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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Dillingen/D., 1948 m. rugsėjo 29 d.

Lietuvių delegacija pas 
prezidentų Trumaną

Amerikos Lietuvių Tarybos pas
tangomis š. m. rugsėjo 16 dieną 11 
vai. 30 min. JAV prezidentas priėmė 
Baltuosiuose Rūmuose Washingtone 
lietuvių delegaciją. Delegaciją su
darė: ALT Vykd; Komiteto nariai — 
Leonardas Šimutis, pirm., Dr. P. Gri
gaitis, sekret., Mikas Vaidyia, ižd., 
visi iš Chicagos, adv. J. Grigalus, vl- 
oepirm., iš Bostono, ir Povilas Dargia, 
Politinės Komisijos narys, iš Pltts- 
burgho.

Delegaciją pristatė prezidentui ją 
palydėjęs ( Baltuosius Rūmus Mr. Jo
seph Lawrence, Demokratų Partijos 
Nacionalinio Komiteto narys. ALT 
pirm. L. šimutis tarė įžangos žod|, 
paaiškindamas ALT siekimus ir šios 
delegacijos tikslą. Po jo Dr. P. Gri
gaitis įteikė prezidentui ALT memo
randumą, pakartodamas žodžiu jo tu
rini. Šiuo memorandumu ALT prašo 
prezidentą pavesti JAV delegacijai 
Paryžiuje iškelti Jungt. Tautų susi
rinkime reikalavimą sudaryti specia
lią komisiją, kuri ištirtų dabartinę 
Lietuvos ir kt. Pabaltijo kraštų pa
dėti ir sustabdytų nekaltų gyventojų 
naikinimą. Toliau prašoma JAV vy
riausybę viešai pareikšti, kad ji ne
sutiks pasirašyti Europos taikos su
tarties, jeigu nebus atstatyta Nepri
klausoma Lietuva ir kiti Pabaltijo 
kraštai.

Prezidentas Trumanas, atsa
kydamas ( Dr. Grigaičio kalbą, 

pareiškė, kad susitariant dėl 
galutinės taikos Europoje, turės 
būti grąžintos laisvės Čekoslo
vakijai, Rumunijai, Vengrijai, 
Lenkijai Ir kt. kraštams; jisai 
nematąs pagrindo, kodėl turė
tų būti išskirtos ir Pabaltijo 
valstybės. Jungt. Amerikos 
Valstybės dirba, kad būtų pa
siektas toks taikos sprendimas 
ir nesiliaus dėjusios pastangų, 
kad to būtų pasiekta taikingu 

keliu.
ALT delegacija padėkojo prez. 

Trumanui už Jo susirūpinimą tremti
nių reikalais ir pastangas atidaryti 
jiems duris ( šj kraštą. Po to dele
gaciją prezidentas paprašė kartu nu
sifotografuoti. Audiencija truko 20 
minučių, ir visą laiką prezidentas bu
vo labai draugiškai nusiteikęs.

Tai jau yra antras pasimatymas 
au prez. Trumanu Baltuosiuose Kū
muose — pirmą kartą lietuvių dele
gacija lankėsi pas prez. Trumaną 
1946 m. spalių 29 d. Šiuo metu prez. 

' Trumanas yra labai užimtas valsty
bės ir rinkimų reikalais, bet vis dėlto 
jis rado laiko pasimatyti su lietuvių 
delegacija.

bieną prieš tai ALT Vykd. Komi
tetas turėjo pasimatymą Washingto
ne su Demokratų Nacionalinio Komi
teto pirmininku, senatoriumi Mc 
Grath, ir jo padėjėju J. Lawrence. 
6fen. McGrath padarė ta proga viešą 
pareiškimą dėl Lietuvos, aiškiai pasi
sakydamas už Nepriklausomos Lietu
vos atstatymą. Jo pareiškimo, taip 
pat kaip ir ALT memorandumo teks
tai buvo vietoje išdalyti spaudos re
porteriams. Apie šią lietuvių audien
ciją plačtai rašo JAV spauda.

* ALT Sekretoriatas

Paskutinė nota Maskvai
Vakarai išdėsto kaltinimus, nebelaukdami atsakymo 

Berlyno klausimas perduodamas Jungt. kautoms
Žingsnis prie žingsnio, lėtai, bet 

tikrai slenkame prie didžiosios ato
mazgos, kuri, lydima nepaprastų su
naikinimų ir didelių aukų, atneš pa
vergtoms tautoms laisvę. Šios laisvės 
siekia pasaulis įvairiais būdais ir ke
liais: vieni — aukodami milijardus 
dolerių, kad pašalintų skurdą ir badą, 
komunistinio „rojaus“ geriausią pa
lydovą, kiti — skelbdami laisvės ir 
humanizmo idėjas, treti — pasišauk
dami Marso dievaiti. Priemonių 
daug, jos {vairios, bet tikslas yra vie
nas — tautų laisvė ir amžinoji talka.

Ketvirtieji po karo metai, nešdami 
laisvės žiburj, vis labiau išryškina 
diktatūros siekimus ir demokratinio 
Vakarų pasaulio nusistatymą kovoti 
dėl taikos. Dviejų mėnesių tyliosios 
Maskvos konferencijos paslaptį su
laužė Kremlius, paskelbdamas vie
našališkai ir tuo būdu pažeisdamas 
keturių užsienių reikalų ministerlų 
susitarimą vykdyti pasitarimus prie 
uždarų durų.

