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Žvilgsnis i veidrodį
Apie labai daug ką savo gyvenime 

mes šnekame rinktiniais žodžiais. Jei 
pagal tuos žodžius vyktų gyvenimas, 
mes būtume idealios ir kultūringos 
tautos nariai. Deja, žodžiai yra tik 
tam, kad būtų išklausyti ir užmiršti. 
Kiekvienas mes gyvename savitą gy
venimą, kurie orbitos patekę gražūs 
žodžiai būna sveriami ant visiškai 
atskirų svarstyklių arba ir visai ne
svertam!. Būkime atvirai ir pažiūrė
kime patys i savo veidą. Pažiūrėki
me ne j gražių žodžių kaukę, ne į 
veidą, sudaromą iš oficialių pareiš
kimų, bet j veidą, kurj kasdien su
tinkame stovyklos rajone, miesto gat
vėje arba... ir prieš veidrodį.

Kadaise poetas K. Binkis teigė, jog 
esame karalių tauta. Karalius mėgsta 
paklusnumą, bet nemėgsta pats klau
syti. Ir kai vienoje tautoje jos visi 
nariai yra karaliai, — kam teks pažų 
rolės? Juokai juokais, bet su savo 
karališku būdu nuėjome taip toli, kad 
mėgstame šypsotis iš kiekvieno nau
jo bandymo, ar jo projekto, vos iš
girsto iš kito lūpų. Šypsotis yra svei
ka, kritiškai priimti naujus sumany
mus — naudinga. Bet nenaudinga 
yra, kąl tas šypsnis ar kritika užsle
piama savyje, o viešai gausiai paplo- 
Jama išradingajam projektuojui, nors 
plojėjas ir žino, kad jis nė pirštu ne
prisidės prie to projekto įgyvendini
mo. Vadinasi, iš anksto pasmerkia
ma nepasisekimui, net neišdiskutavus 
Jo gerųjų ir blogųjų pusių. Ir šitoks 
mūsų individualumas yra gausiai nu- 
myse sulapojęs.

Visus treji tremties metus stipriai 
teigėme, jog esame kultūringa išeivi
ja. Šokome lenciūgėlius, dainavome. 
Visose stovyklose. Rašėme apie tai 
spaudoje ir nesigailėjome. Spauda 
rašė apie eiles skaitytojų, besiver
žiančių prie laikraščių ir minėjo im
pozantiškus išplatinamų įvairios 
spaudos egz. skaičius. Vadinasi, skai
čiuose buvome kultūringi.

Žvilgterėkime į šias dienas. Va
liūtei reforma pastatė mus prieš vei
drodį. Matome patys save, tik iš
drįskime tą matymą paryškinti.

Markė pasidarė brangi, tai tiesa. 
Yra daug ko pirkti, daug kur pinigą 
Išleisti. Jų gavimo galimybės suma
žėjo, nes rinka apvirto aukštyn ko
jomis: perkama, jei parduodama pi
giau normalių kainų. Ir mes šioje 
maišatyje, ieškodami ką parduoti ir 
Iš kur markių gauti, užmiršome spau
doje išreklamuotą mūzų kultūringu
mą. Nukritome į savo „karališką“ 
individualumą ir atsiribojome nuo 
savų kultūrinių institucijų. Tai kas, 
Jei visuomeniniam bei šalpos darbui 
reikalinga pinigo, tai kas, kad redak
toriai ir žurnalistai dirba iš pasi
šventimo. Jei jie sugeba, tegu kom
binuoja, o aš laikraštį pasiskaitysiu 
pas kaimyną, arba ir visai neskaity
siu. Ir taip galvojančių yra ne tik 
Vokietijoj, bet ir kitur gyvenančiųjų 
mūsų tautiečių tarpe. Pvz., vienoje 
stovykloje Anglijoje gyvena 25 lie
tuviai, o spaudos ateina tik po vieną 
laikraščio egz. Tuo tarpu oficialiuose 
minėjimuose daug gražių žodžių pri- 
kalbama...

Žvilgsnis į veidrodį nėra malonus, 
but jis būtinas, jei norime drįsti vis- 
kį vadinti tikraisiais vardais.

Jonas Biržys

Bernadone bijo nauju kovo Palestinoje
NEPAPRASTAS "TSRS PASIUNTINYS ATVYKO I TEL AVIVĄ

Po pasitarimų su įvairiais arabų 
ir žydų politikais ir vadais Jungt. 
Tautų tarpininkas grafas Folke Ber
nadotte, kaip nurodo SPD, įteikė 
Jungtinėms Tautoms naują praneši
mą. Jame nurodoma, kad visos par
tijos pasisakančios už ginklų paliau
bų pratęsimą, nors netrūksta ir žen
klų, kad priešingumai gali prasiverž
ti viešumon jau netrukus. Padėtis 
ir toliau pasiliekanti įtempta, nes 
arabai nei žydai nepasitiki vieni kitais.

JT tarpininkas dar kartą pabrė
žia, kad ginklų paliaubų vykdymą 
JT atstovai tūri būtinai stebėti. Iki 
praėjusios savaitės pabaigos, rašo

Kodėl nepanaudota jėga 
r -

Optimizmui nėra pagrindo. Tolimesni pasitarimai turės 
būti be „spaudimo

Jau penktą kartą kalbėjosi trys Va
karų pasiuntiniai su Kremliaus val
dovais, bet pasitarimų rezultatų iki 
šios nepaskelbė nė viena pusė. Pa
likta pilna laisvė diplomatiniams 
korespondentams, kurie taip pat yra

Iš firmos „Aufbau“ reprezentacinių leidinių apie lietuvių kultūros lai
mėjimus ' •

labai atsargus ir pasitarimus vertina 
iš grįžtančių pasiuntinių veidų.
PER ANKSTYVAS OPTIMIZMAS

Daily Mail dipl. koresp. W. Broad
bent rašo, kad „Vakarų pasiuntiniai 
nėra tiek pažengę, kiek buvo tikė
tasi po pirmojo interview su mar
šalu Stalinu. Kada jie įžengę į Krem
liaus pasitarimą, tai nebuvę kuo grį
sti bet kokį optimizmą“. Iš to pa
reiškimo peršasi mintis, kad jie visi 
su Molotovu ieško bazės, kaip pra
dėti keturių ministerių konferenciją, 
bet nė vieniems nenusileidžiant, ji 
ir nesurandama! Pastebima, kad va- 
karičiai gavę naujus nurodymus lai
kytis kietai, kad Berlyno blokada 
būtų nuimta prieš bet kurias dery
bas ir kad šis nusistatymas neturi 
būti keičiamas, priduria dipl. kore
spondentas.

Sovietai, kaip pažymi NYHT p. 
W. Kerr lūpomis, reikalauja atidėti

Bernadotte savo pranešime, Palesti
non atvykę tik apie pusę visų paža
dėtų stebėtojų. Todėl stebėjimo si
stema negalinti pakankamai funk
cionuoti, o kai kuriose srityse iškilę 
net rimtų sunkumų.

Be kitų, rugpiūčio 9 d. į Haifą 
atvyko nepaprastas Sovietų pasiun
tinys Pavel I. Jaršov. Izraelio vy
riausybės atstovų sutiktas Jaršov 
nuvyko į Tel Avivą. Uosto pastatai 
buvo papuošti sovietinėmis vėliavo
mis. Krante laukė išsirikiavusi žy
dų garbės kuopa. Užkalbinusiems 
žurnalistams Jaršov pastebėjo: „Mes 
jau čia“.

V. Vokietijos vyriausybės sudarymą 
ir Sovietų Sąjungos įsileidimą prie 
Ruhro kontrolės. Ypatingos reikšmės 
teikiama priešpaskutiniam pasikal
bėjimui su Molotovu, nes vakariečiai 
padarę tam tikrų pasiūlymų, į ku

riuos Molotovas pasiutiniams davęs 
savo atsakymą ir kuris jau nukrei
psiąs pasikalbėjimo kursą tąja link
me. Kokie tie klausimai ir koks at
sakymas, apie tai niekas neužsimena, 
nebent nuvargę pasiuntinių veidai 
būtų išdavę Molotovo atsakymą.

KODĖL tokia politika 
VEDAMA?

Dvi naujos teorijos nusakančios 
Vakarų politiką.

Antradienio vedamajame Daily 
Mail mėgina apibrėžti, kodėl iki šiol 
Vakarai veda tokią politiką Sovietų 
Sąjungos atžvilgiu. Pasak vedamojo, 
esančios sukurtos dvi galvojančių 
žmonių teorijos. Pagal vieną jų lai
koma, kad rusai esą tiek silpni, jog 
jie gali būti tikrai priversti pasi
traukti iš Europos be karo. Ir šios 
teorijos „agresyviausias šalininkas 
yra p. Churchill“, rašo Daily Mail. 
Jis savo kampaniją pradėjęs Fulto- 
ne. Po Italijos rinkimų jis džiaugs
mingai pradėjęs šaukti dėl Sovietų 
linijos Europoje stūmimo atgal. Jis 
ir dabar drąsiai pranašaująs gali
mybę, kad Stalino galybė būsianti 
sulaužyta Rusijoje.

Antrosios teorijos šalininkai taip 
pat pradeda savo įrodinėjimus iš 
įsitikinimo, kad Rusija yra silpna ir 
kad ji ilgai vengs karo. „Bet šios 
teorijos šalininkai, nurodo DM, įskai
tant kai kuriuos karo ekspertus ir, 
kaip kai kurie informuoti Washing- 
tono žmonės sako, užsienių reikalų 
minister} p. Marshall}, tiki, jog So
vietų Sąjunga, jeigu ji būtų per 
smarkiai pastumta, galėtų kariauti“. 
Šios teorijos šalininkai bijosi, kad 
Rusija nemėgintų mestis į neplanin
gą karą, į tarptautinį pilietinį karą, 
pradedant Italijoje ir Prancūcijoje. 
Ir dėl šios priežasties dabartinė po-

u

litika vedama spaudimo, bet ne stū
mimu keliu. Jie tikisi, kad dabar 
palaikomu Rusijos linijos spaudimu 
bus palaikomas silpnumas, kaip kad 
įvyko su Jugoslavija.

Dėl šių dviejų teorijų atsiradimo 
ir delsiamas galutinis ėjimas. Dėl to 
paties -reikalo įtempimas jaučiamas 
Londone, Washingtone ir Europas 
sostinėse. Dėl spaudimo palaikymo 
taip pat nėra vieningos nuomonės 
tarp karinių ir politinių ekspertų.

Svarbiausią kyla klausimas, kas 
bus su Sovietų Sąjunga, kada spau
dimas pasieks pavojingą tašką: ar 
Sovietai panorės pasiduoti, ar jie 
imsis tokių žygiu, kurte prives prie 
karo? Ši alternatyva tų teorijų šali
ninkus privedė prie nustatymo pu
siausvyros tarp Sovietų jėgų ir silp
numo. Ekspertai labiau sutaria dėl 
Sovietų pajėgumo, negu dėl jos silp
numo. Ir suprantama, Sovietai turi 
pasaulyje didžiausią sausumos armi
ją. Ji Europoje tiek toli nusistumus, 
jog jos istorija dar nežino. Gal būt, 
Sovietai Atlantą ir Viduržemį pa
siektų per kelias savaites ir tada, 
rašo Daijy Mail, būtų sunkiau juos 
išstumti, negu buvo vokiečius.

Rusijos silpnumą taip pat sunku 
apskaičiuoti. Žiūrint iš karinio taš
ko, jos pramonė yra labiau pažeidžia
ma su tolimo skridimo bombonešiais, 
ypač kol JAV laiko atominių bombų 
monopolį. Tačiau politinis klausimas 
esąs karštai diskutuojamas ekspertų, 
būtent: satelitinių -kraštų, einančių 
nuo Pabaltijo iki Balkanų, laikysena 
karo atveju.. „Ar karo atveju sateli
tų kraštai bus Rusijos pajėgumo ar 
silpnumo šaltiniu? Ar taps jie Mi- 
chailovičiais, kurie sudarinės atspa
ros mazgus ir trukdys Rusijos karo 
mašinai?“

Tai vis klausimai, kurie kvaršina 
politikos kūrėjų galvas. Štai dėl ko, 
sakoma, nepademonstruota Berlyne 
jėga, pasiunčiant traukinius su gink
luota sargyba. Ir esą, baigdamas 
Daili Mail primena, įvyko taip, kad 
spaudimo teorijos šalininkai nugalė
ję tuos, kurie norėtų Sovietus stumti 
lauk iš Europos, kad nepasidarytų 
patys agresoriais.

Iš šių teorijų bus mums aišku, 
kodėl iki šiol vedama tokia vakarų 
politika. J. A.

Stockholmas (Elta). Kopenhagoje 
pasauliniame radio kongrese liepos 
13 d. buvo iškeltas klausimas priimti 
į kongresą ir delegatus tarybinių Pa
baltijo valstybių, rusiškos Karelijos 
ir Moldavijos. Britų delegatas paste
bėjo, kad nė vienas tų kraštų neturi 
tarptautinio pripažinimo nei sava
rankios užsienio politikos vadovy
bės, ir todėl tų kraštų atstovai ne
galį dalyvauti tarptautiniame kon
grese. Labai piktą repliką į tai pa
darė Vengrijos atstovas, kuris pa
reiškė, kad tokia pat situacija gali 
greitai susidaryti ir su eile kitų val
stybių, kurios yra atstovaujamos 
šiame kongrese. Ypatingai Skandi
navijos valstybės turinčios pagrindo
tą reikalą suprasti.

Sov. Rusijos atstovas, remiamas 
Jugoslavijos atstovo, įrodinėjo, kad 
neįsileidimas visų taryb. respublikų 
atstovų sudarysiąs keblumų Tarybų 
Rusijai dalyvauti būsimuose kongre
suose. Ginčai šituo klausimu buvo 
perkelti į kitos dienos posėdį. Sate
litinės Rusijos atstovai įrodinėjo, 
kad jei kongrese dalyvauja Ispanija, 
tai ir tarybinės respublikos turėtų 
būti Įsileistos į kongresą. Rumuni
jos delegatas pažymėjo, kad bedra- 
darbiavimas su „fašistiniais elemen
tais“ kliudysiąs kongreso darbą ir 
kad kongresas turįs maža galimumų

Paskutinės aktnalijos
— Stuttgarto radijas penktadieni 

pranešė, kad baigiami paruošiamieji 
darbai likusiai „Kopfąuote“ daliai 
(po 20 DM asmeniui) išmokėti. Iš
mokėjimas įvyks rugpiūčio 22 ir 23 d. 
Turintiems ein. s-tas bankuose šie 
pinigai bus pervesti į jų s-tas, ne
turintiems tokių s-tų bus išmokama 
grynais pinigais.

» » ♦
— Sąryšy su pašto tarifo nupigi

ntam, nup rugsėjo 1 d. jungt. Vokie
tijos zonose įvedami nauji pašto 
ženklai.

* » ♦
— Paryžiaus žiniomis, Maskvos 

pasitarimuose kalbama apie „laikinio 
pobūdžio kompromisus“, pagal ku
riuos Sov, Sąjunga sutiktų Berlyno 
blokadą atpalaiduoti, o vakariečiai 
padarytų nuolaidų dviem klausimais, 
būtent: 1) panaikintų Vakarų DM 
Berlyne, pripažindami visam miestui 
galiojančiomis Sovietų ostmarkes, ir 
2) neribotam laikui atidėtų Vakarų 
Vokietijos vyriausybės sudarymą* 
rašo DM/AP.

» • ♦
— Ketvirtasis Vakarų atstovų su

sitikimas su Molotovu ketvirtadieni 
Maskvoje, kaip prasitarė JAV pa
siuntinys Bedell Smith, esąs, nei pir
mutinis nei paskutinis.

* * *
— DM spec, koresp. iš Frankfurto 

praneša, kad iš Prahos į Vokietiją 
atbėgo buv. Čekoslovakijos ministe- 
rio pirm-ko pavad. ir Prahos bur
mistro pad. Dr. Peter Ženki. Jisai 
su žmona ir vienuolika kitų asmenų 
buvę sunkvežimiu, su užrištomis aki- 
ihis atgabenti prie Čekoslovakijos 
sienos. Šį darbą atlieka čekų parti
zanai, antikomunistinė čekų armija. 
Tokiu būdu iš Čekoslovakijos buvę 
išgabenta 15 buv. generolų. Kiek
vieną kartą po tokių operacijų „pa
grobėjai“ grįžta atgal Cekijon, visiš
kai neišsiduodami, kas jie toki yra.

* * «
— Iš patikimų šaltinių yra pa

tirta, kad Rytų Europos vyriausybės 
(Sovietų satelitai) svarstančios eko
nominių sankcijų pritaikymą Jugo
slavijai, rašo Daily Mail. Tuo būdu 
marš. Tito bus priverstas ieškoti pa
ramos Vakarų kraštuose — Italijoje^ 
Austrijoje, Šveicarijoje ir gal kitur.

— Kelioms dienoms praslinkus po 
Dr. A. Bilmanio mirties, rugpiūčio 
4 d. nuo širdies smūgio mirė antra
sis Latvijos pasiuntinys — tai Val
demars Sainais, akredituotas Skap- 
dinavijai, su būstine Stockholm^. ' ■

' '* r •. !* ■' r ————— '..ii f

Suktas, bet nepavykęs Sovieto bandymas
21 VALSTYBE NEPRIPAŽINO PABALTIJO OKUPACIJOS

susitarti dėl taikingo visų tautų tal
kininkavimo.

Vengrijos delegato aliuzija į ne
tikrą Skandinavijos valstybių padėti 
sukėlė sensaciją danų spaudoje. Vė
liau, liepos 13 d., kongreso pirminin
kas p. Holmblad pakvietė spaudos 
atstovus, kuriem išdėstė Jugoslavi
jos delegato pareiškimą, padarytą 
neva tam, kad nedemonstravus prieš 
Rusiją ir kitas liaudies — demokra
tiškas valstybes. Pasitarimas su 
spaudos atstovais turėjo tikslą iš
vengti tendencingų informacijų apie 
kongreso debatus. Žurnalistai iš sa
vo pusės pareiškė, kad jie stengiai 
būti objektingi savo pranešimuose, 
tačiau jie rezervuojasi teisę daryti
išvadas iš delegatų kalbų.

