dirvą pirmiausia tarp intelek
tualų-jaunuolių, studentų tarpe, ir iš 
kur jau plinta jiems patiems nežino
mas pavojus į tamsų kaimą. (DM/ja)

Skelbimas
Ieškau lietuvaitės, esančios trem

tyje ir norinčios susirašinėti su ma
nim vedybų tikslu. Esu 27-rių metų 
amžiaus, vietinis Kanados lietuvis, 
nevedęs. Pageidauju mergaitės ne 
vyresnės 24-rių melų amžiaus. Pro
fesija ir išsilavinimas nesvarbu.

Laiškus siųsti šiuo adresu: Juozas 
Augaitis, 38 Robinson Str., Toronto, 
Ont., Canada.

TUOJAU ATSILIEP
ANTANAS VIZGIRDAS- kilęs iš 

Kalnelių kaimo, Stačiūnų valsčiaus. 
Berods 
Ieško: 
6929 S. 
U.S.A.

buvęs Žeimelyje agronomu. 
Mr. & Mrs. Felix Balnius, 
Maplewood, Chicago, Illinois

Ką nors žinančiuosius apie ieško-
mąjį prašoma taip pat atsiliepti.

Neseniai pabėgę iš Sovietų oku
puotos Vokietijos sako, kad vergų 
darbas esąs žymiai labiau išplėstas 
negu buvo nacių laikais. Buvusios 
koncentracijos stovyklos — Buchen
wald, Sachsenhausen ar Fūntercheir 
— dabar turinčios du kartu daugiau 
vergų negu prie Hitlerio. Be to, ru
sai dar įsteigę naujas stovyklas prie 
Jemlitz, Torgau, Muhlber, Altenburg, 
Altenheim, Oranienburg, Hohen- 
schonhausen, Schwerin, Ketschen- 
dorf, Dobbin, Unterwellenburg ir 
Freiburg. Mažesnėse stovyklose yra 
nuo 8.000 iki 10.000 žmonių, o dides
nėse — nuo 15.000 iki 25.000 vyrų ir 
moterų. Iš viso priverčiamųjų dar
bų stovyklose esą per 300,000. Pra
nešėjai sako, kad mažesnėse stovy
klose prie Dobbino, kur yra 8.000 ka
linių, kasdien miršta 15 asmenų, kas 
sudaro per metus 5.500 arba 66’/o. 
Tose stovyklose kasmet miršta apie 
200.000 asmenų.

Maisto davinys mažesnis ir bloges
nės kokybės negu nacių laikais. Ta
čiau elgesys su jais esąs pagerėjęs ir 
nebevykdomos ekzekucijos. Visos

gybinių yra daugelis nacių, kurie dir
bo ir Hitlerio laikais.

. Stovyklų buvimas nesąs visiškai 
slaptas, bet gyventojai negali apie 
jas kalbėti, nes tai būtų prieš Sovietų 
okupacines pajėgas ir todėl baudžia
ma pagal Sovietų baudž. įstatymus 
iki 3 metų priverčiamųjų darbu sto
vyklos. (Newsletter f. behind • the 
Iron Curtain).

PRANEŠIMAS DĖL „IM AUSLAND“
Iki valiutos reformos dalis „Mūsų 

Kelio“ bendradarbių ir keliolika žino
mųjų visuomenininkų nuolatinai gau
davo DP Laikraštininkų Sąjungos 
leidžiamą vokiečių kalboje laikraštį 
„Im Ausland“, kurio prenumeratos 
mekestį mes padengdavome. Tai buvo 
mūsų dovana. Visiems yra supran
tama, jog dabartiniu metu mes nebe
same pajėgus išleisti kas mėnuo po 
keliasdešimt markių „Im Ausland“ 
prenumeratai apmokėti, todėl to lai
kraščio siuntinėjimą nutraukėme. 
Kas norėtų tą laikraštį skaityti ir 
toliau, prašomi užsiprenumeruoti 
šiuo adresu: „Im Ausland“, (13b) 
Augsburg-Hochfeld, Kollmannstr. 6.

stovyklos tvarkomos MVD. Tarp sar- MUSŲ kelias

-------------------------------- . .i

Ar gali Raud. Armija užimti Europą?
AMERIKIEČIŲ LAIKRAŠČIO „NEWSWEEK4 SAMPROTAVIMAI

Jei karas prasidėtų — ar užimtų 
Raudonoji Armija Europa?