Maskva, kaip ir visada, nesilaiko 
duoto žodžio, nesilaiko jokio susita
rimo, kuris jai pasidaro nenaudingas.

Maskva į vakariečių pasiųstas 
notas atsakė nepatenkinamai. Todėl 
trys Vakarų užsienių reikalų mini
sterial — Marshallis, Bevinas ir Schu- 
manas — pasiuntė 14-kos punktų no
tą, kurioje sovietai kaltinami vieni 
dėl dabartinės Berlyno Būklės, dėl 
keturių susitarimo .pažeidimo.. Notoje 
sakoma, kad Berlyno situacija, iš
šaukta neteisėtos Sovietų maisto blo
kados, yra grėsminga sąjungininkų 
okupacinėms kariuomenėms ir taip 
pat sudaro rimtą bado pavojų gy
ventojams. Dėl minėtų priežasčių 
trys Vakarų Sąjungininkai įteikė mi
nėtą notą ir Berlyno byla perduoda
ma J. Tautų Saugumo Tarybai spręsti 
pagal J. Tautų Chartos 39-tą straip
snį, nes pagal J. T. Chartos 33 straip
snį kuris numato ginčą spręsti pir
miausiai derybų keliu, gražiuoju,

trečiųjų teismu ir t. t., nepasisekė 
susitarti. Todėl buvo Imtasi kitų 
priemonių, nes padėtis yra grėsmi.

Kyla klausimas, ko galima tikėtis 
iš Saugumo Tarybos, kurioje šeimi
ninkauja Sovietai su veto teisės žo
deliu. Suprantama, kad Saugumo ta
rybos ar visumos suvažiavimas šio 
klausimo neišspręs. Saugumo tary
boje bus užvetuotas sprendimas, o 
plenume tiek tegalės padaryti, kad 
čia pasaulio forume bus išvilktas So
vietų politikos siekimas iki nuogumo 
ir galbūt bus pasiūlyta, kas toliau da
ryti. Ar taip švelniai pasibaigs, sun
ku įspėti. Galima manyti, kad Sta
linas savo Soči kurorte su satelitais 
taip pat prasitars apie tolimesnę 
eigą, o gal net apie J. Tautų suskal
dymą. Gali vykti taip, kaip įvyko 
Tautų Sąjungoje, kada Sovietai buvo 
apkaltinti Suomijos užpuolimu. So
vietų atstovas p. Malik jau pirmoje 
savo kalboje nurodė, kad bet koks 
veto pakeitimas galįs turėti rimtų pa
sekmių J. Tautoms. Gal būt jis tu
rėjo galvoje išstojimą iš J. Tautų.

TOLIMESNIS SOVIETŲ SLINKI
MAS VESTŲ PRIETARO

Suprantama, kad amžinai negali 
tęstis dabartinė ginkluota padėtis. 
Jei Vakarai pradėjo atsiginkluoti, tai 
tas rodo, kad padėtis rimta ir kad ji 
ilgai nesitęs. D. Britanijos lordų rū
mai siūlo savo vyriausybei mes.r vi
sus pasitarimus su Sovietais, nes esa
mos padėties derybomis nebegalima 
išgelbėti. Sis viešas pareiškimas nėra 
taip sau pasakytas.

Ta pačia proga rimtas britų sa
vaitinis žurnalas „E c o n o mis t“, 
rašydamas apie nei taikos nei karo 
būklę, Europoje, kviečia formaliai 
(spėti Rusiją, kad bet koks jos toli
mesnis slinkimas vestų prie karo. 
Laikraštis toliau nurodo, kad šis rei
kalas paskatintų prie Vakarų gyny
bos pakto pritraukti JAV ir visą Bri-

tų Imperiją, iš dalies atsiginkluoti ir 
bendrai kariškai pasiruošti. Šalia to, 
reikalingas Vakarų Europos konsoli
davimas politniu ir ūkiniu požiūriu.

Nors „Economist“ vis dar pasisa
ko ūž bendradarbiavimą su Sovie
tais, tačiau p. Marshallis aiškiai pa
brėžia, kad nebus nusileista jokiais 
principiniais klausimais.

Nutrukus tiesioginėms deryboms 
su Maskva ir pasiuntus Maskvai no
tas bei reikalą perduodant J. Tau
toms aptarti, politinė situacija (eina į 
naują fazę, kuri vargu bus perkelta 
( diplomatų kanceliarijas, o jei ir bū
tų; vargu ar ji sušvelnėtų. J. A.

KOVOS LĖKTUVŲ SKAIČIUS 
PADIDĖJO 1000

Iš Washingtono HTB praneša, 
kad Aviacijos vadovybė paskelbusi, 
jog šiandien JAV pirmos eilės kovos 
lėktuvų skaičius padidėjęs 1000 ir 
kad aktyviai tarnybai bus pašaukta 
10.000 karininkų iš aviacijos rezervo. 
Pašauktieji karininkai turėsią sava
noriškai tarnauti trejis metus. Pagal 
aviacijos programą leidžiama suda
ryti 58.000 karininkų kadrą tarnybai.

Šalia 1000 naujų kovos lėktuvų, 
nuo sausio 1 d. aviacija įsigijo dar 
500 transporto ir apmokymo lėktuvų.