Liepos 14 d. posėdyje kongreso 
dalyvių buvo nubalsuota:

5 tarybines respublikas (Lietu
vą, Estiją, Latvijų, Moldaviją ir 
rusiškąją Kareliją) nepriimti | 
kongresą.
11 rytų bloko valstybių balsavo 

už priėmimą ir 21 valstybė — prieš.
Tarybų Rusijos delegatai protes

tavo prieš tokį nutarimą, neva 
prieštaraujantį tarptaut. teisei, kuria 
komplikuosiąs rusų dalyvavimą kon
grese. Diskusijos šiuo klausiniu už
sitęsė 6 valandas.
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L. S. S-gos trisdešimtmetis tremtyje
‘ JUBILIEJINĖ STOVYKLA DVIEJOSE VIETOSE: BALTIJOS PAJŪRY IR ALPIŲ PAPĖDĖJE

Dar Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpy Lietuvos Skautų Sąjunga 
pradėjo gražią tradiciją — kas de
šimtis metų organizuoti visuotines 
skautų tautines stovyklas. Kadangi 
LSS savo egzistencijos pradžią iš
veda iš 1918 metų, tai I-ji Tautinė 
Stovykla įvyko 1928 metais Lietu
voje, A. Panemunės miške, II-ji — 
1938 metais — A. Panemunėje ir Pa
žaislyje ir štai dabar, 1948 metais, 
įvyksta IlI-ji LSS Tautinė Stovykla 
toli nuo pavergtosios tėvynės, karo 
nusiaubtos Vokietijos žemėje. Kaip 
tik Šiais metais tremties sąlygose 
Lietuvos Skautų Sąjunga švenčia ir 
saVė gyvavimo trisdešimtmeti.

Šiai svarbiai ir reikšmingi sukak
čiai atžymėti LSS tremtyje atsikū
rusi vadovybė jau iš anksto buvo 
numačiusi organizuoti bendrą visų 
tremtyje esančių skautų Tautinę 
Stovyklą Alpėse. Deja, dėl valiutos 
reformos, kuri jau ir taip sunkias 
tremtinių ekonomines sąlygas pri
vedė kone prie katastrofos, reikėjo 
skubiai persiorganizuoti ir skautų 
sutelkimą skirstyti j dvi vietas: ame
rikiečių ir prancūzų zonų skautai su
važiavo kartu j anksčiau minėtą vie
tą Alpių papėdėje, netoli Mittenwal- 
do, Isar-Horn vietovėje, o anglų zo
noje gyvenantieji skautai suskrido 
Baltijos pajūrin Timmendorfo vieto- 
vėn, prie Neustadto, 46 klm. nuo Lū- 
becko. Alpių stovykla prasidėjo lie
pos 29 d. ir tęsėsi ligi rugpjūčio 14 d., 
gi Baltijos pakrantėje — nuo rug
pjūčio 2 d. iki 15 d., vadinas, abu 
skautu sąskrydžiai stovyklavo maž
daug po dvi savaites. Stovyklų ren
gėjų organizacinio permatymo ir ap
sukrumo dėka stovyklaujantieji skau
tai gavo atitinkamą minimalią IRO 
bei karinės valdžios paramą kaip

Kam teko aplankyti LSS jubilie
jinė tautinė stovykla Alpėse, Isar- 
Horn vietovėje prie Mittenwaldo, tas 
negalėjo susidaryti kitokį vaizdą, 
kaip tik — matęs iš visų pusių Al
pių aukštais kalnais apsuptus du lie
tuviškus miestus, kurių viename 
tvarkėsi ir gyveno moterys ir mer
gaitės, o kitame — vyrai ir jaunuo
liai. Žinoma, jei skautiškas palapi
nes laikysime namais, kurių artimoje 
aplinkumoje matėsi lietuviškoji- 
skautiškoje ornamentika ir jautėsi 
daug Įdėto lietuviško sumanumo, šir
dies bei lietuviškų rankų triūso. Gal 
tokj pat vaizdą darė ir Baltijos pa
jūryje Įruoštoji skautų stovykla, bet 
aš kalbėsiu apie Alpių stovyklą, ku
rioje pats lankiausi ir viską mačiau.

> . ’• -----------“

v Iš LTB Centro Komiteto veiklos
BENDRAS POSĖDIS SU VYKDOMĄJA TARYBA

S. m. liepos 20 d. Hanau jvyko 
bendras posėdis LTB Centro Komi
teto su Vykdomąja Taryba. Vykd. 
Tarybos pirmininkas nušvietė tarp
tautinę būklę ir pranešė apie padėti 
Lietuvoje, pažymėdamas kad su va
dovaujančiais veiksniais susitarta vi
sais krašto kovos ir vadavimo klau
simais ir kad tolimesnei veiklai už
sienyje Lietuvos vardu panaujinti 
Krašto Įgaliojimai Vlikui.

Finansų Tarnybos Valdytojas nu
švietė Tautos Fondo būklę ir ta proga 
buvo pasiektas susitarimas dėl ren
kamų iš Bendruomenės narių mo
kesčių dydžio ir jų paskirstymo tarp 
Bendruomenės organų ir Tautos Fon
do nuošimčio.

maitinimo taip lygiai ir susisiekimo 
srytyje.
LSS> — gausiausia lietuvių- tremtinių 

organizacija
Jei nepriklausomoje Lietuvoje 

skautų organizacija buvo Įskaitoma i 
gausesniųjų organizacijų skaičių, tai 
tremtyje ją reikia laikyti gausiausia. 
Didelis, atsidūręs karo pasėkoje Va
karuose, lietuvių skautų skaičius, 
patrankų gaudesiui nutilus, susibū
ręs vėl skautų sąjungon, ne tik šią 
organizaciją atgaivino, bet dar, su
telkiant gausius priaugančiojo jau
nimo būrius, ją tremtyje išugdė ir 
Sustiprino. Tie visi mažamečiai, ku
rie tėvų buvo atsigabenti tremtin, 
jau išaugę jaunuoliais ^gausino 
tremtinių skautų eiles, ir štai dabar 
jie skautų sąjungos trisdešimtmečio 
stovyklose sudaro kone vyraujanti

Du lietuviški miestai Alpių papėdėje

Su Kultūros Tarnybos Valdytoju 
išaiškinta įvairūs abi puses liečią 
klausimai.

Vykdom. Tarybos nariai ta proga 
aplankė Dailės Parodą, o Vykd. Ta
rybos Pirmininkas stovyklos gyven
tojams padarė pranešimą apie tarp
tautinę padė'i. (LTB)

PASIKEITIMAI LTB CENTRO 
KOMITETE

Dviem LTB Centro Komiteto na
riams, p. p. Dr. A. Sideravičiui ir Dr. 
V. Jasaičiui išvykus j užjūrj, jų vie
ton i Centro Komitetą jėjo daugiau
sia balsų gavę kandidatai: p. p. Ber
nardas Žukauskas ir Juozas Audė
nas, abu iš Hanau stovyklos. (LTB) 

skaičių. Nors ir neturėdamas tikslių 
davinių, gal nelabai teapsiriksiu teig
damas, jog LSS tremtyje apima ne
mažiau 5000 narių. Toki vaizdą su
sidariau, aplankęs LSS Tautinę Sto
vyklą Alpėse, kur stovyklavo nema
žiau 500 skaučių ir per 500 skautų, 
vadinas, viso buvo per 1000 stovy
klautojų. Reikia manyti, kad Balti
jos’ pajūryje stovyklavo taip pat pa
našus skaičius. O stovyklosna su
skrido, atsižvelgiant į neseniai aštriai 
pasireiškusius ekonominius sunku
mus, geriausiu atveju tik vienas treč
dalis skautų organizacijai priklau
sančių narių: daugelis vyresniųjų 
skautų susilaikė nuo šios reikšmin
gos išvykos, o dar daugiau jaunųjų 
buvo sulaikyti Jų tėvų. Turėdami 
visas nepatogias aplinkybes, galime 
teigti, jog 1948 metų LSS jubilejinės 
stovyklos savo gausumu net pralenkė 
organizatorių viltis.

Ir kaip gi nevadinsi miestu tokios 
stovyklos, kurioje randasi visos mies
tiškos Įstaigos: štai valdžios būstinės, 
ten policija, paštas, maisto sandėliai, 
ambulatorijos, parodos bei krautu
vės, pagaliau čia Įsikūrusi net ir sto
vyklos dienraščio redakcija, . kurios 
esimas mano aliuzavlmą visiškai daro 
Įtikinančiu. Taigi pavaikščiokime ir 
pasižvalgykime po šių dviejų miestų 
Įstaigas.

Valdžios įstaigas, 
kaip ir pridera joms pirmoje eilėje 
atiduoti tinkamą respektą, apžvelki
me iš pat pradžių ir susipažinkime 
su valdžios kėdėse sėdinčiais asme
nimis. Atsiprašau, čia valdžios as
mens kėdėse nesėdi, nes jiems tiek 
gausu valdomojo darbo, kad per die
ną nusibegioja kur kas daugiau už 
eilinius skautus. Na, tiek to, tegul 
jie sąu bėgioja, juk jie ir yra šių 
miestų {sisteigimo kaltininkais. Bet 
kas jie per vieni? Ogi:

Vyr. Skautininkui K. Palčiauskui, 
LSS Tarybos Pirmininkui, tenka ati
duoti pati pirmoji valdžios kėdė. Jo 
valdžios galia reikėtų išplėsti net ir 
prie Baltijos Įsikūrusiai skautų sto
vyklai, nes LSS Tautinės Stovyklos 
tremtyje organizavimo iniciatyva ki
lo iš LSS Tarybos, kurios pirminin
ku ir yra K. Palčiauskas. Jis čia 
vadovavo visiems bendriems iškil
mingiems parengimams.

Vyr. Skto. Ant. Saulaitis ėjo vyrų 
Skautų Stovyklos Viršininko parei
gas. Jo ilgametis skautiškasis ^prity
rimas visur matėsi ir iškilminguose 
parengimuose reiškėsi greta LSS Ta
rybos Pirmininko.

Kalbant apie vyrų skautų stovy
klos vadovus, negalima pamiršti pa-

Hanau. — Liepos 24—25 d. d. čia 
su dideliu pasisekimu koncertavo Vil
niaus operos solistas Stasys Liepas, 
talkininkaujant violončelistui Algi
mantui Motiekaičlui, fortepijonu 
Aleksandrų! Kučiūnai palydint. So
listas Stasys Liepas padainavo {do
mią, iš dalies visai begirdėtą ir sko
ningai paruoštą dainų- ir arijų pro
gramą. Didelis, sultingas, gražiai iš
lygintas Stasio Liepo balsas gavo 
ypačiai pasireikšti Čaikovskio „Don
žuano“ serenadoje, Schuberto daino
je „Gyvenimas“, Borodino „Kuni
gaikščio Igorio“ operos arijoje ir kt. 
Dainininko balso išraiškos jėga, gilus 
interpretacijos menas buvo ryškus 
Grečaninovo dainoj „Kalinys“, Meyer- 
berio baladėje iš operos „Afrikietė“, 
Rossini Cavatinoje iš operos „Sevili
jos Kirpėjas“ ir net komiškoje liau
dies dainelėje — Vlado Jakubėno vy
kusiai perkomponuotoje — „Tėvas su 
motina savo“.

skautininko M. Jurkšo, kuris buvo 
faktinasis šios stovyklos organizato
rius. Jei Tautinės Stovyklos organi
zavimo sumanymas kilo iš LSS Pir- 
mijos, tai visų reikalingų stovyklai 
egzistuoti priemonių parūpinimas 
svariausiai gulė ant M. Jurkšo pečių. 
Pakankamai nepabaigiamų rūpesčių 
jis turėjo ir pačioje skautų stovy
kloje.

Įsteigtasis skaučių miestas gyva
vo po Vyr. Sktn. J. Augustaitytės- 
Vaičiūnienės globa. Skaučių stovy
klos viršininkės pareigas ėjo sktn. 
E. Putvytė, kurios pavaduotoja buvo 
St. Lizdenienė. Kiek -teko patirti, iš 
Seserijos pusės stovyklą organizuo
jant daugiausia pasireiškė vyr. sktn. 
O. Zailskienė ir sktn. E. Putvytė.

Dvasiniai reikalai šiame skautų 
naujakuryne taip pat nebuvo pamirš
ti. Šią sritį aptarnavo LSS Skautų 
Vyr. Dvasios Vadovas sktn. kun. dr. 
J. Vaišnora, kuriam pagelbėjo bene 
dar 12 kunigų. Taigi skautų sielos 
dalykai šį kartą tikrai nebuvo pa
miršti.

Savaime suprantama, jog tokios 
didelės stovyklos, atseit dviejų mies
tų, vadovavimui buvo ir daugiau pa
reigūnų, bet jie man bus atlaidus už 
čia nepažymėjimą, nes neturėjau ga
limybių visų įtraukti į savo blok
notą.

Visų kitų šiuose miestuose esan
čių Įstaigų detaliai neaprašysi, nes 
tai pareikalautų per daug vietos, bet 
pro

stovyklos dienraščio 
redakciją

tylomis praeiti negalima. Tai {stai
ga, kuri suregistruoja visus žymes
nius stovyklos gyvenimo Įvykius ir 
rotatorium Įamžina dviejuose popie-

rfo lapuose kas mielą stovyklavim® 
dieną. Dienraštis pavadintas: „3# 
METŲ, L.S.S III-sios Tautinės Sto
vyklos Laikraštis“. Jame skelbiama 
Vadovų nurodymai, pranešimai, sto
vyklinio gyvenimo kronika ir kt 
Nepamirštas ir jumoro skyrius. Taip 
pat randame ir poezijos. Kaip jame 
parašyta, dienraštį leidžia LSS Se
serijos ir Brolijos Stovyklų Vadovy
bės, o redaguoja Redakcinė Komisi
ja, bet vyriausias to laikraščio orga
nizatorius ir taip pat redaktorius yra 
žinomas žurnalistas- sktn. Br. Kviklys. 
Jis savo redakcinį štabą, spaustuvę 
ir administraciją Įsirengęs toje pa
čioje palapinėje, kur ir pats gyvena. 
Čia pareikšta Br. Kviklio iniciatyva 
ir jdėtas darbas visų stovyklaujan
čių skautą puikiai Įvertinta, nes šio 
dienraščio po 60 fenigių visam sto
vyklavimo laikui apmokamos prenu
meratos surinkta daugiau 600-tų.

Paštas stovykloje taip pat vai
dina labai didelę rolę. Per jį j dieną 
pereidavo po kelis šimtus laiškų. Šio 
pašto išsiunčiamieji laiškai gauna du 
stovyklos antspaudus. Vieną apvalų 
lietuvišką: „LSS. 1948. VIII. 2—14. 
Alpės. III Tautinė Stovykla", kurio 
viduryje skautiškos lelijos, rūtos ir 
Vyties kompozicija, o kitą — ketur- 1 
kampl anglų kalbos turiniu: „1918— 
1948. Lithuanian Boy Scouts. 3 NA
TIONAL JAMBOREE. 1948. VIIL 
2—14. The Alps, Isar Horn“. Reikia 
manyti, jog šie vokai irgi praturtins 
filatelistų rinkinius.

* * *
Išsiskirianti iš eilinių dienų sto

vykloje buvo SUKAKTUVINE DIE
NA, {vykusi rugpiūčio 7 dieną, bet 
apie tai kitą kartą. Taip pat pakal
bėsime dar ir apie kitas stovyklines 
Įdomybes. D. Penikas

Įspūdingas koncertas Hanau
DALYVAVO STASYS LIEPA, ALGIMANTAS MOTIEKAITIS, IR 

ALEKSANDRAS KUClŪNAS
Malonus buvo ir violončelisto Al

gimanto Motiekaičio pasirodymas. 
Sis jaunas, neabejotino talento mu
zikas mus labai maloniai nustebino, 
pagrojęs visą eilę muzikos veikalų 
(čia pažymėtinas subtilus Debussy 
„Noktiurno“ ir Ravelio ,;Habaneros“ 
atlikimas). A. Motiekaičio pasirody
mas paliko labai malonų atgarsi sto
vyklos visuomenėje. Muz. A. Kučiū- 
nas neatskambino fortepijono par- 

, tiją, bet intensyviai atjautė dainuo
jamą ar grojamą muzikos kūrini: jo 
gražus ir spalvingas užgavimas nešte 
nešė solistų melodijas. Tai btfvo 
akompanavimo menas, kurį ne tfk 
žinovas, bet ir eilinis klausytojas 
pastebėjo ir įvertino.

Publika koncertuojantiems nepa
gailėjo smarkių katučių ir nenoromis 
skirstėsi namo. Daugiau tokių kon
certų! J-s

Arturas Koestleris

Tamsa vidudienį
j Vertė V. (R -

Rubašovas laukė, norėdamas pamatyti, ar Richardas turi 
dar ką pasakyti, bet šis tylėjo. Rubašovas nusiėmė pince-nez 
ir nuvalė Į rankovę.

— Partija niekados neklysta, — tarė Rubašovas. — Mes 
abu galime klysti. Tačiau ne Partija. Partija, drauge, yra 
kažkas daugiau, negu tu ir aš ir tūkstančiai kitų, kaip mes. 
Partija tai revoliucinės idėjos įsikūnijimas Istorijoje. Istorija 
nežino nei skrupulų nei svyravimų. Inertiška ir neklystanti 
ji eina prie savo tikslo. Kiekvienoje savo proceso užuolan
koje ji nusikrato dumblu ir paskenduoliais. Istorija žino savo 
kelią. Ji nedaro klaidų. Kas nepasitiki pilnai Istorija, tam 
nėra vietos Partijoje.