Šis klausimas pastaruoju metu 
domina visus diplomatus. Ir atsaky
mas į šį klausimą tiek Vakarų Eu
ropoje, tiek Amerikoje beveik visa
da skamba: taip! Beveik kiekvienu 
atveju esama tos nuomonės, kad so
vietų strategai karo atveju pasirinktų 
klasiškąjį kelią per Vokietiją, Olan
diją ir Prancūziją'. Tačiau, kadangi 
rusams tektų savo jėgas išdėstyti la
bai plačiame fronte, labai galimas 
dalykas, kad jie savo žygiavimą pir
myn pajėgtų pravesti tik iki tam ti
kros ribos kur jie sustotų, o po to 
bandytų veržtis kitoje vietoje. Tuo 
būdu Norvegijos — Adrijos ruože 
būtų keletas puolimo židinių. Ta
čiau, vos tik rusai būtų atmušti at
gal, arba jie vienoje ar kitoje vietoje 
sustotų, jiems, gal būt, tektų kovoti 
su plataus masto neramumais užnu
garyje, kuriuos suorganizuotų vietos

partizanai, pradėdami pulti tiekimo 
linijas ir sandėlių centrus.

Ir jeigu Vakarų Europai tektų 
pergyventi milžinišką pralaimėjimą, 
tai, kai kurių valstybių karinių 
sluoksnių nuomone, Ispanija sudary
tų prietiltį Europos atgavimui.

♦
Laikas, kurio reiktų rusams įvyk

dyti minėtas operacijas, apskaičiuo
jamas taip:

Iki Gibraltaro — 6 mėnesiai nuo 
X dienos; iki Anglijos kanalo uostų 
— 2—3 mėnesiai nuo X dienos; iki 
Persijos įlankos — • 6 mėnesiai nuo 
X dienos.

Kurioje vietoje rusai puolimą 
pradėtų — priklausytų, žinoma, — 
nuo bendrosios padėties. Tačiau la
bai galimas dalykas, kad jie opera
cijas vienu'metu pradėtų daugelyje 
vietų, o jų reikšmė ir dydis priklau
sytų -nuo ^ioms operacijoms sutrauk
tų jėgų. Nei JAV nei Britanija šiuo 
metu negali Europon atsiųsti tiek jė

gų, kad jos rusų puolimą sulaikytų. 
Greičiausiai, Ispanija būtų vienintelė 
išimtis, nes Franco už Pirėnų kalnų 
galėtų tol gintis nuo rusų, kol ateitų 
pagalba.

* 1 I
Aktyvi partizaninė veikla gali ru

sų operacijas sulėtinti, tačiau negali 
jų sutrukdyti visiškai. Be to, labai 
abejotina, ar partizanai galėtų pakan- ■ 
karnai greitai veikti, kad rusų verži
mosi planams galėtų padaryti atitin
kamos įtakos.

Iš kitos pusės, yra nuomonių, kad 
esą galima karo persvarą pasiekti
ore. Tačiau drauge pabrėžiama, kad 
karas su Sovietų Sąjunga būtų sun
kiausias bandymas ištirti klausimą, 
ar iš viso pergalė yra galima pasiekti 
vien orinėmis operacijomis. Juo il- 
giau karas nusitęstų juo mažiau būtų 
perspektyvų jį laimėti. Norint lai
mėti, reikės greitai veikti, o greitas 
veikimas pasireikš tik atominės bom 
bos dėka. -luk<

6


	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0001
	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0002
	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0003
	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0004
	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0005
	C1B0004634390-1948-nr37-DPSPAUD-MUSU-KELIAS-page-0006