Paskutines aktualijos
— Vokiečių sričių taryba (LSnder- 

rat) priėmė (statymą, pagal kur) na
cių persekiotiesiems pripažįstama tei- 
sė j pašalpą po 150 DM už kiekvieną 
kalėjime ar koncentracinėje stovy
kloje išbūtą mėnesi. Pašalpų mokė
jimas pradedamas po 1949 m. sausio 
1 d. Atsižvelgiant į sunkią valst. biu
džeto finansinę būklę, pradžioje te
bus Išmokama tik 50*/« priklausan
čios sumos, tačiau ir ne daugiau kaip 
3000 DM asmeniui. (RM)

— Švedų laikraštis „Stockholms 
Tldningen“ rašo, jog Estijos respu
blikos sovietinis prezidentas nusižu
dęs, kad jam nebereikėtų vykdyti 
Maskvos (sakymo — priverstiniems 
darbams | Sibirą deportuoti 40.000 
estų. (UP)

— AFP žiniomis, Sterno grupė, 
kuri kaltinama grafo Bernadette nu
žudymu Palestinoje, paskelbė atsi
šaukimą, kuriame sakoma: „Izraelio 
vyriausybė kovoja prieš mus, norė
dama parodyti, kad ji nori šlietis prie 
Vakarų. Mes, priešingai, pasisakome 
už draugingą santykiavimą su Sovie
tais." Paskutinėmis žiniomis, kaip 
skelbia Dena, buvęs ruoštas atenta
tas prieš Izraelio min. pirm-ką Ben. 
Gurioną.

— Triesto žinių agentūra „Astra" 
praneša, kad jugoslavai partizanai 
buvę užminavę tiltą, per knr( turė
jęs vykti marš. Tito su palydovais, 
neseniai lankydamasis Dalmacijoje. 
Atentato bandymas, apie kurio tiks
lesnę vietą ir datą nutylima, buvęs 
laiku išaiškintas. (UP) /

Mes esame arti 1938 metų
Salisbui^ markyzas, konservatorių 

partijos lyderis lordų rūmuose, rei
kalauja iš britų vyriausybės, kad ji 
nutrauktų visus pasitarimus su Ru
sija. Vienintelis kelias su rusais ben
drauti, pareiškė jis, yra įtikinti juos, 
kad, jei iškils karas, jie jį pralaimės. 
Lordas Salisbury ir kiti lordai reika
lauja, kad vyriausybė atsisakytų nuo 
J.Tautų taikos siekiant ir pereitų prie 
sritinio saugumo paktų sudarymo.

Toks lordų nusistatymas, matyti, 
iškilo po to, kai Įsitikinto, jog JT ne
pajėgiančios išspręsti Rytų-Vakarų

D. Britanija šaukia atsarginius
Gynybos ministerio pareiškimas

D. Britanijos gynybos ministeris 
Alexander parlamente, pareiškė, kad 
D. Britanijos karinė mobilizacijos 
mašina esanti peržiūrėta ir paruoš
tas .planas, pagal kurį bus pašaukti 
karo veteranai ir sudarys „ypatingą 
bėdos programą“. Jo pareiškimu taip 
pat pagreitinamas trijų karo rūšių 
(sausumos, aviacijos, laivyno) atsar
ginių pašaukimas, kad teritorinę ar
miją padidintų 100.000 per artimiau
sius kelis mėnesius.

Kalbėdamas parlamente jis pasa
kė, kad šarvuočių gamyba padidina
ma ir kad karinių mašinų pataisy
mas sandėliuose taip pat jau prasi
dėjęs. Mažųjų ginklų amunicijos ga
myba padvigubinta, o priešlėktuvi
nių pabūklų „ypač skubinama“. 
Sprausminių lėktuvų-naikintuvų ga-

JAV užtikrina Pabaltijui laisvi;
Amerikos Lietuvių Tarybai apsi- | kusi setvo pasipriešinimą neprikiau- 

lankius pas JAV demokratų partijos 
pirmininką sen. J. H. McGrath, š. m. 
rugsėjo 16 d. buvo gautas toks pa
reiškimas:

Širdingiausiai sveikinu aš Ameri
kos Lietuvių Tarybos delegaciją ir 
prašau jus priimti iš naujo Demo
kratų tautinio komiteto pagarbą.

Mes reiškiame didžiausią simpa
tiją Jūsų organizacijos aspiracijoms, 
ryžtingai siekiant laisvės, suverenu
mo ir žmogaus garbės Jūsų Lietuvos 
heroiškai tautai. JAV demokratų ad
ministracija, tiek prezidentui Roose- 
■veltui, tiek dabar prez. Trumanui va- 
4ovaujant, nakialdlnamai yra pareiš-

somų valstybių aneksavimo jėga ga
lingų kaimynų, nežiūrint kokiu pre
tekstu būtų prisidengta.

JAV vyriausybė, kiek leido jos 
padėtis, yra pilnai pripažinusi Lietu
vos suverenumą, suteikiant visas di
plomatines'privilegijas jos akredi
tuotiems šiame krašte atstovams.

Jūs, kaip Amerikos Lietuvių Ta
ryba, galite patikinti savo tautiečius 
tvirtu užtikrinimu, kad J.A.Valsty- 
bės niekad neapleis savo pastangų 
sudaryti tokias sąlygas visame pa
saulyje, ypač Pabaltijy, kurios už
tikrintų visur taiką ir geros valios 
laisvę mylintiems žmonėms.

myba taip pat padvigubinama, o de
mobilizacija sulėtinama. Taip pat ir 
Karališkojo laivyno programa skubi
nama vykdyti.