Richardas tylėjo; ant alkūnių parėmęs galvą, veidą įsmei
gęs į Rubašovą. Rubašovas tęsė toliau:

— Tu sutrukdėt mūsų medžiagą; tu užgniaužei Partijos 
balsą; tu išplatinai brošiūras, kurių kiekvienas žodis klaidin
gas ir žalingas; tu rašei: „Revoliucinio sąjūdžio likučiai turi 
susiburti ir visos t|ronijai priešingos jėgos susijungti; mes 
turime užbaigti mūsų senas vidaus kovas ir pradėti bendrą 
kovą“. Klaida. Partija neturi jungtis su nuosaikiaisiais. Juk 
jie tiek kartų lengva-širdimi išdavė judėjimą, jie tą patj pra
dės vėl sekanti kartr ir kiekviena proga. Tartis su jais, vadi
nas, palaidcti revoliuciją. Tu rašei: „Kai namas dega, visi 
turi padėti ji užgesinti; jei dar ir toliau mes ginčysimės 
doktrinos klausimuose, visi būsime nuvaryti į pelenus“. Klai
da. Su gaisru mes kovojame vandeniu, kiti pila ant jo alyvą. 
Mes pirmiausia turim nuspręsti, kuris metodas geresnis, van
duo ar alyva, ir tik tada rūpintis sujungti gaisrininkų gru
pes. Šitaip politikuoti negalima. Negalima daryti politikos 
remiantis aistromis ir neviltimi. Partijos linija aiškiai nusta
tyta, kaip siauras kalnų takas. Menkiausias klaidingas žings
nis 1 dešinę ar i kairę reiškia bedugnę. Oras kalnuose skys
tesnis; kam sukasi galva, tas žuvęs.

Dabar buvo jau taip tamsu, kad Rubašovas negalėjo ma
tyti Plėtė rankų. Du kartus suskambėjo skambutis, už pus
valandžio muziejus bus uždarytas. Rubašovas pasižiurėjo i 
laikrodi; reikėjo dar pasakyti galutini žodj, tada bus viskas 
baigta. Richardas nejudėjo, sėdėjo atsirėmęs alkūnėmis į 
kelius.

— Taip, — tarė jis pagaliau, — nieko daugiau. — Jo bal
sas buvo duslus ir labai išvargęs. — Tavo palyginimas su 
kalnų taku labai puikus. Tačiau man viena aišku, lead mes 
pralaimėjome. Tie, kurie dar pasiliko, mus apleidžia. Gal 
būt dėl to, kad ant to kalnų tako per daug šalta. Kiti — 
šildosi prie ugnies su muzika ir puikiomis vėliavomis. Gal 
kaip tik dėl to jie ir laimėjo. Mes gi daužome galvas į sieną.

Rubašovas klausėsi tylėdamas. Prieš padarydamas ga
lutinį sprendimą, jis norėjo sužinoti, ar Richardas turi dar 
ką pasakyti. Tai negalėjo pakeisti sprendimo, bet jis vis 
laukė.

• Tvirtas Richardo siluetas vis labiau skendo tamsoje. Jis 
pasitraukė dar toliau; jo pečiai sulinko, o veidas beveik 
visiškai pasislėpė tarp rankų. Po kiek laiko pasigirdo Ri
chardo balsas:

— Kas dabar bus su manimi?
Rubašovas uždėjo liežuvį ant skaudančio danties, norėjo 

pakrapštyti, bet susilaikė. Jis tarė ramiai:
— Pagal Centro Komiteto sprendimą, privalau tave pa

informuoti, kad tu, Richardai, nebesi Partijos narys.
Richardas nesukrutėjo. Šį kartą Rubašovas truputį pa

laukė, paskum atsistojo. Richardas pasiliko sėdėti. Pakėlė 
tik galvą, pasižiūrėjo į jį ir paklausė:

— Ar dėl to tu atvykai?
— Svarbiausia, — tarė Rubašovas. Norėjo eiti, bet pasto

vėjo kiek prieš Richardą.
— Kas bus dabar su manim? — paklausė Richardas.
Rubašovas tylėjo. Po kiek laiko Richardas tarė:
— Atrodo, nebegalėsiu ir gyventi draugo kabinoje?
Rubašovas truputį Susvyravęs tarė:
— Tai būtų tau naudingiau.
Tuoj pat gailėjosi tai pasakęs, bet kartu galvojo, kad 

Richardas nesuprato, ką tuo jis norėjo pasakyti. Jis pažvelgė 
į suglebusi jo kūną.

— Geriau atskirai išeiti iš muziejaus. Viso gero.
Richardas pabudo, bet paliko sėdėti. Patamsėjo. Ruba

šovas vos begalėjo Įsivaizduoti jo pasruvusių ir. truputį iš
sprogusių akių išraišką; tačiau tas Įspūdis labiausiai {smigo 
jam i atminti.

Jis apleido salę. Jo žingsniai girgždėjo ant parketo. Tik 
priėjęs prie išėjimo prisiminė, kad nepasižiūrėjo i Pieta. Da
bar tik galės prisiminti sugręžtas ir liesas rankas.

Prieš muziejų jis stabtelėjo. Ėmė daugiau skaudėti dan
tis, šalta. Apsisuko aplink kaklą pilką vilnoni šaliką. Dide
lėje muziejaus aikštėje jau degė lempos; žmonių buvo ne

daug; praėjo skambindamas tramvajus. Jis norėjo surasti 
taksi.

Ant paskutinių laiptų pagavo ji Richardas; jis sunkiai 
alsavo. Rubašovas neskubėdamas ėjo toliau, bet nesulėtin
damas žingsnių ir neatsigręždamas. Richardas truputi pra
lenkė' ji. Padaręs keletą žingsnių paklausė:

— Ar tai buvo Įspėjimas, kai aš paklausiau, ar man 
negalima pasilikti pas draugą, ir kai tu pasakei: „Tai būtų 
naudingiau“?

Rubašovas pastebėja alėjoje taksi su uždegtais prožek
toriais. Sustojo prie šaligatvio krašto ir laukė, kol priva
žiuos. Richardas stovėjo- šalia.

— Viską tau pasakiau, Richardai, — tarė Rubašovas, pa
šaukdamas taksi. . • ■

— Drauge, negi t-tu mane išduosi, d-drauge... tarė Ri
chardas. Taksi ėmė lėčiau važiuoti, tebuvo už kokio dvi
dešimt žingsnių. Richardas susikūprinęs stovėjo prieš Ru
bašovą; jis nutvėrė Rubašovo apsiausto rankovę ir kalbėjo 
tiesiog jam į veidą:

— Aš nesu Partijos priešas, — tarė Richardas. — Negali 
atiduoti mane į skerdyklą, d-drauge...

Taksi sustojo; šoferis, matyt, girdėjo paskutinius žodžius., 
Rubašovas apskaičiavo, kad neapsimoka pasiųsti jo po velnių; 
policininkas buvo per kok| šimtą žingsnių. Šoferis, senukas 
su odine liemene, žiūrėjo šaltai | juos.

— Į stotį, — tarė Rubašovas, lipdamas 1 taksi. Richardas 
stovėjo ant šaligatvio su kepure rankoj. Taksi pravažiavo pro 
policininką. Rubašovas nenorėjo atsigręžti, bet žinojo, kad 
jis vis tebestovi ant šaligatvio, įsmeigęs akis į taksi raudoną 
šviesą.

Jie važiavo pilnomis žmonių gatvėmis; šoferis keletą kar
tų atsigrįžo, lyg norėdamas Įsitikinti, ar keleivis dar tebėra. 
Rubašovas negalėjo pasakyti, ar ta kryptim jie v.ažiavo. GaV 
vės pasidarė ramesnės, vienos alėjos gale pasirodė dideli na
mai su sienos laikrodžir. Jie sustojo prieš stotį.

Rubašovas išlipo, taksi buvo be skaitliuko.
— Kiek? — paklausė.
— Nieko, — tarė šoferis. Jo veidas buvo sentelėjęs i> 

išvagotas raukšlių. Jis išsitraukė iš kišenės raudoną purviną 
skudurą ir iškilmingai nusišnypštė.

Rubašovas pažvelgė atidžiai į ji pro pince-nez. Niekados 
jis to veido nebuvo matęs. Šoferis Įsikišo nosinę į kišenę.

— Tokiems vyrams, kaip jūs, pone, visuomet veltui, — 
patraukdamas stabdį tarė jis.

Staiga jis ištiesė gyslotą juodomis panagėmis ranką. (B.d.)
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Nepaprastas tremtinių skurdas
£ Atviras Jean Schwoeber pasisakymas Prancūzijos oficioze

Vienoje austrų šeimoje šeiminin
kė atsiprašė svečius dėl priėmimo 
paprastumo ir staiga pakaltino DP 
dėl įvairių negerovių. Ten dalyvavę 
austrai choru primetė jiems: DP at
sakingi už juodosios rinkos atsiradi
mą ir net daugiau: vagystes, užpuo
limus, piešimus, kurių tiek daug pb 
šio karo.

Neapykanta bręsta vienų prieš ki
tus: dideliu vargu beatsistatančiųjų, 
vakar buvusių nugelėtais ir šiandie
ną paniekintųjų, kuriuos Karas iš- 
bloškė iš tėvynės. Jie gyvena Austri
joje blogiausiuose, apverktinose są
lygose ... Daugelis jų pabaltiečiai, 
lenCtai, ukrainiečiai ar lenkai, užtikti 
vokiečių privalomo darbo stovyklose. 
Jie, karui pasibaigus, apleido tas sto
vyklas, kad vėl buvus sugrūstiems j 
naujas, ten gyvenus nepaprastame 
skurde ir jautus neapykantą net tų, 
kurie yra tiesioginiai jų nelaimės 
kaltininkai. Tokiose sąlygose pras
linko treji metai, kurie tapo amži- 

' nybe. Santarvininkai, nepanaudojo 
jokių veiksmingų priemonių, kad ga- 
1Ą> būtų palaužiamas tautinis egoiz
mas, .kuris šiandieną vyrauja.

O kalbant apie DP girdime: jie 
„fašistai“, „karo nusikaltėliai"... 
Maskva ir jos palydovai turi tą gan
dą skleisti, kad jiems sukurtų nepa
vydėtiną padėtį ir priverstų juos re
patrijuoti. Ir tat liečia ypač tautas, 
pvz. pabaltiečius, kurie visuomet nuo 
Jūsų kentėjo, o dabar jų broliai so
vietų naikinami. Aišku, jie atsisako 
grįžti į tėvynę, kuri yra už geležinės 
uždangos. Jie negrįžta, nes žino, kad 
bus persekiojami už įsitikinimus ir 
sovietams nepalankią elgseną 

Austrijos pareiga. — 300.000 DP 
gyvena Austrijoje savo sąskaiton. Jų 
maisto davinys toks pat, kaip ir 
austrų. Austrija įvairiais būdais 
stengiasi savo įsipareigojimus siau
rinti. IRO nemažai tenykštiems DP 
padeda ir sumoka už dalį maisto. Te- 
nepamiršta austrai, kad ir jie 60 % 
maisto gauna iš JAV. Sis faktas pa
sako, ko verti yra austrų priekaištai 
DP. Nė vienas jų nenorės maitintis 
taip, kaip tie nelaimingieji.

Reikia tik atlankyti Alsten, St. 
Johann in Pongau stovyklas, o ten 
kiekvieną apims nepaprastas liūde
sys. Laužai, o juose įvairių tautybių 
sukimštos šeimos dešimtimis. Ten 
žiemą nepakeliamas šaltis, o vasarą 
karštis. Maistas toks, kad žmogus 
gali tik ištverti. Laimingi turintieji 
giminių JAV. Sakoma, kad tremti
nių gyvenime juodoji rinka sudaro 
svarbų veiksnį. Bet'kas gali išdrįsti 
kalną primesti, kai žmogus atsiduria

Šitokia tema Daily Mail laikraš
tyje rašo generolas leitenantas Sir 
G. Martel. Jis klausia, ar tai tėra 
taika su rusais ir gera valia ar patai
kavimas, keliąs didesnius sunkumus? 
Britai tiek karo metu, tiek po karo 
pasidavę rusams. Kiekviena prdga 
santykiaujant su rusais britų veikla 
pasireiškusi neigiamais rezultatais. 
Jis mėgina išskaičiuoti tas progas ir 
parodyti, kad britai nieko daugiau 
negali pridėti prie tų rezultatų, kurie 
dabar bus gauti.

Kai generolas 1943 metais buvęs 
Sovietų Sąjungoje, kaip karinės mi
sijos šefas, rusams buvę sunkumų 
tiek dideliuos, tiek mažuose reika
luose. Britų kariuomenė buvusi pri
pratusi jau daugelį šimtmečių ka
riauti savo sąjungininkų žemėje. Iš 
to išplaukusios dvi sąlygos, būtent:
1) kad jie mažus civilius nesusiprati
mus spręsdavo su sa"vo karininkais ir
2) jų paštas būdavęs sąjungininkų 
pajėgų pristatomas be cenzūros.

Tačiau rusai atmetę šiuos abu da
lykus, prie kurių britų kariai buvo 
pripratę, nors jie buvo Rusijos že
mėje, pavojingais konvojais gaben
dami raudonajai armijai amuniciją.

Rusai dažnai blogai atlygindavo 
britų aptarnaujamą personalą — jie 
pasiųsdavo keliolikai metų kalėjimo 
į Sibirą už tai, kad jie neva buvo 
nusigėrę Archangelske. Jie taip pat 
kišdavosi į britų karių ir jūrininkų 
paštą ir dažnai sulaikydavo jų laiš
kus ar siuntinius.

Tokiu atveju, rašo generolas, bri
tų užsienių reikalų ministerija galėjo 
lengvai imtis priemonių dėl tokių da-

ant mirties slenksčio? Tegu santar
vininkai ir austrai ir čia pradeda pir- 
mutinieje muštis į krūtinę.

Tie DP, kurie gyvena privačiai 
ir pas austrus dirba, turi neleng- 
vesnį likimą... „Mes, tie dirbantieji 
tvirtina, tegauname patį sunkiausią 
darbą, už kurį moka žymiai mažiau, 
kaip austrams, o už kambarius ima 
nežmoniškas kainas.“ Štai gerašir
diškumas ... ir išnaudojimas...

Naujų pabėgėlių liūdnas likimas. 
— Naujų pabėgėlių, kurie čis atsi
dūrė gelbėdamiesi nuo persekioji
mų, yra ypač nepavydėtinas. Į juos 
žiūri nežmoniška akimi britai, ame
rikiečiai ir net IRO. Su daugeliu jų 
kalbėjaus Graze, britų srityje. Tai 
buvo Tito persekioti jugoslavai.

Kiekvienas jų man pasakojo savo 
liūdną odisėją. Kiti jų tik galva lin
gavo pritardami pasakotojui. O kiek
vieno istorija nepaprastai liūdna: 
draugas įspėja apie policijos paieš
kojimą, bėgimas pametus viską, net 
šeimą, sienos perėjimas, atodūsis 
Austrijoje ir štai vėl... didelis nu
sivylimas. Britai atsisako priimti, o 
austrai, duodami maisto korteles, 
verčia susirasti sunkiausią darbą. 
Neužsibaigianti darbo diena, be ato
dūsio ir įkaisto... Ir visa tai nu
vestų į pražūtį, jei ne parama iš tų 
nelaimingųjų tautiečių, kurie anks
čiau čia atsidūrė.

Tremtiniai Graze yra tarytum 
pririšti, nes jiems nevalia judėti. Jie 
neturi teisės net 10 km. nutolti nuo 

Kaip elgtis su rusais
PADARYTOS KLAIDOS DAR ATITAISOMOS

lykų ir juos sutvarkyti. Ji galėjo su
laikyti siunčiamu’s konvojus, jei ru
sai nesustos trukdę paštą ir baudę 
britų Karius. Bet, generolas skun
džiasi, jis gavęs maža paramos iš už
sienių reikalų ministerijos tais klau
simais. Ji bijojusi, kad jei britai ne
pataikaus rusams, tai rusai galį pa
sitraukti iš karo, o tada 100 vokiečių 
divizijų atsisuktų prieš britus. Ir to
dėl, sako jis, britai leidę rusams elg
tis taip blogai, kaip „tik jie norėję. 
Generalinis štabas buvęs kitos nuo
monės, bet užsienių’reikalų ministe
rija ne.

Dėl tokio Sovietų elgesio buvę 
nurodyta, kad vėliau toks pasielgi
mas bus apgailestautas. Po karo bri
tai atsiradę Berlyne, bet neprieidami 
prie to miesto. Pažįstant rusus, buvo 
aišku, kad iš- to susidarys sunkumų.

Daugelis žmonių nurodinėję, jog 
Sovietų Sąjunga yra jau iščiulpta. 
Tada britai galėję ir turėję pareika
lauti priėjimo prie Berlyno. Britai 
būtų pasielgę teisėtai, nes rusai, bū
dami silpni, nebūtų nei norėję nei ga
lėję priešintis. Vietoj to, britai vėl 
panaudoję pataikavimo politiką. Jis 
sako: „Mes manėme, kad Rusija gal 
būt pasiliks draugiška tauta, jei mes 
taip padarysime ir leisime jai laikytis 
aplink visą Berlyną sritį, kurios ji 
nori turėti“.

Ir kokie rezultatai? Rusai tapo 
dar didesniais arogantais negu anks
čiau. „Mes, sako jis, atkeliavome prie 
dabartinės būklės, kuri niekada ne
būtų iškilusi, jei būtume turėję drą
sos išlaikyti Sovietų Sąjungą savo 
vietoje".

Rusai atsisakę prileisti plentais ar 
geležinkeliais prie Berlyno, ir „mes, 
rašo jis, sutikome su tuo ir pradė
jome juokų darbą oro linija". Tuo 
būdu, nurodo generolas, patys vaka
riečiai atsidūrę blogoje padėtyje.

„Jeigu mes su savo įgulomis bū
tume prasiskynę kelią, niekas nebūtų 
iš viso atsitikę, išskyrų^ kai kuriuos 
mažus incidentus, bet sunkumai būtų 
buvę pašalinti. Bet dabar padėtis 
daug sunkesnė. Tris kartus mes ne
tekome drąsos ir apsisprendimo pa
daryti teisingai. Mes patys save įstū- 
mėme į ypatingai klaidingą ir neat
griebiamą poziciją. Nežiūrint visa 
tai, nėt dabar mes turime reikalauti 
ir, jei reikalinga, imtis reikalingų žy
gių Berlynui maitinti normaliu būdu, 
visai nenaudojant oro kelių".