Atsižvelgiant į dabartinę pasaulio 
padėtį, gynybos ministeris pareiškė, 
kad Britanija esanti nusprendus su
daryti kolektyvini saugumą per re
gional! saugumą. Aviacijos pagalbi
nės karališkosios savanorių atsargi
nių jėgos padidinamos surenkant ki
tus 60.000 vyrų. Admiralitetas taip 
pat padidina atsargini 14.000 skaičių 
į 75.000. Nuo spalių pradžios bus su
intensyvinamas verbavimas savano
rių karių tarnybai.

Nežiūrint šių gynybos ministerio 
pareiškimų, opozicijos vadai, kartu su 
opozicijos vado pavaduotoju Edenu, 
priekaištavo ministeriui dėl nepakan
kamų priemonių ir plano integralu
mo. A. Edenas pareiškė: „Aš norė
čiau matyti integralų gynybos planą 
tarp mūsų imperijos ir mūsų vakarų 
Sąjungininkų, aš norėčiau, kad pla
nas apimtų priemonių parūpinimą ir 
organizacijos• vieningumą..."

Darbiečių atstovas, buvęs karo 
ministeris, pasakė, kad jeigu didžioji 
Amerikos tauta teiktų ne tik dole
rius, bet ir prisidėtų prie Vakarų Eu
ropos žmonėmis, „padarytų dideli 
efektą Maskvai ir tiems, kurie gyve
na Kremliuje“. (NYHT/m)

santykių suderinimo problemos it to
dėl reikalaujama pereiti prie regio- 
nalės saugumo sistemos. Lordai esą 
sutikę, kaip HTB rašo, su Sallsbuf? 
nuomone, kad dabar esą per vėlu mė
ginti su Sovietais derėtis.

iLordas Vansittart pareiškė: „Mes 
esame priartėję, prie 1938<«netų pozi
cijos ir kita vyriausybė yra supratu
si, kad jūs negalite nieko padaryti su 
totalitariniais kraštais.“ '

Lordas Vansittartas taip pat nuro
dė, kad reikia sudaryti operacines są
jungas su Vakarais, kurios būtų pa
remtos JAV. Jis {spėjo, kad visada 
esą vėlai, kai jau pradedama galvoti: 
„Daugiausia, ką galima gauti iš tota
litarinių režimų, tai blogą sutarti“. 
Jis dar pasiūlė įsteigti kontra propa
gandos departamentą, kad galėtų 
rungtyniauti su Maskvos radiju.

Arkivyskupas taip pat pasisakė 
už kietą laikyseną, nedaryti jokių pa
taikavimų, nes silpnumas esąs nega
limas totalitarinių pajėgų akyse. Jei 
veto .teisė nebūsianti pakeista, modi
fikuota, tada sritinės sistemos paktai 
bus vieninteliai sprendėjai. (NYHT/ja)

Iš Jungtinių Tautų suvažiavime
SOVIETŲ PIRMIEJI PRALAIMĖJIMAI

AMERIKOS KONSULAS 
AUGSBURGE

Praeitą ketvirtadienį, rugsėjo 
vizituodamas emigracines stovyk

las, Augsburge lankėsi Vyr. Ameri
kos Konsulas, kurio rezidencija yra 
Frankfurte. Konsulas apžiūrėjo 
Augsburgo pereinamąją stovyklą, su
sipažino su stovyklos vadovaujančiu 
personalu ir išvykdamas pareiškė, 
kad spalių mėn. pabaigoje į šią sto
vyklą jau atvyksianti Komisija at
rinkti DP emigracijai ( Ameriką, (p)

d.,
23

Sovietų Sąjurfga Jungtinu Tautų 
visumos suvažiavime jau pirmomis 
dienomis pajuto nemalonų kutenimą, 
nes jai, nors ir dėjo pastangas, ne
pasisekė pravesti ne tik jai pačiai, 
bet ir jos satelitams nė vieno atstovo 
j vadovaujančias šešių komitetų vie
tas. Plenumo prezidentu išrinktas 
Sovietų opozicionierius dr. E v a 11, 
Australijos užsienių reikalų ministe
rs. Čia kartu pralamėjo ir pietinė 
Amerika, kuri vis turėjo tokį pastą. 
Per antrąjį balsavimą dr. Evatt gavo 
balsų daugumą, nukonkuruodamas 
argentinietį dr. J. A. Bramuglią.

Per antruosius rinkimus sovietai 
norėjo iškišti savo žmogų į svarbaus 
politinio komiteto pirmininkus, bet 
čia koją pakišo Belgijos ministeris 
pirmininkas Paul Spaak. Jis gavo 48 
balsus, kai Oskar Lange (Lenkijos) 
tik likučius. Taigi ir čia Sovietų iš
statytas kandidatas nepateko į svar
biausią postą.

Kitiems penkiems “komitetams So
vietai mėgino dar du kartu prakišti 
savo atstovą į pirmininkus, bet nė 
vieną kartą nepasisekė. Tai pirmasis 
kartai J. Tautų istorijoje, kai Sovie-

tų blokas nepirmininkauja ne vie
nam komitete.

Per pirmąsias dienas jau pasisakė 
ir JAV ir Sovietų delegacijų pirmi
ninkai. Kiek JAV atstovo, p. Mar- 
shallio kalba buvo konstruktyvi, ra
maus tono ir lęaikos suma, tai p. 
Višinskio kalba i pasižymėjo nepa
prastu puolimu JAV ir D. Britanijos 
dėl jų „agresyvios“ politikos, nu
kreiptos prieš Sovietų Sąjungą ir 
prieš liaudies demokratijas. Kada 
Višinskis pasiūlė metų bėgyje vienu 
trečdaliu ginkluotąsias pajėgas su
mažinti ir atominius ginklus už
drausti, tai Brazilijos atstovas pasa
kė, kad rusai nori kitus nuginkluoti, 
kad patys galėtų kitus pulti. Sovietai 
reikalavo iš darbotvarkės išimti Ko
rėjos, Graikijos ir kitus klausimus, 
kurie yra susiję su nelaistinais So
vietų ar jų satelitų veiksmais. Pir
madienį D. Britanijos užs. reik mi
nisteris p. Bevinos taip pat pasakė 
rimtą kalbą, pabrėždamas padėties 
rimtumą ir Sovietų atstovo p. VU 
šinskio neteisingus priekaištus Va. 
karų sąjungininkams, (ja)

1
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Australijoje gali gyventi nedirbdamas Amatu mokykla Arolseno
Jau daug šimtų įvairaus išsilavini

mo mūsų tautiečių, ištrūkę iš stovy
klinės rutinos, atsidūrė tolimojon, 
europiečiams mažai tepažįstamon, 
Australijon, I* jų gaųnaiha įvairios 
nuotaikos laiškų: vieni“apgailestauj,a 
pasirinkę ta kraštą, kiti gi juo yra 
visiškai patenkinti ir nesigaili savo 
padaryto žygio. Šiomis dienomis ga
vau eš vieno tautiečio, praeitą pa
vasarį išvykusio ir išvykstant pasi- 
žadėjuso visą teisybę parašyti apie 
Australijos gyvenimą ir darbo sąly
gas, laišką, kurio įdomesnėmis, ben
dro pobūdžio mintimis, nušviečian
čiomis gal kiek ir individulią- bei 
atsitiktinę padėtį, čia noriu su skai
tytojais pasidalyti.

Mano bičiulis, tris mėnesius išgy
venęs Australijoje, iš cukraus šven
drių rajono rašo:

„Kaip matai, aš jau Australijoj. 
Sveikas, narsus ir gerai nusiteikęs. 
Nė trupučio nesigailiu čia atvykęs. 
Radau net geriau, negu galvojau. 
Atrodo, kad vargu ar Amerika gali 
mums tremtiniams duoti geresnes gy
venimo sąlygas. Vis dėl to Austra
lija yra velniškai turtingas kraštas. 
Gyventojų retumas ir jos turtai čia 
duoda tūkstančius įvairiausių gali
mybių įsikurti. Pagaliau čia ir nieko 
nedirbdamas gali gerai gyventi. Pa
sistatyk, kur benori, maža nameliūk
štį ar palapinę ir mušk triušius — 
uždirbsi apie svarą per dieną, o už 
tai jau gali puikiai gyventi. Čia vis
kas labai pigu, o uždarbiai, palyginti, 
neblogi...

Aš dirbu tropinėje Australijos da
lyje, cukrinių švendrių plantacijose. 
Atvykau šio darbo dirbti savanoriš
kai. Norėjau pažinti šios rūšies dar
bą, o be to, kiek užintrigavo ir ge
resnio uždarbio galimybės.

Cukrines švendres čia kertam šeši 
lietuviai. Gyvenam atskirame šešių 
kambarių su patogumais name: Sei-

RISAI IELLHACHE ĮSIBROVĖ
Į BALTIECTŲ BUTĄ.

Šio. mėnesio pradžioje du rusai, ku
rių vienas buvo atpažintas kaip so
vietinio reputrijanto draugas, vidur
naktį įsibrovė į baltlečių butą (Jahn- 
str., Ambulatorijos namuose) ir pra
dėjo grasinti to buto gyventojams. 
Tuoj buvo pranešta stovyklos DP po
licijai, kuri savo ruožtu iškvietė ame
rikiečių MP policiją. Toji tuoj atvyko 
automobiliu, įsibrovėlius sutvarkė ir 
išsivežė.

Toje paįfFellbacho stovykloje rug
sėjo 8 d., taigi Tautos Šventės dieną, 
vėl kartą apsilankė sovietų repatria-. 
ciniai karininkai. Atsivežė ir litera
tūros, Tik niekas tremtinių nesutiko 
ją nešti iš automobilio į raštinę.