Pasak generolo, visai negalimas 
daiktas, kad tas vestų prie karo, bet 
„yra tikra, kad jeigu tai nebus pa
daryta, tuojau ateis galutinis mūsų 
atsitraukimas, dėl kurio greičiausiai 
teks netekti visos Europos“.

„Visi šie dalykai daromi vieno 
diktatoriaus Maskvoje ir trijų parla
mentų šioje pusėje. Tai apsunkina 
mūsų darbą, bet vis dėlto galima pri
taikyti bendrą politiką, kuri užtikrin
tų ir neleistų prarasti mūsų teises.

Blogiausiu atveju įtikintų didžią
ją aziatinę jėgą, kad tai yra tiesa, ką 
mes sakome ir esame pasiruošę pri
versti tai daryti, jeigu negalima bus 
geruoju įtikinti.

Geriausiu atveju Kremliaus vyrus 
galėtų įtikinti, kad tokia teisinga tai
ka gali būti geriausia ne tik jiems, 
bet ir visam pasauliui. (DM/am)

to miesto. Galima suprasti, kad tūk
stančiai eilinių DP grįžta į tėvynę, 
nes iš ten vargu kas blogesnio gali 
juos ištikti.

Žmonės be vilties. — Medžiaginis 
skurdas nėra pati didžiausia blogybė. 
„Jį mes lengvai pakeltume, dėsto 
man užkalbinti, jei mes tikrai nu
voktume, kas laukia mūsų už Austri
jos sienos. Juk mums tiek žadėta ir 
tiek kartų mes buvome nuvilti, kad 
dar galėtume kai kuo tikėti. UN- 
RRA? Visi atsiduso, kai ji buvo už
daryta. Ta prievarta, kurią ji naudojo, 
greitai negali būti užmiršta“.

DP tiek yra įerzinti, jog jie pa
miršta IRO nuopelną — duodamą 
pusbadžio išlaikymą. IRO nieko ne
gali padaryti, jei vyriausybės nenori

praverti savo sienų. Galima pirštais 
suskaičiuoti tas valstybes, kurios įsi
leido pabėgėlius: D. Britanija — 
48.685, Belgija — 17.678, Prancūzija 
— 16.528. Kanada 13.887, JAV 13.594, 
Argentina 6.699, Palestina — 5.824, 
Australija — 3.636, Olandija — 3.166 
ir Brazilia — 2.784.

Komunistai visuose kraštuose dė
jo pastangas DP, kaip „nepageidau
jamiems“, užkirsti kelią dėl jų poli
tinio nusiteikimo. Dėl tos priežasties 
Prancūziją labai vėlai pradėjo tal
kininkauti, kad savo ūkį pagyvintų. 
Daugelis puikių darbininkų, kuriuos 
galėjo Prancūzija įsileisti, jau atsi
dūrė kituose kraštuose, o ypač D. 
Britanijon, kuri sugebėjo formalu
mus sumažinti iki minimumo.

Ir vis dėlto Austrijoje ir Vokie
tijoje lieka 930.000 pabėgėlių. Jei ir 
ateityje tokia sparta jie išvyks, rei
kės ne mažiau kaip šimtmečio ištuš
tinti dabartinėms stovykloms, kurios 
bus vėl pripildytos naujos bangos 
pabėgėlių — iš rytinės Europos.

Naujoji vergų rinka. — Bet tai 
dar ne viskas. Juk negalima nuty
lėti, kad oficialūs pareigūnai, „besi
rūpiną“ Austrijoje ir Vokietijoje gy
venančius pabėgėlius išvežti, stovy
klas paverčia vergų rinka. Ten juos 
tikrina, muskulus bando Ir ima tik 
sveikus, tvirtus vyrus, tinkančius 
kasykloms ir žemės ūkiui. Nelaimė 
seniams, moterims, vaikams, silp
niems ir intelektualams — šviesuo
menei. Spiauti į šeimas, nes jos ga
lima išskirti. Jei dukterys vyksta 
slaugėmis į D. Britaniją — jos ne
turi teisės pasiimti tėvo ar motinos. 
Prancūzija iškilmingai pažada: „Po 
trijų mėnesių jūs galėsite atsikviesti 
žmoną“. Bet ir šis pažadas netęsia- 
mds. Tik kai kurios Pietų Amerikos 
valstybės įsileido šeimas.

Štai išdavos atskirų valstybių po- , 
litikos, kuri žymiai mažiau dėmesio 
kreipia į žmoniškumą, nes jų egoisti
niame galvojime esmę sudaro vie
tinė politika, profesinių sąjungų 
samprotavimai, rasinės prielaidos, o 
vėliau seka ūkiškas vertinimas.

Ir -nieko daugiau nelieka, kaip 
DP paskirstymas kraštuose pagal jų 
finansinį pajėgumą, ūkiškus išteklius 
ir demografinį (gyventojų prieauglio) 
reikalavimą. Profesinis perauklėji
mas taip pat galėtų daug padėti 
tiems, kurie nėra visai paruošti įkur
dinimui. Bet viskas pareina nuo 
JAV, kurios galėtų, jei apsispręstų, 
prlįmti nepaprastai didelį skaičių as
menų.

,Xe Monde", prancūzų oficiozas, 
Nr. 1069. Vertė G. Kymantas

J. Švaistas • (2)

Trys lovos
Mažai kas ligonių domisi ta kava. Jaunieji daugiausia 

šnekina ir kibina apvalutę pilnakūnę slaugę. Jai, rbatyti, pa
tinka ši pramoga. Ji mi'lai sustoja prašnekinta ir kraiposi.

Gotz’as noroms pasinaudoja kava. Jis paprašo net antro
sios porcijos. Tuojau pavirsta jis prie savo šėputės-stalelio 
ir Išsitraukia puskepalį duonos, sviesto pergamentiniam po
pieriuje, porą kiaušiniu, vištos kulšį ir cukraus skardinėj 
MILK dėžutėj.

Jo kaimypai gurkšnoja pasiraukydami. Drumzlinas skys
tis be cukraus, be kvapo. Veltui savinasi jis kavos vardą. 
Visai neįmanoma suvokti, kas čia paskruzdinta ir užšutinta. 
Jei ne baltojo molio puodukai, net akims nebūtų malonu žiū
rėti į tą tamsų magermilch’u sudrumstą skystį.

Rosi tapnoja ant duonos, plonai suraikytos, tystantį, var
vantį cukrinių runkelių sirupą. Tas sirupas populiarus dabar 
po karo Rosi tėvynėj. Kudriašiov’as užkandžiauja tik lūpas 
pačiulpdamas. Jis nieko neturi šiandie prie kavos.

Rosi užkalbina Abraomą.
— Tai, sakai, už trijų dienų tavo dukters Judit gimta

dienis ir aštuoniolikos metų sukaktis?
Abraomas plačiai nusišypso. Tuo metu riebiai sužvilga 

ne tik jo akys, bet ir visa pasmakrė su lūpų atbrailomis. Jo 
žodžiai giluminiai ir širdies šilima glostomi.

— Ja. A daili mano Judit, tiesa? Fain mergina! Ji ir 
jaunikį turi jau. Gudrus, gyvas žydelis.

— Sveikinu. Man, žinoma, visai kas kitą įdomu, jei pra
dėjau kalbėti...

— Nu?
— Be abejo, tu savo dukterį myli, jei taip rūpinies ja...
— Aš!?
— Sakysim, tu nuperki tą žiedą ir dovanoji jai. Po kiek 

laiko ji parduoda. Kaip tau patiktų?
— Niekas nepatiktų! Aš jos nebemylėčiau.
— Tai matai, Gotz’ai. Aš irgi turėjau savo mylimąją 

Katzel. Žavi ir angeliška buvo mergaitė. Išlydėdama į frontą 
ji man ir dovanojo šį žiedą, kaip talismaną. Dabar nei jos 
nei mano tėvų nebėra. Visi jie kartu gyveno ir drauge žuvo 
•lįptuvėj po namais...

Kiek palaukėjus susidomėjo Kudriašiov’as.
— A kuriam fronte kariavai, galima paklausti?
•• Rumunijoj.

— Tikrai Rumunijoj? Labai įdomu...
— Kodėl?
— Gal teko kautis prie bažnytkaimio Roščica?
— Taip. ,
— Velniai rautų! Juk tikri priešai buvom. Viens kitą, 

galima sakyti, dantimis pasiryžę buvom sugraužtiį A dabar 
matai. Abu lozoriai, greta gulim... Ir koks biėsas pasiundė 
mane aną dieną šokti į einantį tramvajų. Juk sveikas bū
čiau. O dabar ko gero ir koją teks palydėti.

Kudbiašiov’as nutilo ir valandėlę paskendo savyje. Rosi 
atsargiai tyrinėjo tą stambų juodbruvį, geros širdies ir link
smo būdo vyrą. Prieš kiek minučių Kudriašiov’as, rodos, buvo 
suprantamas. Rosi žiūrėjo į jį gana paprastai, beveik trafa
retiškai, kaip žiūrima į visus D.P. Bet kodėl gi dabar staiga 
kyla jam aibė klausim .? Brukasi tokie klausimai, kurie ju
dina net naujosios pasaulėžiūros pamatus.

— Į nelaisvę buvai patekęs?
— Ne.
— Tad kaip gi?
— Labai paprastai: geruoju pasidaviau.
— Kažkas netikėtina...
— Tikrai! Jei pats mano kailyje būtum tiek išgyvenęs, 

manau, visai panašiai pasielgtum. Buvau jaunesnysis leite
nantas. Vadovavau tankų smaigaliui. Priartėjęs prie vokiečių 
pozicijų iškėliau baltą vėliavėlę ir — prakuldašinau. Aišku 
dabar? /

Vėl abudu nutilo. Kudriašiov’as tarytum svarstė — aiš
kintis ar nesiaiškinti, kodėl taip įvyko. Veikiai jame nuga
lėjo ne protas, bet jausmas. Toks skausmas, toks subiurimas 
užvaldė jį visą, jog jis nebeištvėrė ir pradėjo.

— Pats, kiek supratau, tik dabar pradedi ilgėtis ir gar
binti bolševizmą. Aš nuo pat jaunystės karštas bolševikas. 
Senasis caro raugas tik namuose retkarčiais padvokdavo. 
Mokykla, sueigos, viešieji pasirodymai-visur nauja, dinamiš
ka, patrauklu. Baigiau aukštuosius mokslus ir išėjau inžinie-. 
rius statybininkas. Kūriau planus, projektus ir stačiau. Ligi 
tūkstantis devyni šimtai trisdešimt penktųjų metų išbuvau 
beveik pirmose bolševikų eiiėse. Bet po to — stop! Gana! 
Visiškai nusivyliau. Markso ir Lenino barščius net su tirš
čiais išgrėbiau. Teorija ėjo sau, o gyvenimas vėl sau. Taip 
vieno ir antro, kaip tarp dangaus ir žemės. Tokia bedugnė.

— Gerai gyvenom nuo seno. Tėvas buvo pažangus ir 
sumanus. Jis turėjo ūkelį netolį Charkovo miesto. Nedidelis 
sklypas, tik dvidešimt penki ha. Bet žemė žemė, kai geriausi 
inspektaL Kas iškrito, tas auga. Dėl pasėto nė nekalbu. Čia 

pat upelis, miškas. Apylinkės puikiausios. Neveltui už de
vynių kilometrų vasarovietė pasidarė. Tėvas įsirengė garinę* 
pieninę.

— Išlaikydavom po penkiolika karvių. Kartais ligi dvi
dešimt. Gaminom puikiausią skanų gretininį sviestą. Mėgo 
charkoviečiai, vasarotojai irgi daug išpirkdavo. Pats išvežio
davau. Ech! Buvo eržilas. Žaibas ne žirgas. Juodas juodas 
kai juodvarnio sparnas. Pradėjo vykdyti socializaciją. Pie
ninę nusavino, ūkį įjungė į kolchozą. Nors žiauru, bet ką gi 
darysi. Tikėjausi, kad tai bendram visuomeniniam labui, 
laimingesnei žmonijos ateičiai. Bet kai brolį ištrėmė į Sibirą 
penkeriems metams priverčiamųjų darbų stovyklon, palūžo 
viskas.

— Už ką gi ištrėmė?
— Ot čia ir glūdi visas bolševikinis siaubas. Aš pats 

norėčiau paklausti kiekvieną, kuris šiek tiek nusilenkia dar 
teisybei: už ką gi? Brolis nebalsavo už politbiuro išstatytus 
kandidatus į aukščiausiąją tarybą. Mūsiškai teisinga, pagal 
sąžinę, o jųjų nusistatymu — nukrypimas į dešinę nuo gene
ralinės partijos linijos. Vadinasi, kriminalas, durklo smūgis 
į revoliucijos nugarą. Štai — dabar nebeturiu nei brolio nei 
tėvo. -

— Nesuprantu?
— Ir nesuprasi. Ne tik tu, bet ir daugelis kitų negreit 

tą siaubą supras. O ten labai paprasta: žmonės žūva, kaip 
mašalai, be žinios, be pėdsakų. Milijonais žūva. Suima, iš
veža — lauki, lauki ir kaip niekad negyvenę pasauly.

— Matai, kaip buvo. Po trejų metų brolis pabėgo. Slaps
tėsi. Kelis kartus buvo užsukęs į namus. Pastebėjo kažkoks 
šuo ir įskundė. O tų šunų-įskundėjų taip pat milijonai ten. 
Tokia' valdymo ir tvirtybės sistema. Brolį sugavo, apkaltino 
ir tėvą, kad nuslėpė savo sūnaus pabėgimą.

Juo daugiau Rosi klausėsi, juo mažiau pradėjo suprasti. 
Nuolat jam šmėksejo, kad tai vykusiai sukurtas senovės lau
kinių žmonių buities mitas, o ne dabarties gyvenimo tikrovė. 
Tą pačią mintį jis garsiai pareiškė.

— Aš vis dėlto pasilieku prie savo nuomonės. Nesiimčiau 
griežtai neigti, kad taip nebuvo iš pat pradžių, kai kūrėsi 
sovietinė santvarka, kai visur didžiausios kliūtys ir priešai 
trukdė. Bet dabar... Ne! Netikiu!

— Nepavydžiu tau to raminančio apakimo, tik man gaila, 
kad vėl galim priešai tapti. Bet dabar mūsų vietos griežtai 
pasikeis: tu, žinoma, stovi iš rytų, o aš pasiliksiu vakaruose.

Universitetinio nriėsto poliklinikos chirurginėj palatoj 
daug lovų ir ligonių. Kažkaip daugiau išsiskiria trys lovoą. 
Tose lovose trys atskiri ligoniai. ' (Pabaiga)
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Namus besiaiydami
nepamirškime stogo / Rašo J. Cicėnas

Toks ūkiškas Įspėjimas (o gal šū
kis) kilo greitomis permetus dr. inž. 
J. Gimbuto knyga „Das Dach dės 11- 
tauischen Bauemhauses“ (Stuttgart, 
1948). Tai darbas daktaro laipsniui 
gauti.

Nėbeprisimenu, kur būsiu skaitęs, 
bet, jei jieklystu, ten jaunųjų inteli
gentų, ir jų tarpe net daktarų, skai
čius buvo bebaigiamas privesti iki 
200. Skaičius iš tikro pasigėrėtinas. 
Tai akivaizdus įrodymas, kad lietu
viai DP nėra užgniaužti barakų tvan
ko. Bejuok, politinėje emigracijoje 
ištveria tik tvirti ir nepalūžtantieji 
charakteriai. Čia, sakytum, vadovau
jamasi pačiu gyvybės instinktu ir 
sveika tautos dvasios nuojauta.

Visų pirma kovoje dėl būklės 
mokslesni visad* laimi Te šiandie iš 
mūsų kol kas teperka raumenis, bet 
ryt po ryt apsipras su mintimi, kad 
lietuvis 'inteligentas, kaip ir lietuvis 
darbininkas ir amatininkas, nepasi
duos pavergiamas, atseit — asimi
liuojamas, ir ims geidauti ne vien 
raumenų, bet ir smegenų pranašumo, 
kinis atomo amžiuje būtinas kaip ir 
duona kasdieninė.

O antra — ir visų svarbiausia — 
atsistačiusiai tėvynei reikės visų sri
čių Vakaruos išmokslintų specialistų 
ir tiksliųjų mokslininkų. Jei šiuo 
atžvilgiu Tėvynėje neregresuojama, 
tai ir maža progresuojama, nes LTSR 
universitetuose ir kitose aukštosiose 
mokyklose pirmą moksle yietą užima 
paskaitos iš marksizmo - leninizmo 
srities. Senieji Lietuvos Valstybės 

j profesoriai, jei nepasitraukė-į Vaka
rus, tai šiuo ar anuo būdu, pvz., trė
mimais, atleidimais ir pensijomis, 
'Išeliminuojami iš dėstytojų tarpo. Jų 
vieton ateina mažiau prityrę, o kar
tais. iš viso tepasižymį savo ištiki
mybe LKP(b). Mokslo lygis Lietu
voje dar ir dėl to krinta, kad Lietuva 
anapus geležinės uždangos ir nėra 
mokslininkams galvojimo ir sprendi
mo laisvės. Karo ir rudojo bei rau
donojo totalitarizmų, padarytoms 
spragoms moksle užlopyti reikės ir 
laiko ir darbo organizatorių. Šiam 
žygiui ruošiamasi Pabaltijo universi
tete Pinneberge ir kt. vakarinėse Vo
kietijos zonose esančiose aukštosiose 
mokyklose.

Gyvenimo ir darbo sąlygos aukš
tąsias mokyklas bebaigiantiesiems ar 
toliau besitobulinatiesiems yra nepa
prastai sunkios, tad ir jų pasiekimai 
Tėvynei yra dideliai mieli ir bran
gūs. Bet su šiuo teigimu čia pat iš
kyla viena esminė pastaba, kuria rei
kia Įsidėmėti. Ta pastaba išreiškia
ma antraštėje tolygiu rūpesčiu:

— dabokime, kad vėjas nenune
šiotų stogų!

Jau treji metai, kai su džiaugsmu 
skaitome tremtinių spaudoje, kad tas 
ir tas vėl naujas baigė mokslus ar 
įsigijo daktaro laipsnį, parašydamas 
disertacini ar rehabilitacinį darbą. 
Reliatyvios taikos metais nėra nieko 
pastovaus, tad baisu, kad Į vieną sau
gesnę (ak, irgi reliatyvu) vietą netei
kiami ir nesaugomi mokslo darbai 
gali žūti nepristatyti Į laisvą tėvynę. 
Iš daktaro laipsniui gauti darbų iki 
šiol, rodos, teatspausdinta M. Alsei- 
kaitės-Gimbutienės vokiečių kalba 
„Laidosena Lietuvoje“ (Tubingen, 
1946) ir jos vyro Jurgio Gimbuto 
„Stogų Konstrukcija Lietuvoje 18—19 
amž. Na, dar keletas, kurių šiuo me
tu negalėčiau tiksliai išvardinti. O 
kur daugumos darbai? Kur pagaliau 
magistriniai (diplominiai) darbai? 
Reikės juk tėvynei kuo nors savo 
diplomai ir doktoratai Įrodyti, reikės 
ir su tos pat srities kolegomis savo 
tezėmis pasidalyti.

Jei nebeįmanoma visų nespaus
dintų darbų po 2 egz. sutelkti Lie
tuvių Bibliografijos Tarnyboje Mem- 
mingene, tai gal būt dar pajėgtina 
surasti visų jų pilni vardai ir san
trauka pačių svarbiųjų teigimų. Lie
tuvių Bibliografijos Tarnyba, reikia 
viltis, suras priemonių visam tam su
žymėti (gal būt, kokia speciali LBT 
biuletenių serija: „Mūsų daktarai ir 
magistrai“) ir išgelbėti nuo negailes
tingų laiko kandžių.

Per LB Tarnybos biuletenius visų 
anų darbų tezės pasiektų redakcijas 
ir informacijos įstaigas. Yra minčių, 
kurios drąsiai paskleistinos tarp ki
tataučių. Be to, grynai lituanistinius 
dalykus (sakysime, iš prof. dr. Pr. 
Skardžiaus, prof. V. Biržiškos ir kt. 
žinybos), reikia manyti, kuri nors 
mūsų leidykla galėtų išleisti atskiru 
tomu. Lituanistikos juk taip maža, 
o jos reikia be galo. Tad

te gimtinės stogai atšviečia saulę, 
kuri taip retas svečias paniurusioje 
tremties padangėje.

Dr. inž. J. Gimbuto disertacinis 
darbas iš tikro vertas savųjų ir kita

taučių mokslininkų dėmesio. Pagir
tina ir drąsa vokiečiams profesoriams 
dėstyti Rytprūsių lietuviškumas. 
Tekste yra 131 paveikslas (440 figū
rų) ir knygos gale 24 puslapiai Lietu
vos kaimo statybos foto nuotraukų 
ir brėžinių. Geresniam skaitytojo su- 
siorientavimui paduota Lietuvos že
mėlapis, kuriame ir Vilniaus krašto 
vietovardžiai pirmą kartą pažymėti 
teisingai. Knygos pabaigoje randama 
santrauka anglų kalba.

Knygos autorius statybos inžinie
riumi 1940 m. dirbo prie Turniškių 
hidroelektros stoties parengiamųjų 
darbų. Sunku nėpaminėti:

— vieną gegužės mėnesio popietį 
dr. inž. J. Gimbutas spaudos atstovus 
vedžiojo aukštais Neries atšlaitais ir 
įdėmiai aiškino, kaip atrodys Gulbi
nų ir Žaliųjų ežerų bei Verkių ir Va-

lakumpib rajonas, kai bus baigtas 
užtvenkti 200 ha tvenkinys ir mūsų 
amžinoji sostinė Vilnius skendės 
elektros jūroje. Užėjo bolševikmetis. 
NKVD {sakymu, hidroelektros stoties 
statyba Turniškėke buvo sustabdyta. 
Inž. J. Gimbutas grįžo į Kauną ir 
vėliau, užklupus naujai, vokiečių, 
okupacijai, nematydamas perspekty
vų tiesioginiam konkrečiam Lietuvos 
kultūrinimui, atsidėjo senajai Lietu
vos statybai pažinti.

Ak, nuostabus Lietuvos peisažas 
ir to peisažo fone prasmingi seno
sios Lietuvos kaimo lūšnų stogai. 
Buvo lūšnos dūminės, buvo stogeliai 
su žirgeliais, kaimų koplyčios, kryž
kelių Rūpintojėliai, ėjo metai ir de
šimtys, gimė ir mirė kartos, bet am
žinai gyveno ir nė manyti nemanė 
mirti troškimas laisvės ir nepriklau
somybės. Iš tų lūšnų išėjo kovoti ir 
laimėti pirmieji mūšių dėl Lietuvos 
valstybės savanoriai ir partizanai, 
anų lūšnų dvasia įkvepia ir šių dienų 
lietuvius ištęsėti: ir šiuos, kurie lau
kia krivūlės Vakaruos, ir anuos, ku
rie Tėvynėje ir tremtyje į Rytus žūt
būt budi ir kovoja.

Gimimo ar vardo diena?
Daugelis mūsų, pabuvę Vokietijo

je, pasisavino paprotį minėti gimimo 
dieną. O Lietuvoje minėdavom van- 
do dieną. Kazimierinės, Antaninės, 
Joninės, Petrinės ir kitos garsios bu
vo dienos ir šventės. O ir kiekvieno 
kito vardo dieną gražiai minėdavom 
pagal savo širdies potroškius Ir ma
terialinius išteklius. Taip jau buvo 
nuo senų laikų.

Kai kurie šičia, nenorėdami ap
lenkti Lietuvoje saugotų papročių, 
mini ir gimimo ir vardo dieną — abi. 
Tik tada atrodo per daug — tokių 
minėjimų. Tai keno laikytis papro
čio: seno Lietuvos ar naujo, prilipu
sio Vokietijoje? Rodos, netenka abe
joti: savojo, Lietuvos.

Atrodo, kad gimimo dienos minė
jimas labiau tinka materialistinės 
kultūros kraštui. Lietuvių tauta nė 
maž tokia nėra, dėl to ji labiau bran
gina vardą.

Krikščionis katalikas (o lietuviai 
daugiausia katalikai) per krikštą pa
sidarė Kristaus mokslo Išpažintojas, 
Dievo vaikas. Jis tiki amžinuoju gy
venimu, per krikštą ir Kristaus 
mokslą pasiruošia į tą amžinąjį gy
venimą. Per krikštą gauna vardą.

Kas iš to gimimo, iš atsiradusio šioje 
ašarų pakalnėje kūno, jei jis nebus 
paruoštas tarnauti aukštesniems tiks
lams, jei jis nestovės Amžinojo Dievo 
tarnyboje? Krikščioniui vardas sim
boliškai primena ir jo santykį su am
žinybe, su Dievu.

Ir dar. Prisiminkim, kas liko iš 
tų visų, kurie buvo gimę ir gyveno. 
Tik vardai. Kur Mozė, Dovydas, Sa
liamonas, Homeras, Sokratas, Aristo
telis, Phidius ir daugybė kitų garsių 
vyrų ir moterų, taip daug nusipelniu
sių žmonijos kultūrai? Niekas jų nė 
kūno pelenų neranda. O vardai te
bėra. Ir bus amžinai.

Teisybė, daugelio šventųjų Ir kitų 
pasižymėjusių žmonių kapai tebėra 
žinomi, kai kurių ir kūnai tebestovi 
ir lankomi gyvųjų. Bet kokia to pra
smė? Tame menkame kevale gyveno 
didi , dvasia! Ir viskas. Arba ištiks 
kada tą vietą kokia katastrofa, ir to 
kevalo dulkių niekas nesurinks. O 
vardas liks ir gyvens.

Kur karuose žuvusieji, bombų su
draskytieji, koncentracinėse stovyk
lose sudegintieji? Niekas niekada jų 
nesuras, neišskirs' O vardai gyvena.

Netolimos praeities patyrimas
LIETUVOS

yra

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

70. Kodėl šalia bankrotas
dažnai sakoma bankrutuoti?

Žodis bankrotas yra kilęs iš 
italų bancorotto „sulaužytas suo
las“, o iš bankrotas jau savo ke
liu yra atsiradęs veiksmažodis ban
krotu o t i, plg. boikotas — 
boikotuoti ir kt. Bet mūsų kal- 
bon šis žodis yra dar patekęs ir ki
tokiu keliu, būtent — per slavus, vi
sų pirma per lenkus, kurie taria 
bankrut, bankrutowač, to
dėl ir mūsų tarmėse šalia bankro
tas yra dar sutinkamas bankru- 
t a s greta bankrutyti arba 
bankrutuoti. Vėlesniais laikais, 
pradėjus plačiau vartoti b a n k r o - 
tą, šalia bankrotuoti iš gyvo
sios kalbos daugelio vis dėlto -buvo 
paliktas ir bankrutuoti. Tačiau 
bendrinei klibai toks nevienodumas 
yra nereikalingas: šalia jau plačiai 
įsigalėjusios bankroto mes galime 
vartoti tiesiogiai iš jo sudarytą veiks
mažodį bankrotuoti: viena, šio
kia daryba yra nuoseklesnė ir mums 
suprantamesnė (plg. jovalas — 
jovaluoti, perkūnas — p e r - 
kūnuoti, pumpuras — pum
puruoti...). antra, bankrotas 
yra arčiau savo pirmykštinės kilmės, 
plg. vok. B a n k r o 11. Tas faktas, 
kad prancūzai taria banųueroute 
(bankrut), o anglai bankrupt 
(bSnkrapt), šiuo atveju daug ko ne
pasako, nes jie nemaža ir kitų sve
timybių taria ir rašo visai skirtingai.

KONSTITUCIJŲ YDOS IR JŲ PAŠALINIMAS

Rašo Dr. K. Šidlauskas
nors ir didžiausias savų valdininkų I 
neteisybes ir biurokratiją, trumpai 
pasiguosdamas, kad „valdžios ponai“ 
kitaip negali elgtis. Mūsų kaimietis 
nedrąsiai artinosi prie valsčiaus raš
tininko stalo ir kantriai laukė, kol 
pastarasis teiksis pakelti į jį savo 
akis, kad paskui iki žemės linkčio
damas drebančiu balsu, galėtų _pra- 
dėti dėstyti savo reikalą. Jam buvo 
gana, kad čia jau sėdi ne rusas arba 
lenkas, o savas žmogus — lietuvis, 
ir jis buvo patenkintas.

Vis dėlto turėtų ir pas mus pasi
keisti tokios pažiūros ir užleisti vietą 
normaliems piliečio ir valdininko 
santykiams. Tikros pažangos betgi 
sunku bus mums pasiekti, kol pilietis 
dėl valdininko neteisėtų ir sauvališ- 
kų veiksmų turės tik vieną kelią — 
kreiptis į to valdininko viršininką, 
kuris beveik visuomet bus linkęs iš
spręsti skundą pagal 
nio aiškinimą, pirmoj 
masis apginti tariamą 
Reikalas pasidaro dar 
skundas turi eiti į aukštesnę valdžios 
įstaigą, pvz. ministeriją, kur jis gali 
būti pateikiamas tik raštu, pilietis vi
sai neturi progos duoti žodinio pa
aiškinimo, o skundą sprendžiąs mi- 
nisteris arba jo referentas turi pasi
tenkinti tik savo žemesniųjų valdi
ninkų paaiškinimais, t. y. kaip tik 
tų asmenų, prieš kuriuos skundas yra 
paduotas. Galima lengvai suvokti, 
koks iš tokios procedūros gali išeiti 
sprendimas. /

Piliečių ginčams su valdžios įstai
gomis spręsti turi visos modernios 
valstybės įsivedę administracinius 
teismus arba tiesiog pavedę tokius 
ginčus paprastiesiems teismams. Jei 
pilietis negauna iš savivaldybės lei
dimo namui statytis arba jam ati-

Daugelis gali pagalvoti, kad prie 
šitokios santvarkos teismas bus įve
liamas Į politiką, nes jis bus privers
tas spręsti ne tik teisingumo, bet ir 
tikslingumo klausimus, tačiau toks 
Įtarimas yra nepagrįstas. Teismui 
neteks spręsti ar buvo reikalinga ar 
ne išleisti tam tikrą įstatymą, nes tas 
sudaro politikos sritį, kuri visuomet 
buvo ir liks parlamento reikalas. 
Teismas privalės išspręsti, ar skun
džiamas Įstatymas telpa konstitucijos 
rėmuos ir neužgauna piliečiams ga
rantuotų laisvių.

Mums, lietuviams, turėjusiems 
partijų nuteriotą seimokratinį režimą 
ir vėl nukrypstantiems į senas klai
das, toks Įstatymų teisminės kontro
lės institutas turėtų sudaryti trečią 
svarbų mūsų naujosios konstitucijos 
dėsnj, ypačiai, kad šalia daugelio su- 
bankrotavusių ir susikompromitavu
sių politinių partijų, mums pavyko 
per tą trumpą nepriklausomybės lai
ką sukurti nepaprastai aukštos mo
ralės teismą ir teisininkų luomą, ku
riems galime pilnai patikėti mūsų 
pilietinių teisių apsaugą.

4. Administracinis teismas
Paskutinę problemą, kurią teks 

išspręsti naujajai mūsų valstybės 
konstitucijai, turėtų sudaryti admi
nistracinis teismas. Mūsų konstitu
cinės teisės veteranas prof. Romeris 
yra padėjęs daug pastangų šiam in
stitutui išpopuliarinti, todėl brangin
dami jo šviesų atminimą mes turė
tume jausti pareigą šį reikalą tinka
mai sutvarkyti.

Lietuvis buvo pripratęs ilgus am
žius nešti svetimųjų jungą ir kęsti 
svetimų valdininkų sauvales. Jis bu
vo patenkintas, kuomet į tų sveti
mųjų kėdes atsisėdo savi žmonės —
lietuviai ir jis buvo pasiryžęs pakelti i mamas leidimas pardavinėti svai-

savo pavaldi- 
eilėj stengda- 
įstaigos garbę, 
liūdnesnis, jei

(4)

Pažinkime Vydūną
Mes savo tarpe tremtyje t.-.rimt 

žymųjį tautos rašytoją ir filosofą Dr. 
Vydūną. Šiemet kovo 22 d. jam su
kako 80 metų 
Vydūnas mini 
kaktis, būtent: 
visuomeninį ir 
metų, kai dirba literatūros darbą, 
mūsų tautai'padovanojęs kelias de
šimt veikalų.

Ar mes pažįstame žymųjį savo 
rašytoją ir filosofą Dr. Vydūną? Ap
gailestaujant reikia pripažinti, kad 
neperdaugiausia. O taip neturėtų 
būti.

Jei norime, kad tauta kultūriškai 
stiprėtų, nepasiduotų svetimųjų kul
tūrų įtakoms, turime pažinti žymiuo
sius savo kultūrininkus, iš jų gyve
nimo ir kūrybos semtis stiprybės. 
Juk jie yra tie žmonės, kurie mūsų 
tautą vedė į laisvę, į nepriklausomą 
gyvenimą. Jie mūsų tautą kultūriš
kai stiprino.

Šiandien mes gyvename nepa
prastai sunkius laikus, daug įvairių 
pavojų mums graso, ir mes galėsime 
išlikti tik būdami tautiškai ir mora
liškai stiprūs. Tad tos stiprybės ir 
semiamės iš žymiųjų savo tautos vy
rų, o ypač iš tų, kurie su mumis sve
čioj šalyje neša tremtinio kryžių.

Dr. Vydūno 80 metų sukakčiai pa
minėti „Mūsų Kelias“ išleido A. Mer
kelio redaguotą leidinį „Vydūnas“. 
Šiame leidiny mūsų rašytojai ir kul
tūrininkai skaitytoją supažindina su 
įdomia Vydūno asmenybe, su jo vi
suomenine bei kultūrine veikla, su jo 
kūryba.

Su šiuo leidiniu apie žymųjį mū
sų rašytoją ir poetą turėtų susipa
žinti kiekvienas lietuvis tremtinys.

amžiaus. Šiemet Dr. 
ir kitas dvi savo su- 
60 metų, kai jis dirba 
kultūros darbą ir 50

Yra atvejų, kai nei kūno nei var
do nežinai, tik palikimą. Per amžius 
skamba puikios mūsų dainos ir pa
sakos. Kas jas sukūrė? Kur tie kū
rėjai ar nors jų vardai? Niekas ne*- 
žino.

Bet keno daina: kūno ar dvasios? 
Paprasčiausias literatūros vadovėlis 
moko, kad daina, pasaka ir kiti lite
ratūros dalykai yra 
vaisius. Ir vardas 
ne kūno.

Taigi lietuviams 
diena. To savo seno papročio turė*- 
tume ir laikytis. Girmantas

žmogaus dvasios 
daugiau dvasios,

minėtina vardo

I giuosius gėrimus savo svetainėj, tai 
toki nutarimai smarkiai paliečia 
paskiro ,asmens laisvę, ypačiai jei jis 
tokius patvarkymus laiko nereikalin
gais, neteisingais ir neleistinais. Pri
pažinus skundo kelią į aukštesnį vir
šininką nepakankama priemone val
dininkų sauvaliavimams pašalinti, 
reikia ieškoti kitokių kelių. Jei rei
ktas eina apie dviejų šalių ginčą, 
tai tokį dalyką turi spręsti trečias 
nepartinis organas — teismas. Val
dininkas yra valstybės atstovas ir to
dėl išeina, kad privatus asmuo trau
kia teisman pačią valstybę — valdi
ninko arba įstaigos asmeny, bet tokią 
konstrukciją tenka priimti, jei nori
ma pilnai apsaugoti piliečius nuo val
džios įstaigų ir paskirų valdininkų

■ sauvaliavimų. Aiškus dalykas, kad ir 
, valdininkas turi būti apsaugotas nuo

nepagrįstų piliečių skundų, bet šis 
faktas kaip tik ir parodo atskiro ad
ministracinio teismo reikalingumą,

. kuris susidėtų iš teisėjų, pačių bu- 
i vusių ilgą laiką valdininkais ir iš sa- 
i vo pačių praktikos gerai pažįstančių 
i administracijos darbą, tik esančių
■ aprūpintų teisėjų nepriklausomybės
■ garantijomis ir todėl galinčių tikrai 
• nešališkai išspręsti piliečių ginčus su
■ administracijos įstaigomis ir valdi-
■ ninkais.