— Karantinas, kuris buvo paskelb
tas vienai Fellbacho stovyklos daliai, 
kai vienoje ruso šeimoje buvo pasi
taikęs vaikų paralyžius, rugsėjo 14 d. 
vėl nuimtas. V. G. 

mininkas, Qulnslando „šteito“ parla
mento narys, labai pulkus ir geras 
žmogus. Gyvenimo sąlygos gana ge
ros. Bet darbelis, tai bent darbelis! 
Jis labai sunkus, tačiau savotiškai 
įdomus. Darbas akordinis, tad žmo
gus stengiesi daugiau svarų užkalti. 
Dabar aš jau uždirbu daugiau kaip 
du svarus per dieną. Iš pradžių ma
niau, kad galą gausiu, ir keikiau 
save, kad pats čia įlindau. Bet dabar 
nebėra tragiška. Vis dėto galima šį 
darbą dirbti po to, kai įpranta ran
kos. Jau antras mėnuo kertu tas 
švendres. Nusigąstum pamatęs mano 
rankas. Pirmą savaitę kankinausi su 
pūslėmis ir šiaip įvairiais susižeidi- 
mais, o dabar jos kietos kaip akmuo 
ir jokių susižeidimu nebebijo. Gy
venime, pasirodo, prj^ visko galima 
priprasti.

Šiuo metu pas mus karšta, mat, 
prasideda pavasaris, žiemos metu 
čia buvo taip šilta, kaip anoji kar

Esperanto atvėrė man kelią
dviejų danų esperantininkų, tėvo ir 
sūnaus, kurie ką tik irgi buvo atvykę 
iš Danijos, garbei buvo surengta va
karienė. Žodžiu, buvau labai malo
niai sutiktas.

Vėliau du mėnesius skyniau vy
nuoges Pietų Australijoj, mažam 
miestely, ir tik susirašinėjau, susitikti 
neturėjau progos. Tiesa, pravažiuo
jant iš Vakarų Australijos į Pietų 
Australiją, Kolgoorlie geležinkelio 
stoty mačiau lentą su Esperanto Są
jungos atstovo adresu, buvau pas jį 
užėjęs, bet neradau namie.

Jau kuris laikas gyvenu Adelai- 
doje, dirbu prie vandentiekio. Čia 
irgi kartojasi ta pati istorija, kaip 
Vak. Australijoje. Esu kviečiamas, 
kad net nebežinau net kur pirma ei
ti... Aną šeštadienį buvau pakvies
tas pulkininko Fulton, važiavau trau
kiniu 50 mylių pas jį j ūkį, kur išbu
vau dvi dienas, šaudėm kralikus ir 
šiaip praleidau puikias valandas.

Nepasakysiu, kad esperantininkai 
čia labai gerai mokėtų kalbą (žino
ma, be vieno kito, pvz. dr. Caldera),

mat, vis tas anglų akcentas. Pasi
girsiu, ka<T man yra staigmena, kad 
jie' mane laiko gerai kalbą mokančiu 
(laiško autorius per liet, esperanti
ninkų suvažiavimą Schwab. Gmūnde 
dar nekalbėjo esperantiškai!)

Dar būdamas Perth’e, skaičiau 
„Heroldo de Esperanto" (didžiausias 
Esp. žurnalas Europoje, išeinąs Olan
dijoj) mūsų suvažiavimo aprašymą 
(įvykusį Schw. Gmūnde 1947 m.). Čia 
aš gaunu Esperanto spaudos ir pri
klausau Australijos esperantininkų 
sąjungai.

Per esperanto aš įsigijau daug ge
rų draugų ir, kada mano darbo su
tartis pasibaigs, aš jau turiu pažadų, 
kad jie viskuo dėl manęs pasirūpins, 
parūpins geresnį darbą, būtą ir 1.1. 
Aš linkėčiau visiems lietuviams iš
mokti Esperanto, nes ne tik moraliai, 
bet ir materialiai naudos per ją ga
lima atsiekti.

Baigdamas prašyčiau , perduoti* 
mano sveikinimus ir linkėjimus vi
siems lietuviams bendraminčiams.

Si. J-»s“

Lietuviai Anglijoje
— Rugsėjo 8 d. Tautos Šveitė 

Anglijoje' įsikūrusių lietuvių buvo 
organizuotai švenčiama. Visos kolo
nijos ir stovyklos pasirinktą dieną 
surengė minėjimus su paskaitomis ir 
meninėmis dalimis. Manchester’io 
lietuvių minėjime dalyvavo apie 400 
žmonių. Paskaitą skaitė Lietuvių fi
gos Centro atstovas p. A J. Kaulė- 
nas. Rugsėjo 19 d. buvo specialios 
pamaldos, kurių metu pirmą ’kartą 
labai vykusiai pasirodė p. R. Dargy
tės suorganizuotas mišrus choras.

— D. Britanijos Lietuvių Sąjunga

jau antri metai tęsia savo reikšmin
gą veiklą. Per tą laiką į Są-gos eiles 
įstojo apie 2.000- lietuvių. Ateityje 
narių skaičius gali dar padidėti. Są
jungos leidžiamas „D. Britanijos Lie
tuvio“ savaitraštis taipgi padarė žy
mią pažangą.

Spalių 17 d. nuarta Londone šauk
ti antrąjį metinį Lietuvių Sąjungos 
atstovų suvažiavimą.

— Rugsėjo 12 d. Londono lietu
vių šv. Kazimiero bažnyčioje laikė 
pirmąsias šv. Mišias lietuvis kun. Br. 
Markaitis, jėzuitas. Primicijantas ti

Kad mūsų skatinamas Esperanto 
kalbos sąjūdis nėrą tušti propogandi- 
niai žodžiai kažkokiems „fanatiškiems 
svajotojams“ verbuoti, bet tikras 
ramstis klajūnams tremtiniams, ma
tysim iš čia skelbiama laiško, kurį 
gavo iš Australijos Pulgis Andriušis, 
vienas iš Liet. Esperanto draugijos 
tremtyje steigėjų. Laiško autorius 
yra vienas iš daugelio tautiečių, iš 
Dillingeno stovyklos nusibasčiusių į 
tolimiausią pasaulio užkampį — Au
straliją.

Adelaide, 19. 7. 48.
„Mielas P. Pulgi,

Aš buvau labai pamiršęs Esperan
to kalbą, bet kelionėje, laive, pakar
tojau ir kada atvykau į Australiją — 
vėl visai gerai jau kalbėjau.

Kaip suprasite, po mėnesio kelio
nės, 21 vasario atsidūriau Australi
joje. Noriu jums parašyti, kaip man 
einasi čia ir kaip bendrauju su Au
stralijos esperantininkais.

Atvykęs į Fremantlę, netoli Perth 
(Vakarų A), aš parašiau laišką dak
tarui Calderai Perthe, su kuriuo dar 
Vokietijoj būdamas susirašinėjau? 
Tuoj jis pranešė kitiems bendramin
čiams, na, ir pradėjo jie pas mane 
plaukti kaip į Šiluvos atlaidus... Jis 
ir pats atvyko su žmona, taip pat 
esperantininke, pavažinėjo mane po 
apylinkes ir po miestą. Kasdien, per 
dvi savaites, kurias išbuvau Vakarų 
Australijoj, atvykdavo vis nauji ben
draminčiai, veždavosi pas save, vai
šino ir supažindino su Australija. 
Prieš pat išvykstant Pietų Australi
jon, jie mane nusivežė į susirinkimą 
Perth’o Esp. klube, kur aš kalbėjau 
apie Lietuvą ir Liet, esperantininkų 
gyvenimą ir pasveikinau Lietuvių 
Esperanto draugijos tremtyje vardu. 
Ten, po susirinkimo, mano ir dar.

štoji vasarą Vokietijoje. Tačiau Au
stralijos karštis savotiškas,, ne toks 
varginantis. Čia nuolat šviečia saulė. 
Per visą Australijoje buvimo laiką 
aš nė karto nemačiau apsiniaukusios 
dienos.

Švendrių kirtimo darbe ypatingų 
pavojų nėra Beje, čia yra 2—3 metrų 
ilgio gyvačių ir kitokių paibelių, ta
čiau darbe su tais gyviais netenka 
susidurti, nes prieš -kirtimo pradžią 
švendrynai išdeginami,'tad anie blė- 
dininkai sudega" kartu su nudžiūvu
siais apatiniais švendrių lapais.

Atrodo, jog šis tautietis teisybę 
rašo. Matyt, tvirto būdo vyras, to
dėl ir nesiskundžia sunkiomis kieto 
neįprasto darbo sąlygomis.

Greitu ląiku šio laikraščio pusla
piuose bus pradėdama spausdinti 
įdomios vieno lietuvio rašytojo kelio
nės Australijon aprašymas ir išsa
mesnis to tolimojo kontinento gyveni
mo apibūdinimas. (dp)

Į šiaurės vakarus nuo Kasselio, 
anglų zopos pasienyje, yra didžiau
sia Vak. Vokietijos amatų mokykla, 
vad. IRO Area 1 Vocational Training 
Center. Si mokykla yra įruošta bu
vusiose vokiečių kareivinėse, kuriose 
gana. patogu tokios rūšies mokslo 
įstaigai. Čia anksčiau buvo priimami 
mokiniai Iš visos amerikiečių zonos, 
bet paskutiniu laiku norima palikti 
tik Area 1 gyvenančiuosius.

Arolseno amatų mokykla, su šių 
metų pavasarį čia atkelta Oflenbacho 
tokios pat rūšies mokykla, šiuo metu 
turi apie 500 mokinių, kurie la
vinasi šiuose kursuose: mašininkių, 
šaltkalvių, metalo tekintojų, kino 
operatorių, elektrotechnikų, radijo 
mechanikų, automašinų elektrikų, 
stalių, mūrininkų, motorų mechanikų 
ir techn. braižytojų. Be pagrindinių 
amato dalykų, taip pat privalomas 
anglų bei ispanų kalbų, matematikos 
ir braižybos mokymas. Dėstomoji 

kalba — vokiečių, tačiau atskirose 
grupėse (rusų, lenkų) aiškinama sa
vomis kalbomis.

Iki šiol Arolseno mokykla yra iš
leidusi 5 laidas, bendrame skaičiuje 
apie 1800 mokinių. Kiekvienos laidos 
paruošimas trunka 3 mėnesius. Dir
bama 5 dienas savaitėje, o dienoje po 
7 vai., kurių 4 užima praktikos dar
bai Bendras mokslo lygis nėra auk
štas, ypatingai radijo meęhanikų kur
suose, kur beveik viskas išeinama tik 
apgraibomis. Visi mokiniai gauna 
sunkiai dirbančiųjų normą — 3.200 
kol. per dieną, tačiau šis skaičius fi
gūruoja tik valgių sąraše, bet fakti- 
nai yra kur kas mažesnis.

Gyvenama nebloguose butuose nuo 
2—7 žmonių viename kambaryje. Gy
venamosios patalpos stengiamasi už
laikyti labai švariai. Laisvalaikiui 
praleisti yra didelė sporto salė su 
„įvairiais sporto įrengimais, „Hobby 
shop“: — rankdarbių kambarys ir 
klubas su skaitykla, tik šioje skaity-
ktoje, šalia kitų kalbų laikraščių, pa
sigendama lietuviškųjų (išskiriant 
„Tiesą“).