Pakanka turėti tik vieną vienin
telę tokio administracinio teismo in
stanciją, kuris reiktų teismo proceso 
pagrindais ir valdininkų sauvaliavi
mams jau bus žymiai užkirstas kelias, 
nes kiekvienas žinos, kad jo daromas 
nutarimas visuomet gali būti nešališ
ko teismo organo patikrintas. Prak
tikoj paprastai turima keletą admi
nistracinio teismo instancijų, kad 
bent prie apskričių savivaldybių jau 
veiktų administracinis teismas. Į že- 
mesniąsias instancijas galėtų būti

teismo nariais kviečiami kaip, į gar
bės tarnybą padorūs piliečiai, kurie 
būdami nesuvaržyti jokių valstybinių 
tarnybų ryšiais gali geriau garantuoti 
teismo nešališkumą ir jų darbas ne- __ 
sudarytų valstybei jokių naujų išlai
dų. Administracinio teismo įvedimas 
turėtų sudaryti paskutinį naujosios 
Lietuvos konstitucijos reikalavimą.

Pastarųjų dviejų institucijų — 
konstitucinio ir administracinio teis
mo — nežinojo Lietuvos konstituci
jos, nes jos buvo sukurtos mūsų ne
priklausomo gyvenimo pirmaisiais 
metais, kai mums trūko bet kokios 
politinio gyvenimo praktikos ir n*a- 
žiau buvo galimybės pasinaudoti sve
timų tautų pasiektais rezultatais. ŠĮ 
kartą ruošdami savo konstituciją mes 
jau galime pasisemti žinių iš "savos 
valstybės nors ir neilgos praktikos ir 
daugiau panaudoti kitų patyrimus.

Įvedę į naująją Lietuvos konsti
tuciją visus paminėtus savo ir kitų 
demokratinių kraštų laimėjimus, mes 
būsime išpildę visas sąlygas tikrai 
darniai politinei santvarkai sukurti, 
vertai tų didelių kraujo aukų, kurios 
dedamos ir ateityje dar bus sudėtos, 
iki mūsų tėvynė liks išlaisvinta. Mes 
neturime pasiduoti iliuzijoms, kad po 
dviejų istorijoje kruviniausių okupa
cijų mūsų tauta bus pasiekus tdRlos 
aukštos visuomeniškos moralės, kad 
jos politikai nesivadovaus smulkiais 
partiniais arba asmeniškais interesais, 
jog ir be didesnių konstitucinių ga
rantijų mūsų politinis gyvenimas pa
sieks aukštą tobulumo laipsnį. Bent 
politinė veikia tremtyje toli gražu 
nerodo tokios tendencijos. (Pabaiga)

ATITAISYMAS
Str. „Netolimos praeities patyri

mas“, kurio pradžia tilpo „M. K.“ 
Nr. 34(146), autorius prašo atitaisyti 
vieną netikslumą, būtent: pirmojoj ■ 
skilty, 3-čioj pastraipoj, 8 eil. iš apa
čios išspausdinta: „Šie politiniai vie
netai ... kiekvieną politinę veiklą“, 
o turi būti: „Šios politinės rietenos 
trukdė pozityvų darbą ir statė Į blo
gą šviesą kiekvieną politinę veiklu**

■

r
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Nauji Anglijos gynimosi planai
lauti, nepriklausomybės ar tai uždeg
dama politinius gaisrus ar kursty
dama sukilimus.

Iš kitos pusės įvykiai Berlyne 
verčia Angliją susimąstyti dėl savo 
valstybinio saugumo, nes Anglija turi 
skaitytis su faktu, kad kontinente 
esanti kita jėga gali eventualiai 
užimti visą Europą ir rimtai sudaryti 
pavojų pačios Anglijos salynui. Tada 
Anglijai tektų gintis, bet šis gynima
sis negalėtų būti vykdomas iš pačios 
metropolijos, kuri atsidurtų daugiau 
ar mažiau “apsiausties stovyje. Dėl 
to Anglija dairosi į savo kolonijas ir 
savo gynimuisi planus ruošia visos 
savo imperijosplotmėje. Tiesa, — 
pati imperija yra paskutiniu metu 
gauna smarkiai apkarpyta, o dauge
lyje vietų britams jau dega padai. 
Jeigu paskutinio karo metu britai sa
vo gynimąsi galėjo iš dalies vykdyti 
iš Indijos ir iš pryšakinės Azijos, tai 
dabar šias galimybes tenka nurašyti, 
nes Indija pasitraukė iš britų impe
rijos narių, o Azijoje rodoma per 
mažai ištikimybės ir entuziazmo pa
čiai metropolijai. _yisas Anglijos dė
mesys už tat paskutiniu metu krypsta 
į Afriką, kuri ligi šiol yra likusi gana 
organiškai susijusi su centru, kuri 
ligi šiol buvo ištikima ir kuri yra 
arčiausia nuo anglų salyno. Jau pe
reitojo karo metu Afrikoje buvo 
įrengta daug naujų ginklavimosi įmo
nių, įruošta naujų plentų ir pastatyta 
visa eilė naujų aerodromų. Dabar 
Anglijai reikia savo pradėtus darbus 
tik paskubinti ir išplėsti, kad Afrika 
taptų vienu iš stipriausių jos užnu
garių eventualaus karo Europoje at
veju. Afriką pulti iš Europos yra 
gana sunkus dalykas: jau vien Sa
hara yra- didelė natūralinė kliūtis 
užpuolėjui. Tuo tarpu iš Afrikos ga
lima puikiausiai gintis, o reikalui 
esant ir pulti, nes Europos centrai 
nėra kažkur už dykumų nukelti, o 
juos galima rasti tuoj pajūriuose.

Šis Afrikos sutvirtinimas yra pa
skutiniu metu žymiai suintensyvin
tas, taip kad ir iš to, pvz. kai kurie 
šveicarų politikai, daro išvadą, jog 
Anglija rimtai skaičiuojasi su netru
kus būsiančiu karu ir jog ji šį kartą 
nenori į jį patekti nepasiruošusi. Iš 
kitos pusės tenka konstatuoti, kad 
Anglija taip pat rimtai leidžia sau

įdomu konstatuoti, kad Dunojaus 
konferencija vyksta Belgrade, Jugo
slavijos sostinėje ir kad, nežiūrint tų 
daugelio pranašautų didelių plyšių 
sovietų hemisferos fasade, vis dėlto 
liek Belgradas tiek kitos panašaus 
stiliaus valstybės yra visiškai vie
ningos savo laikysenoje contra va
karų atstovus. Šia proga, atrodo, dar 
lyg ir patvirtinamas ne vienam kilęs 
įtarimas: ar Tito ir kominformo kon- 
traversija nebus tik inscenizuotas, 
pagal Maskvos režisūrą pravestas, 
atsitikimas. Kaip ten bebūtų, Jugo
slavija dar kartą įrodo, kad ji aiškiai 
liekasi Sovietų Sąjungos užnugaryje 
ir kad visas Tito „skandalas“ tėra 
tik komunistinių bloko vidaus reika
las, neturįs jokios įtakos užsienio po
litikai, ypač kiek tai liečia vakarus.

Pagal Maskvos režisūrą buvo 
įvykdyta ir paeitos savaitės pabai
goje įvykęs galutinis Vengrijos „api
pavidalinimas“, pasitraukiant Ven
grijos valstybes prezidentui Zoltan 

f TILDY. Šis pasitraukimas įvyko dėl 
to, kad Tildy žentas Viktor Csorno- 
ky, buv. Vengrijos pasiuntinys Egip- 
te, buvo suimtas ir bus teisiamas dėl 
šnipinėjimo ir valstybės išdavimo. 
Tai yra viršutinė medalio pusė. Fak- 
tinai gi šis Tildy pasitraukimas reiš
kia galutinį smūgį Vengrijos mažųjų 
žemdirbių partijai, kurios nariais 
buvo tiek jis, tiek jo žentas. Vietoj 
Tildy uno voce išrinktas prezidentu 
Arpad SZAKASITS jau pasižymėjo 
prieš kelis mėnesius „suvienydamas“ 
socialdemokratų ir komunistų parti
jas. Reikia manyti, kad jis dabar ga
lės nedelsdamas „suvienyti“ su ko
munistais ir opozicipę mažųjų žem
dirbių partiją. Bet tai reiškia, kad 
Vengrijoje komunistinis režimas jau 
veik visai tobulai užėmė svarbesniuo
sius postus.

Besitvirtindama Balkanuose, So
vietų Sąjunga neužmiršta ir tolimes- 
Hiųjų pasaulio kampų, kuriuose jos 
sėjama sėkla jau neša Šiokį tokį vai
sių. Tolimuosiuose Rytuose anglai 
yra priversti koncentruoti vis nau
jus karinių pajėgų komplektus, kad 
būtų galima numalšinti neramumus 
Burmoje ir Malajų pusiasalyje. So
vietų Sąjunga atsidėjusi planingai 
nori sugriauti anglų imperiją, ar tai 
kurstydama kolonijų tauteles reika

abejoti, ar ji pajėgs bent klek ilgiau 
sustabdyti rytų pajėgas, jeigu jos 
pultų vakarų Europą,

Bet čia vėl Berlyno blokada vei
kia tam tikra prasme teigiamai. 
Anglija ir Amerika mato, kad susi
tarimas jau aiškiai neįmanomas, o 
jeigu jis ir būtu atsiektas, tai dar 
reiktų abejoti, ar tai būtų pažanga 
ar atsilikimas, — ir todėl pradeda po 
Berlyno skraiste stiprinti savo kari
nes pajėgas Vokietijoje. Gal būt, tai

Į veri rins žinios
• Iranas iš JAV gavo 26 mil. dole
rius kariuomenei ir policijai ginklais 
aprūpinti. Už 10 mil. dolerių iš JAV 
pirks kariškų reikmenų, o už likusius 
16 mil. dol. kitų kariškų dalykų. 
Valstybės d-tas pareiškė, kad Iranas 
gaus tiktai lengvo tipo ginklus — 
naikintuvus ir mažuosius tankus. 
(UP) ,
• Amerikiečių kariuomenė įsakė 
suregistruoti visus buvusius karinin
kus, kurie dabar yra civilinėje tar
nyboje Vokietijoje. (AP)
• Prekybos žurnalas paskelbė, kad 
JAV naftos pramonė yra gavusi iš 
kariuomenės reikalavimą, kad jai bū
tų . patiektas reikalingas naftos kie
kis, Jei nebus patiektas reikiamas 
kiekis naftos produktų, bus imtasi 
reikiamų priverstinių priemonių Šiuo 
metu trūksta 1.700.000 statinių ben
zino. (R)
• AP iš Washingtono praneša, kad 
iš netikrų 3.094.000 dolerių daugiau 
negu du trečdaliai buvo konfiskuoti 
praėjusiais metais. Šie netikri pini
gai buvę padaryti Europoje, pareiškė 
žvalgybinė tarnyba.
• Taikos šventė įvyko Hirosimoje, 
kur prieš trejis metus buvo numesta 
pirmoji (iš tikrųjų, antroji at. bom
ba, nes pirmoji buvo išmėginta Ame
rikoje, red.) atominė bomba, baisiai 
sunaikinusi miestą. Hirošimos miesto 
jaunimas šventės proga meldėsi ir 
pasižadėjo dirbti taikai visame pa
saulyje. (AP)
• Austrijos vyriausybė nusiskundė, 
kad Sovietai išgabena iš Austrijos 

irgi vers Rusiją susimąstyti, prieš 
pradedant diktatūroms įprastus 
„Blitzkrieg’us“, nes, atrodo, jog su 
„žaibo karu" sovietai jau bus pavė
lavę.

Savo pozicijoms vakarų Europoje 
sutvirtinti Sovietai mėgina ’įsteigti 
savo bazę Albanijoje, kuri jau šiaip 
ar taip yra virtusi sovietų tvirtove. 
Ypatingai šitai aktualu dabar, kada 
„laisvosios“ Graikijos vyriausybė lėk
tuvu turėjo pabėgti iš fronto ir kada 
gen. Markos daliniai likę be savo 
„šefo“ turės greičiausia vieni baigti 
savo gynimosi visiškame apsupime.

D. V. B.

geležinkėlių dirbtuvių visas mašinas. 
(UP)
• Sovietų Sąjungos atstovas prie S. 
Tarybos p. Malik smarkiai puolė 
JAV ir D. Britaniją už tai, kad jos 
nenusiginkluojančios, bet, priešingai, 
dar didinančios savo kariuomenę ir 
todėl vėl pasaulyje iššaukiamas ne
pasitikėjimas. Britų atstovas Sir 
Alex. Cadogan nurodė, kad šie kraš
tai esą patyrę, jog nusiginklavimas 
negarantuoja saugumo. (AP)
• Italijoj gyventojų prieauglis 
smarkiai auga. Per paskutinis ketu
ris mėnesius priaugo 142.000 ir šiuo 
metu Italijoje iš viso yra 46.821.970 
gyventojų. De Gasperi pareiškimu, 
kraštas galįs išmaitinti tik 83.000.000 
gyv. Italija sudaro tik */« Kaliforni
jos, kur gyventojų tėra tik 7 mili
jonai. 1872—1880 m. Italijoj gyveno 
tik 27.000.000 gyv. (HTB)
• AP pranešimu, Graikijos banditų 
vadas Markos esąs jau pabėgęs į Al
baniją. Jo „armijoj“ dar esą apie 
8—10.000 banditų, kuriuos išvalyti 
truksią dar apie 6 savaites laiko, nes 
tos vietovės kalnuotos ir sunkiai pri
einamos.
• Sovietų Sąjunga spaudžia Italiją, 
kad ji atiduotų Sovietams karo lai
vus, kurie buvo numatyti taikos su
tartyje. Pagal tą sutartį Italija turi 
sovietams perleisti savo 28 metų am
žiaus kovos laivą Giulio Cesare 
(24.000 tonų), 4 laivus naikintuvus, 
torpedinį, 2 povandeninius ir 32 pa
galbinius laivus. Sovietų mostas iš
šaukė Italijos laivyno vadovybėje ne-

Padėka
Reiškiu viešą padėką Ame

rikos Katalikų Organizacijos 
atstovui Ponui C. V. BALTRA- 
MAlClUI, pagelbėjusiam su
tvarkyti mano išvykimą į JAV 
pas šeimą.

Ponas C. V. BALTRAMAI- 
TIS savo nurodymais, patari
mais ir darbu ne tik įgalino 
mane įveikti visus formalu
mus, bet padėjo ir iškėliauti. 
Mano įsitikinimu, Ponas Bal
tram ai t i s atliko' ' ne vien 
savo tarnybinę pareigą, — jis 
buvo žmogus, suprantąs kitą, 
likimo atskirtą nuo ąrtimųjų.

Ponui C. V. BALTRAMAI- 
CIUI už jo dideles pastangas 
tariu nuoširdų dėkui.

1948. vni. 7.
Zofija Dambrauskienė

pasitenkinimą. Jie tikėjęsi, kad So
vietai paseks JAV ir Britanija, ku
rios atsisakė joms priklausomų lai
vų. Sklinda gandai, kad italai geriau 
tuos laivus sunaikinsią, negu atiduo
sią sovietams. „Laivai gali nuskęsti 
net ir be įsakymo“, pareiškęs vienas 
aukštas karininkas. (HTB)
• JAV komunistų partijos suvažia
vime buvo nutarta, kad JAV KP 
rems H. Wallace kandidatūrą į pre
zidentus, nes jo partija pasirinkusi 
liniją tarp taikos ir karo. H. Wallace 
partijos rėmimu KP nepakeisią savo 
pagrindų nei taktikos, nors tai ski
riasi nuo Wallace programos ir tak
tikos. KP mato didelę taikos atspa
rą Rusijoje. Toliau ji reikalavo ati
traukti JAV kariuomenę iš Korėjos, 
Graikijos, Kinijos ir nutraukti diplo
matinius santykius su Ispanijos 
Franco. (JAV komunistų partijos 
reikalavimai atitinka Kremliaus no
rus, red.) (UP)

•• Paslaptingas asmuo atidengia So
vietų šnipų tinklą - J.A.Valstybėse 
specialiam kongreso komitetui. Rei
kalas esąs tiek rimtas, jog staiga pri
sireikė lėktuvu pasiųsti į Washingto- 
ną tris Rūmų asmenis neamerikinės 
veiklos tirti. Imtasi apsauginių prie
monių, kad sulaikytų nuo pasislėpi
mo. Paslaptingasis asmuo esąs ne
seniai atsisakęs komunizmo ir todėl / 
jis galįs duoti reikiamų informacijų.'*

Musų mirusieji
251. Janavickas Jonas, gimė 1891.

6. 24, Vilkaviškyje, mirė 1944. 12. 20, 
palaidotas Mittweida.

252. Kairys Alfonsas, 23 metų, 
mirė 1944. 6. 1, palaidotas Dresdene.

253. Kapitanova Veronika, gimė 
1925. 6. 1, Kaune, mirė 1944. 4. 30, 
Dresdene.

254. Vogt Kazimieras, gimė 1922.
1. 10, Rūdoj, mirė 1944. 7. 13, Dres
dene.

255. Vankma Julius, gimė 1904. 
(. 12, mirė 1944. 10. 18, Dresdene.

256. Tumas Juozas, gimė 1912. 9. 
19, mirė 1944. 10. 18, Dresdene.

• 257. Seuka Vladislovas, gimė 
1902. 2. 17, mirė 1943. 7. 16, Dresdene.

258. Šemiotas Romualdas, gimė 
1920. 12. 19, mirė 1944. 1. 22, Dres
dene.

259. Burbulis , Jonas, gimė 1920.
7. 30, Šėtoj, mirė 1943. 10. 9, Dres
dene.

260. Gabrys Pranas, gimė 1864. 6.
19, Budice, mirė 1944. 7. 26, Dres
dene.

261. Popikaitė Michalina, gimė 
1890. 9. 19, Kybartuose, mirė 1946.
4. 11, palaidota Freiburg/Br.

262. Mestrovas (Savalls?) 1920. 5.
6 gimė, Marginiškiuose, mirė 1944.
9. 30, palaidotas Mainz.

263. Barzdicnė Jonica, mirė 1944.
10. 8, palaidota Leipzige.

264. Barkauskas Stasys, gimė 
1914. 10. 20, Susanai, mirė 1944. 8. 
27, palaidotas Bingen/Kempten.

265. Kenutis Otto, gimė 1913. 11.
10, Tauragėje, mirė 1943. 5. 21, pa
laidotas Marzell, Kr. Rostock.

266. Smidt Augustė, Petro, gimė 
1913. 8. 10, mirė 1945. 11. 16, pal. 
Wismar.

267. Medinska Gerdova, mirė 
1945. 5. 25, palaid. Baizenbcrg/Elbe, 
Nr. 23.

268. Varategis Andrius, 54 metų, 
mirė 1944. 1. 29, pal. Essen-Huftrep.

269. Jakubiet August, gimė 1867. 
4. 19, Dambravoj, mirė 1945. 7. 19, 
palaidotas Oschetze.

270. Greipas Valdemaras, gimė 
1890. 4. 6, Rudokai, mirė 1946. 7. 19, 
palaid. Nahdenitz.

271. Viščikas Stasys, mirė 1945. 
9. 3, palaid. Magdeburge.

272. Tumėnas Vytautas, žuvo KZ 
1943. 5. mėn. Stutthofe.

273. Tumėnas Algirdas, žuvo KZ 
1943. 5. mėn. Stutthofe.

274. Mjr. Puodžius, žuvo KZ 1943. 
4. 14 d. Stutthofe.

275. Kurklietis Izidorius, žuvo 
kalėjime^ 1944/1945 mt., Bayreuth.

276. Inž. Rudokas, žuvo kalėjime, 
1944/1945 mt., Bayreuth.

277. Viršila Aleksas, žuvo kalė
jime, 1944/1945 mt., Landsberge.

278. Koska Stasys, žuvo kalėji
me, 1944/1945 mt., Landsberge.

279. Mergelevlčius Stasys, žuvo 
kalėjime, 1944/1945 mt., Landsberge.

280. Dokotiugys Alfonsas, Kali
nio Nr. 58261/11 A, mirė 1943. 3. 10, 
kalėjime Hagenow i. Meckl.

281. Holičeris Jonas, KZ Nr. 
27939, žuvo KZ, 1945. 1. 13, Buchen
wald.

282. Stiupelis Mikelis, KZ Nr. 
46360 (Buchenw.), žuvo KZ, 1945. 3. 
1,’ Berga/Elster.

283. Šabodis Jonas, KZ Nr. 36252 
(Buchenw.), žuvo KZ, 1945. 2. 26, 
1, Berga/Elster.

284. Šekutis Juozas, KZ Nr. 
100264 (Buchenw.), žuvo KZ, 1945. 
1. 27, Berga/Elster.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

Skelbimas Nr. 45
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.

676. Matulevičienė - Stankevičiūtė 
Stasė su dukromis Laimute ir Daly
te; Mošinskis Algirdas iš A. Pane
munės; Jasaitienė - Ramansevičiūtė 
Marija.

677. Dambrauskis ar Bliumbraus- 
kis iš Užvenčio; Kazakevičius Zig
mas iš Aluntos ir Belenavičius Juo
zas iš Vilniaus; Bakučionytė Felė iš 
Sargalių.

678. Izidorius Šimkus, gyvenąs 
adresu: Rp. Argentina, Valparaiso 
2520, 4 de Junio — ieško savo gimi
nių, kilusių nuo Eržvilko.

679. Mrs. Lucill Sakalas, gyv. 
adresu: Gen. Del., Dyersburg, Tenn./ 
USA — ieško Vilhelmo Jonučio, gy
venusio Palangoje.

680. Mrs. Emilija Korsakas-Sa- 
dauskaitė, gyvenanti adresu: 25 Ro- 
rell Street, Dorchester, Mass./USA
— ieško giminių, kilusių nuo Papilio.

681. Mrs. Eva Lebiednik-Adliūtė, 
gyvenanti adresu: 1117 Whitesboro 
St., Utica 4, N.Y./USA — ieško Adlių 
ir Lebedninkų, kilusių nuo Žilėnų.

682. Mrs. Julia Padelskis-Putriū- 
tė, gyvenanti adresu: Main Street, 
East Granby, Conn./USA — ieško 
Ievas ir Juzefas Putriūčių, kilusių 
iš Aglonų.

683. .Mrs. Ona Urbanavičienė- 
Barčaitė, gyvenanti adresų: 3409 So. 
Leavitt St., Chicago, Ill./USA — ieš
ko savo sesers Petrės su šeima, gyv. 
Kelmėje.

684. Mrs. B. Laurenitis, gyvenan
ti adresu: Amherst Road, Sunder
land, Mass./USA — ieško savo gimi
nių: Reginos Juodzevičiūtės, Pr. Gu- 
delevičiaus, K. Pranskaičio.

685. Mr. Vincas’ Seibukas (Sha- 
ber), gyvenantis adresu: 2202 Wa
shington Ave., Sioux City, la./USA
— ieško Marijoną Seibukienę.

686. Mrs. Frances Yochus-Sa- 
dauskaitė, gyvenanti adresu: 401 
Stadium Street, Pittsburgh 4, Pa./ 
USA — ieško savo brolio Jono Sa
dausko iš Peldžiūnų.

687. Mr. Kleopas Lenartavičius, 
79 Congress Ave., Waterbury, Conn./ 
USA — ieško savo brolių Valerijono 
ir Petro, gyvenusių Judriškiuose.

688. Mr. George B. Puidokas, 858 
Glenmore Ave., Brooklyn, N.Y./USA
— ieško savo giminaičio Zenono 
Kemzūros, gyvenusio Kaune.

689. Mr. Juozas Antanavičius, 620 
Main St., Oakville, Conn./USA — 
ieško savo giminių Antanavičių, gy
venusių S. Kalvarijoje.

690. JAV-se mirusio Jurgio Gri
galiūno palikimo byloje Nr. 11802 

yra ieškomi: Mary Jurkevičius iš 
Panevėžio, Amelija Kelmelis iš Pa
varčių, Ladzius Grigaliūnas iš But- 
kūnų, Juozas Grigaliūnas iš Pakolų, 
Steponas Grigaliūnas iš Pakolų, Pra
nas Grigaliūnas ir kiti giminės. Pa
likimo reikalais prašoma kreiptis be
tarpiškai į LG Konsulatą, New Yorke.

691. Palikimo byloje Nr. 4817, 
yra ieškomi: Simanas ir Pranas Bak- 
ševičiai, Marija Gustienė-B., Pranė 
Krapavickienė-B., Agota Bakšienė- 
Bakševičiūtė, visi kilę iš Karališkių. 
Kreiptis į LG Konsulatą, New Yorke.

692. Gauti adresai iš JAV: Jonui 
Virbylai, Stefanijai Ridzianskienei- 
Kozeniauskaitei, Onai Venckaitienei- 
Vyšniauskaitei, Baliui Vidugiriui, 
Juozui Bagdonių!, Agotai Grigaitie
ne, Jonui Čeponiui, Mam. Stropui, 
Albinui Svailai ir laiškas prof. P. 
Jakubėnui.

LTB C/Kartotekos Vedėjas

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELlo, 

ieško šių asmenų:
82. Kunčinas Stasys; Leachowski 

Renate, paskutinės žinios iš Beelitz/ 
Markt, Eberstr. 14; Novoziiovienė 
Elena, 70 metų, paskutinės žinios iš 
Halle; Novacius Viktoras, gim. 1923. 
7r-26, Ryga; Orlinski Ester, 52 metų, 
išvežta į stovyklą Stutthof; Pcnn La
sęs, paskutinės žinios iš Šiaulių; 
Penn Masche, paskutinės žinios iš 
Šiaulių; Penn Rochel, paskutinės ži
nios iš Šiaulių; Flateris Petras, gim. 
1906. 7. 25, Mengelės (?); Prusak Da
vis, paskutinės žinios iš Lazdijų; 
Prusak Rivka, paskutinės žinios iš 
Lazdijų; Prusak Yache, paskutinės 
žinios iš Lazdijų; Prusevičienė Kaa- 
vera (Alejūnaitė), gim. 1918, Panevė
žys, Plukiai, paskutinės žinios iš 
Dresden; Rechenbergcr Berta, 62 me
tų; Rudauskas Vytautas, gim. 1928, 
iš Šiaulių, paskutinės žinios iš ho
spital Mūnsterio ligoninės; Schen- 

berger Ema, gim. 1901. 10. 10, Pano- 
wen (?) Schlekies Franz, gim. 1936.
5. 19, Wirwiscche, paskutinės žinios 
iš Herrsching, Reservelazarett; Šlio- 
nys Mikas, gim. 1901. 1. 26, Giriniai, 
iš Weimar, Buchenwald; Stankevi
čius Leon., gim. 1930, Kaunas, iš Er
furt; Talis Irmgard, gim. 1924. 5. 28, 
Kretinga, paskutinės žinios iš Swi- 
nemūnde, Kinderklinik.

Skelbimas
PAŠVAISTĖS leidykla išleido \,K. 

V. Banaičio liaudies dainas mišriam 
chorui“. Sąsiuvinyje 15 liaudies dai
nų, formatas 15X23 cm, kietokai* 
viršeliais. Kaina 4,- DM ir persiun
timo išlaidų 0,50 DM. Siunčiama tik 
prisiuntusiems po 4,50 DM. Platin
tojams lO°/o nuolaidos.

Užsakymus siųsti: Leidykla „Paš
vaistė“, (13a) Seligenstadt b. W- DJ*. 
Camp.

Mieliška iš Mažeikių skubiai at- t 
siliepti, arba kas žino pranešti jo 
adresą. Yra svarbių žinių nuo žmo- . 
nos. Rašyti: Mrs. J. Žilinskienė, Ho
stel Stoulton, Nr. Worcester, England.

Mrs. Emilija Kučinskas, duktė 
Antano Matačiūno, kilusi iš Paukš
čių km., Žąslių v., gyv. Sutton, Mass., 
U.S.A., ieško sesers Domicėlės Gene- 
vičienės vaikų; sesers Antosės Gul- 
bickienės ar jos šeimosKatrynos visų 
kilusių nuo Žąslių.

Liūdinčius dėl mylimos 
žmonos mirties, -poną KOR- 
ZENIAUSKĄ ir jos dukterį 
ELENĄ nuoširdžiai užjaučia
me ir drauge liūdime.

K. K. Sabaliauskai, J. Batisa 
ir J. ir L. Jonušai

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo, 
o Už skelbimų turinį redakcija neatsako, o Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu, • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10 o/o nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje dvigubai. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

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

g MUSU KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
Dillingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. Penikas 
Redaktorius AL Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY", Senil- 
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
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MUSU KELIAS
LIETl'Viq SAVAITRaSTIS

Nė vienas nepateks į Ameriką...
• AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Tik badas ir mirtis...
,ŽIAURIOS ISTORIJOS ŽODŽIAI APIE LIETUVĄ, PASLĖPTI PO 

RAUDONU PAŠTO ŽENKLU"

šio raširCo pavadinimas gąsdinan
tis, bet nereikia nusiminti, nes tai yra 
tik pirmoji dalis sakinio, kuris telpa 
naujausiame BALF Pirmininko kun. 
Dr. J. B. Končiaus bendraraštyje, 
paskelbtame amerikiečių lietuvių 
spaudoje, aiškinant lietuvių tremti
nių Amerikon įvažiavimo galimybes 
pagal neseniai priimtąjį imigracijos 
įstatymą. Tame bendraraštyje ra
šoma:

Pagal naujojo įstatymo nuostatus, 
40% vizų turės atitekti tremtiniams, 
kilusiems iš Pabaltijo ir rytinės Len
kijos sričių už Curzono linijos. Pir
menybė taikoma ūkininkams (30% 
vizų), įvairių amatų ir specialybių 
žmonėms, taip pat gyvenančiųjų 
Amerikoje giminėms. Įsakmiai ben
draraštyje pabrėžiama, jog visiems 
privalu žinoti, kad nė vienas tremti
nys negalės patekti { Ameriką, jei 
jis neturės darbo ir buto užtikrinimo 
pažymėjimo. Todėl visi pretendentai į 
Ameriką turėtų tuojau kreiptis į savo 

■gimines ir pažįstamus ar organizaci
jas, prašydami sau tokių pažymėjimų, 
kurie privalo būti užpildyti BALF 
blankuose ir persiųsti BALF centrui. 
Taip pat privalu suinteresuotiems 
žinoti, kad įstatymo vykdymo pasi
sekimas didele dalimi priklausys nuo 
pačių haujųjų imigrantų, ' Įstatymo 
vykdytojai tikisi, kad atvykusieji DP 
bus pavyzdingi, darbštūs ir pastovūs 
žmonės, kad jie prisilaikys tos gyve
namos vietos, kuri jiems bus paskirta 
pagal darbo užtikrinimo pažymėjime 
nurodymą. Esą visa eilė ūkių ir dirb
tuvių, kurių vedėjai pasižadėjo užti
krinti butą ir,darbą. Aišku, būtų meš
kos patarnavimas tremtinių imigra
cijos veiklai, jei tokių darboviečių 
kvietimų atvykę tremtiniai tuojau iš 
jų pasišalintų, nepadirbėję jose dvie
jų ar nors vienerių metų. Tai reikia 
gerai įsidėmėti. Amerikoje pradžioje 
nebus nė vienam lengva, bet pažado 
ištęsėjimas pagelbės likusiems at
vykti Amerikon.

BALF Pirmininkas kun. Dr. J. B. 
Končius, baigdamas šį bendraraštį, 
pastebi, jog dar yra dedamos pastan
gos, kad įstatymas būtų praplėstas, 
ko pasėkoje vietoj 205.000 tremtinių 
būtų įsileista bent 400.000 asmenų.

RUOŠIAMAS NAUJAS BALF 
VAJUS TREMTINIAMS

Per spaudą ir organizacijas Ameri
koje BALF pradėjo naują akciją dėl 
piniginio vajaus tremtinių reikalams. 
Šiuo metu vykstąs rūbų, maisto ir 
kitų daiktų vajus - o nuo rugsėjo 1 d. 
prasidėsiąs didysis piniginis vajus, 
kuriam pasiruošti raginama iš anks
to: — išsirinkti vajui vesti komisi
jas, pasiskirstyti pareigomis, pasi
ruošti planus, kuriais būtų galima

I pasiekti kuo didžiausią skaičių žmo- 
| nių, įstaigų bei draugijų, galinčių 
tremtiniams pagelbėti. Tuo reikalu 
atsišaukimuose rašoma: „Kol trem
tiniams didesniais skaičiais pavyks 
iš Europos į Ameriką atvykti, dar 
praeis keli mėnesiai, o kitiems truks 
iki 2 metų ir gal ilgiau. Tuo laiku 
jiems reikia gyventi: kiekvieną die
ną maitintis, apsirengti, gydytis ir 
ruoštis ne visai aiškiam rytojui, kad 
ir tai pačiai emigracijai.. Jie labiau
siai reikalingi paramos“.
FLOSSENBURGO KAZET-LAGE- 
RYJE NUKANKINTŲ LIETUVIŲ 

PELENAI PERGABENTI
AMERIKON

Amerikos lietuvių laikraštis „Ame
rika“ rašo, kad liepos 5 d. Ameriko
je, Marianapolyje, įvyko didelės iš
kilmės, kurios sutraukė net 5000 Ame
rikos lietuvių iš tolimiausių vietų. 
Čia buvo laidojami 2.480 lietuvių, 
kankinių mirtimi žuvusių Flossen- 
burgo, Vokietijoj, koncentracinėje 
stovykloje, pelenai Iškilmėse į susi
rinkusiųjų minią jautriai prabilo ra
šytojas poetas J. Aistis-Aleksandriš- 
kis. Jaudinančią kalbą, kuri ne vie
nam širdingam lietuviui patriotui iš 
akių išspaudė ašarą, pasakė Lietuvos 
rezistencinės kovos vadovybės vardu 
Dr. Pranas Padalskis. Buvusių An- 
tinacinės Rezistencijos Kalinių Drau
gijos aktą, kuriuo tie pelenai perduoti'

saugoti Marianapoliui, perskąi.ė tą 
relikviją pats iš Vokietijos lėktuvu 
atvežęs Amerikos karo kapelionas 
kun. Jenkus. Šią relikviją saugojimui 
jautriais žodžiais priėmė šios vietos 
viršininkas kun. .Jagminas.

ši brangi relikvija, didžių mūsų 
tautos aukų liudininkė, laisvoje Ame
rikos žemėje ilsėsis tol, kol bus per
kelta į laisvam gyvenimui prisikėlu
sią Lietuvą.
LIEPOS 8-TĄ Į AMERIKĄ ATVYKO 

LIGI ŠIOL DIDŽIAUSIAS LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ SKAIČIUS
Kaip liepos 17 d. „Amerikos Lietu

vis“ rašo, liepos 8-tą dieną Marine 
Marlin laivu iš Vokietijos atvyko 500 
tremtinių, kuriu tarpe buvo 107 lie
tuviai. Tai didžiausiais ligi šiol iš 
karto atvykęs lietuvių skaičius. Pažy
mėtina, kad tame laive, kuriuo toks 
didelis skaičius važiavo lietuvių, vie
nas iš kapitonų buvo amerikietis lie
tuvis Kriaučialis. Kada jis į tremti
nius prakalbo lietuviškai, lietuviai 
keleiviai labai nudžiugo, kad laive 
aukštose pareigose surado savo tau
tietį. — Dėl vietos stokos visų šiuo 
transportu nuvykusių Amerikon lie
tuvių pavardžių negalime pateikti.

Tas pats laikraštis tame pat nume
ryje praneša, kad liepos pradžioj ir į 
Kanadą atvyko 116 lietuvių. Tai dau
gumoje lietuviai studentai. Jie Ka
nadoje dirbs miško, namų ruošos ir 
kitokius darbus. Stp. Verpenfs

Įvairių įvairiausiais būdais pro 
„geležinę uždangą“ prasiskverbia ži
nios apie tai, kas iš tiesų dedasi so
vietų paglemžtoje Lietuvoje. Šios ži
nios pasiekia ir kitų šalių spaudą. 
Čia dedamo iš tarybinės Lietuvos į 
Pittsburghą pasiųsto laiško nuotrau
ka su atitinkamu straipsniu š. 
m. birželio mėn. pradžioje buvo įdė
ta į JAV Daytono (Ohio) miesto dien
raštį „The Dayton Daily News". 
Straipsnis yra šitokio turinio:

„Šis laiškas prasmuko pro cen
zorių. Žmonės yra laimingi ir linksmi, 
dainuoja ir šoka, dirba ir valgo ... 
bet tik iki to laiko, kol pakeliate 
„geležinę uždangą“ ir pažvelgiate po 
rusišku pašto ženklu ant laiško, kurį 
neseniai gavo vienas pittsburghietis 
iš savo giminių Lietuvoje. Ten skai
tote žiaurią istoriją, kurios nedrįsta
ma parašyti laiške, kadangi tai būtų 
pastebėta budraus NKVD cenzoriaus.

Liūdna istorija. „Nieks, tik badas 
ir mirtis...“ Šitokia žinia buvo 
brūkštelta po žaliu pašto ženklu, 
vaizduojančiu du Rusijos gynėjus su 
kulkosvaidžiu. „Pusė lietuvių išvežta 
į Sibirą...“ Tai parašyta labai rizi
kuojant. Norint šitą sakinį surasti, 
reikia tik nuklijuoti pilkąjį pašto 
ženklą su barzdotu raudonuoju 
didvyriu prie Rusijos stachanovietiš- 
kosios statybos.

„Jaunimas nukankintas...“ Šie 
du žodžiai yra po mėlynuoju pašto 
ženklu (sovietų lakūnas su lėktuvu). 
Šis sakinys ir baigia visą šios trum
pos istorijos skyrių.

Visi čia paminėti slaptieji prane
šimai buvo rašomi su didžiausia ri
zika. Dėl visiems suprantamų prie
žasčių vardai ir vietovės negali būti 
paskelbtos. Betgi ta istorija išliko, 
nors ir paslėpta po pašto ženklais.

Po komunistų kongreso Belgrade:

Gandai - spėliojimai -
Belgrad. (Kosmos) — Atmosfera 

Belgrade tvanki ne vien dėl vasaros 
karščių. Politiniuose ir diplomati
niuose sluogsniuose viešpatauja vos 
paslepiamas nerimas. Gandai veja 
gandus. Spėliojama, kurią vietą uži
ma Jugoslavijos klausimas Sovietų 
Sąjungos užs. reik, ministerijos pla
nuose. Tiesa, kai kurių sluogsnių 
pranašavimai, kad Sovietų Sąjunga, 
ilgai nelaukdama, ginklu pulsianti 
Jugoslaviją, iki šiol dar nepasitvirti
no, tačiau nežinios debesys vis dar 
tebegaubia tai, ko Maskva pagaliau 
griebsis.

Komunistų partijos kongresas bai
gėsi audringomis ovacijomis maršalui 
Tito. Šios ovacijos, garsiakalbiais 
pertransliuotos į gatves, visą miestą 
pavertė politine arena. „Tito — tai 
reiškia 16 milijonų jugoslavų. Tito 
— už jo stovi ne tik 16 milijonų ju
goslavų: Tito yra ir kitų tautų pasi
didžiavimas. Tito yra tauta, o tauta 
negali būti sunaikinta!“ — tokios

Margojo pasaulio mozaika
Paruošė Jurgis Kūkalis

frazės skambėjo užbaigiamosiose Ju
goslavijos komunistų partijos kon
greso deklaracijose.

IR BORSENKO TEN BUVO
Iš Maskvos vis tebešaudoma sun

kiaisiais propagandos ginklais. 
„Pravda“ ir radijo stotys tvirtina, 
kad „sveikojo elemento“ areštais Ti
to užsigarantavęs kongrese palankią 
atmosferą, ir krašte siaučiąs Tito 
slaptosios policijos teroras (mokyto
jui pikta, kad mokytinis jo paties 
pėdomis eina. -pr.). Tų pranešimų 
autorius, „Pravdos“ atstovas Borsen- 
ko, susigūžęs ir išblyškusiu veidu sė
dėjo Belgrado kongreso salėje, kai su 
neaprašomu triukšmu 2.500 Jugosla
vijos komunistų delegatų protestavo 
prieš šiuos Maskvos teigimus, pa
skelbdami juos Jugoslavijos komu
nistų partijos ir visos tautos įžeidi
mu. Belgrado piliečiai dabar susi
rūpinę klausia, ar Maskva, kurios 
spauda ir toliau Jugoslaviją griež
čiausiu būdu užpuldinėja, netrenks 
kumščiu stalan ir nepasistengs pasi
rūpinti ,,tvarka ir drausme“.

SANTYKIAI SU VAKARAIS
Vakarų Europai yra pavojaus Bel-

nerimas
Nereikia užmiršti, kad konfliktas 

tarp Belgrado ir Maskvos kilo dėl 
užsienių politikos, kur Jugoslavija 
ėjo daugiau nacionalistine linkme, 
skirtumų. Tito norėjo sukurti Bal
kanų federaciją ir pats jai vadovauti. 
Jis reikalavo Triesto ir Karintijos 
(Karnten). Su tokiais bandymais 
praplėsti savo galią Maskva negalėjo 
sutikti, nes glaudžiame Rytų Europos 
valstybių sujungime ji įžiūrėjo su
mažėjimą tų valstybių priklausomy
bės nuo Sovietų Sąjungos. Kai Tito 
nepanoro nusilenkti, Ždanovas sure
žisavo Maskvos prakeikimą. Tačiau 
Kremliui teko skaudžiai nusivilti, nes 
Tito, laiku griebęsis apsaugos prie
monių, sugebėjo šio smūgio išvengti. 
Kongrese jis net statė sąlygas Sovie
tų Sąjungai. Jis pareiškė, kad ir to
liau norįs bendradarbiauti su Sovie
tų Sąjunga, tačiau „laisvo noro ir 
abipusiško pasitikėjimo pagrindais“. 
Istorija nestovi vietoje, tačiau kuria 
kryptimi ji nueis, galės parodyti tik 
ateitis, (pr)

1944 m. vasarą maža Pabaltijo ša
lis Lietuva buvo praryta ir virto So
vietų Rusijos valstybe. Dėl griežtos 
cenzūros lietuviai nedaug tegali pa
sakyti apie savo krašto padėtį, iš
skyrus tik tuos retus atvejus, kai 
žinutei pasiseka prasiskverbti toliau. 
Be to, minėto laiško siuntėjui pavy
ko įterpti ir šitokią pastabą: „Aš ne
galiu daug rašyti, nes tai mums už
drausta.“ Visa tikroji istorija ran
dama apsukus voką ir pažvelgus 
po pašto ženklais: „Nieks, tik bacįas 
ir mirtis... Pusė lietuvių išvežta į 
Sibirą .. Jaunimas nukankintas.“

K. Ap.

Nuo jų nepabėgsi
. Sovietų konsulatas ir pasiuntiny

bė Amerikoje neriasi iš kailio norė
dami pabėgusius jų mokytojus susi
grąžinti. Vieną ponią jie prieš jos 
valią jau sučiupo ir grąžins į Rusiją, 
gi p. Samarin, mokytojas, pabėgo ir 
pareiškė: „Aš žinau, kad Sovietų vy
riausybė ir jos čia esantieji atstovai 
darys visa, kas yra galima... kad aš 
pasirodyčiau savo krašte kaip išda
vikas, bet aš nenoriu vykti namo į 
Rusiją ir aš atsiduodu Amerikos vy
riausybės globai ir viešajai Ameri
kos opinijai“. Dėl pabėgusios p. Ko- 
senkinos ir Sovietų atgal pagrobtos, 
Samarin pareiškė: „Aš esu tikras, 
kad p. Kosenkina buvo paimta į 
konsulatą prieš jos pačios valią, nes 
jos pažiūros į Sovietų Sąjungą su
tampa su manosiomis“.

Dėl šio įvykio Sovietų pasiunti
nybė buvo įteikusi protestą JAV vy
riausybei kaltindama, kad Ameri
koje esanti suorganizuota antisovie- 
tinė organizacija, vadovaujama ku
nigaikštytės Tolstoj. Toji organiza
cija ir pagrobusi jų du mokytojus. 
Tačiau pasirodė, kad jie abu pabėgo, 
bet vieną Sovietai jau sučiupo. JAV 
užsienių reikalų ministeris Marshal- 
lis pareiškė, kad Sovietų piliečiai 
taip pat naudojasi JAV vyriausybės 
apsauga. (DM) *

Raudonieji 
ir jų agentai

Daily Mail, AP pranešimu pasi
remdamas, aprašė, kaip Amerikos 
komunistai gaudavo reikalingas ži
nias iš valdinių įstaigų. Neseniai 
buv. komunistė E. Bentley Senato 
pakomitečiui pareiškė, kad JAV ’'o- 
munistų partija „mažiausiai v.eną 
asmenį turi JAV vyriausybėje, kuris 
ir paskiria partijos narius į svarbiau
sius postus. Bentley, 36 metų, New 
Yorko mašininkė, pareiškė, kad ji į 
KP įstojusi 1935 m., į pogrindį nuė
jusi 1938, o 1940 m. gavusi darbą — 
surinkti iš komunistų informacijas.

„Iš kur jie gauna šias informaci
jas?“ paklausė pirmininkas H. Fer
guson.1 Bentley atsakiusi, kad „di
džiąją jų dalį gauname iš JAV vy
riausybės“. Žinios gaunamos iš ka
riuomenės, aviacijos, finansų, valsty
bės d-to, strateginės tarnybos, karo 
gamybos ir kt. (ja)

IIS zonos PCIRO viršininkas Philip E. Ryan
Banknotai — į tualetinį popierį. 

—- Koblenzo Landeszentralbank po 
valiutos reformos iš bankų, taupomų
jų kasų ir kitų panašių įstaigų surin
ko per ketvirtį milijardo senųjų mar
kių. Konstatavus surinktąją sumą, 
senieji banknotai buvo perduoti vie
nam popierio malūnui gaminančiam 
popierinius maišelius, vyniojamąjį ir 
įualetinį popierių. (Dena)

Diktatorių automobilių rinkėjas. 
— Dabartinis Hitlerio automobilio 
savininkas Christofer James, vienas 
Čikagos prekybininkas, neseniai pa
reiškė: „Vieną dieną aš turėsiu ir 
Stalino bei Franco automobilius. 
Šarvuoti automobiliai ir geležinės 
uždangos nepajėgs diktatorių amži
nai apsaugoti.“ (NYT)

SOS iš jūros. — Liepos vidury 
Singapūro įstaigos sugavo pagalbos 
šauksmus iš jūros. Tuoj į Rio Ar- 
Chipel buvo pasiųstas laivas „West
wind". Pasiekęs vietą laivas ant bor
to paėmė vieną sunkiai dejuojantį 
malajietį žvejį, kuris buvo prarijęs 
savo dirbtinius dantis. (CDM)

Antrasis Bemadote. — Prieš kurį 
laiką Prancūzijos konsulate, Neapoly, 
pasirodė Jungt. Tautų tarpininkas 
grafas Bernadotte ir paprašė tuoj pat 
išmokėti 7 mil. frankų avanso. Poli
cija „grafą" išaiškino: tai buvo Adolf 
Venturo iš Milano. (UP)

„Kandus“ argumentas. — Canta- 
zaro miestely (Italijoje) komunistas 
Carmelo Buongiorno buvo nuteistas 
ketveriais metais kalėjimo už tai, kad 
jis ginčo su savo priešu įkarštyje nu
kando pastarajam nosį. (T)

„Laisvės kovotojai“. — Smuklių 
susivienijimas Amerikoje įsteigė or
ganizaciją kovai su prisiekusiais al
koholio priešais ir aukštais mokes
čiais. Steigimo iškilmės vyko New 
Yorke, laisvės statulos papėdėje. Or
ganizacija nori savo narių tarpan 
įtraukti apie 10 mil. gerai nugerian
čių. (AP)

Rūpestinga įmonė. — Andreae- 
Noris-Zahn AG Nūrnberge 1948-jų 
mėtų kalėdinius priedus savo darbi
ninkams ir tarnautojams išmokėjo 
jau biržely — dvi dienas prieš valiu
tos reformą. (HLB)

Pats laikas. — Ellsworth mieste 
(JAV) Lloyd Snider buvo paleistas 
iš kalėjimo su sąlyga, kad jis ves sa
vo devynių vaikų motiną. (T)

Fantastlškiausia knyga. — Į vie
ną New Yorko knygyną užėjęs tūlas 
pilietis paprašė įdomiausią fiction 
(fantastiškų aprašymų) knygą. Par
davėjas pagalvojo, pagalvojo ir, išė
męs iš lentynos, jam padavė Stalino 
lionstituciją. (D)

grado įvykius interpretuoti klaidin
goje šviesoje. Tiesa, tarp jugoslaviš
kojo ir Maskvos diriguojamo komu
nizmo atsirado didelis plyšys. Tačiau 
būtų klaidinga manyti, kad Tito da
bar pereitų Vakarų blokan. Žinoma, 
jis užmegztų prekybinius santykius su 
Vakarais, kad galėtų gauti tai, ko jis 
neteko, Maskvos satelitinėms valsty
bėms pradėjus jį boikotuoti. Už tai 
kalba, tarp kita ko, ir dabartinis buv. 
Kalifornijos gubernatoriaus Olsono 
viešėjimas Belgrade; pastarąjį priė
mė pats Tito, o spauda paskelbė, kad 
Jugoslavijos valstybės šefas stengią
sis su Amerika atnaujinti prekybi
nius ryšius.

NACIONALINIS KOMUNIZMAS
Politiniu požiūriu ši istorija at

rodo taip, kad Tito lieka toks pat, 
kaip ir anksčiau, komunistinio totali
tarizmo šalininkas ir nė negalvoja 
keisti savo sistemos, kuri remiama 
slaptąja policija ir armijos galia. 
Apie rinkimus dėl per didelės opozi
cijos Tito nė negali galvoti. Tačiau 
kiekvienu atveju Jugoslavijos komu
nizmas įgaus savitą veidą: jis pils 
daugiau ir daugiau nacionalistinio 
vandens, kur — priešingai, negu Ru
sijoje, kur esminis valstybės elemen
tas yra darbininkų klasė — pirmoje 
eilėje remsis ūkininkais.

Jau anksčiau mūsų buvo trum
pai pranešta, kad pasitraukusio Mr. 
Edwards vieton amerikiečių zonos 
PCIRO viršininku paskirtas Philip 
E. Ryan, kuris savo pareigas perima 
nuo š. m. rugsėjo 1 d.

Pastarojo karo metu Mr. Ryan 
buvo Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
užsienio pagalbos direktorius, o nuo 
1946 m. rugsėjo mėn. — tarptautinių 
reikalų direktorius. Jis yra baigęs 
Fordhm universitetą 1931 m., o se
kančiais 1932 m. Notre-Dame uni
versitete įsigijo socialinių mokslų 
daktaro laipsnį. Po to studijavo New 
Yorko socialinio darbo mokykloje ir 
Georg POWN užsienio tarnybos mo
kykloje. Greta to skaitė paskaitas 
Katalikų universitete ir Ksavero 
darbo mokykloje.

Savo karjerą Ryan pradėjo 1932 
metais South Bend kontrolės sky
riuje. Po to be pertraukos dirbo 
valdinėse ir privačiose tarnybose, 
ypatingą dėmesį skirdamas pabėgė
liams ir benamiams. Jo darbas Rau
donajame Kryžiuje tiek karo metu, 
tiek po karo suvedė jį į glaudų ben
dradarbiavimą su kitomis tarptauti
nėmis šalpos ir globos organizacijo
mis. Daug teko jam keliauti po Eu
ropą, Afriką ir Tolim. Rytus.

Ryan yra parašęs daugelį knygų 
ir periodikoje straipsnių socialiniais

klausimais. Jis priklauso nariu Ame
rikos socialinio konferencijai ir Ame
rikos visuomeninės organizacijos 
studijų sąjungai. Jo tėviškė yra 
South Arlington, Virginia, USA.
PIRMOJI. DP PARTIJA Į ARGEN

TINĄ
Rugpjūčio 2 d. iš Mūncheno iš

vyko 458 DP į Paryžių Argentinos 
konsulo vizos gauti ir iš tenai per 
Cannes uostą (Rivieroje) emigruoti 
Argentinon. Tikimasi, kad jie dar 
šį mėnesį pasieks Buenos-Aires.

Tai yra pirmoji DP grupė, kuri 
šiais metais vyksta Argentinon. Imi
gracijos dokumentus jiems indivi
dualiai arba šeimomis parūpino jų 
giminės ir pažįstamieji. Kelionės iš
laidas apmokėjo IRO. 
SPEC. GELEŽINKELIŲ NUOLAI

DOS SAVAITGALIUI
Vokiečių geležinkelių valdyba 

praneša, kad nuo rugpjūčio 14 d. 
įvedama speciali geležinkelių tarifo 
33°/o nuolaida keliaujantiems sekma
dienio proga. Kad nuolaidos nebūtų 
Išnaudotos piktam, jų galiojimas 
apibrėžtas tik tam tikrais ruožais (jų 
sąrašai iškabinti geležinkelių stoty
se) ir specialiu laiku: nuo šeštadie
nio 12 vai. iki sekmadienio 24 vaL 
Papiginimas galioja nuvažiuoti ir 

| grįžti.
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