6-toje laidoje (nuo rugpiūčio 15 d. 
iki laikričio 12 d.) čia mokosi 50 lie
tuvių, beveik visi iš Kassello-Mat- 
tenbergo stovyklos. Kitą pusšimtį lie
tuvių sudaro mokyklos personalas su 
šeimomis. Yra taip pat ir vietos LTB 
Komitetas, kuris neseniai buvo per
rinktas, tačiau jis jokios veiklos ne
parodo. Edv. Bulaitis.

Iš Freiburgo padanges
— Rugsėjo 10 d. lietuvių kolonijos 

nariai palydėjo stotin išvykusį su šei
ma Kolumbijon inž. Ed. Sviedrį, ku
ris daug pasidarbavo kolonijai, ilgą 
laiką vadovavęs jo įsteigtiems elek
trotechnikos kursams, išleidusiems 
kelias laidas specialistų.

— Neseniai vietos kapinėse palai
dota Elžbieta Skersienė, kurią va
žiuojant dviračiu suvažinėjo auto
mobilis.

— Atostogų metu prof. Jonyno 
Taikomojo Meno Instituto studentai, 
stud Bistrickui vadovaujant, meniš-, 
kai atremontavo DP restoraną, o kiti 
studentai restorano sienas papuošė, 
spalvotais šaržais iš DP gyvenimo, 
tačiau ar nebūtų tikslingiau nupiešti 
kelis paveikius, nes kai kuriuose šar
žuose perdaug jau sukarikatūrinta* 
DP. Atrodo, kad iš savo pačių nelai
mių pasityčiota.’..

— Rugsėjo 23 d. išvyko iš čia į 
Kanadą vėl 9 lietuviai kaip šoferiai 
ir namų ūkio darbininkės. Keleivis

losofines studijas buvo pradėjęs Kau
no Vytauto D. Universitete, tęsęs Vo
kietijoje (Pullach), o teologiją studi
javo Romoje ir Oxfprde, Anglijoje.

— Kai kurie lietuviai Anglijoje 
jau įsigijo namus. Tokių taupių trem
tinių yra Rochdalėj, Manchestery, 
Bradforde, Coventry ir kitur.

A. VILKAS (5)

SIAUBAS EINA PER EUROPĄ
ATSIMINIMAI

1944. VIII. 9. Treč.
Rytą atėjo kažkokio „komandiro“ (karininko) pasiuntinys, 

paprašė pieno, o gavęs, kaip paprastai, liepė niekam daugiau 
neduoti. Tačiau mes negalėjome atsakyti vienaip geram ukrai
niečiui iš virtuvės, kuri sustojo čia pat, atžalyne už sodybos.

Jis buvo augalotas, tipiškais rusams trumpais ūsiukais, 
neilga nosimi, 'kazokiška kailine kepure, pusiau tvarkinga 
uniforma, pilnas linksmumo, rūkąs, todėl greitai susidraugavo 
■u Anicetu.

Už gautą pieną atnešdavo daug sriubos ir labai geros — 
II amerikinių konservų, kurių viena tuščia dėžutė pateko į 
mūsų rankas. Su didžiausiu įdomumu apžiūrinėjome: ji bliz
gėjo ir išsiskyrė j* visų mūsų karo metu vartotų vokiškų 
erzacų bei jų imiracijų. Atsimenu šiuos įrašus: „Svinnaja 
tušonka“ ... „Made in USA... Indlanopolis...“

Ukrainietis pradėjo atviriau kalbėlis.
— ... Pas jus pirkia nors su lubomis, pas mus — tik 

dangus...'Prieš aną karą turėjau 200 dešimtinių žemės. Po 
revoliucijos susipirkau Lenino raštus, atidžiai perskaičiau, 
pergalvojau, įmečiau juos į ugnį,... pragėriau ūkį ir ėjau į 
kolchozą dirbti... O kas priešinosi, tas gyvas neišliko.

Atjoja Polltrukas Amerikon o Srkliu ir, sutikęs tėvą, 
klausia:

— Kur sūnūs?
— Yra. •
Anicetas nesirodo; jo nematė; su Eduardu išeiname...
— Gerai, gerai! Sudie!
Apsuka arklį ir joja atgal.
Teta matė, rytą rusai prie šulinio susiginčijo ir norėjo 

šaudytls. Lyg žvėrys: pjaunasi ir tarp savęs.
Aš dažnai buvoju miško bunkeryje su Eduardu pakaito

mis,' ne* reikia saugoti ten padėtu* daiktus.
Ateina Kastutė ir sako:

— Duok kumpio: vienas atėjo, prisikabino, ir negalima 
nusikratyti.

Duodu. Po valandėlės ateina du rusai; vienas jų nešėsi 
katilėlį vyšnių uogienės, kurią, aišku, jiems išvirė motina, nes 
girdėjau, kad buvo pažadėjusi.

— Duok lašinių.
— Neturiu.
— O jei pakratysime ir rasime, tai kas bus?
„Aha, jie matė, kad Kastutė nešė... Sodyboje motinos 

nebuvo patogu prašyti... Štai tau dėkingumas už uogienę...“
— Tikrai neturiu.
— Bet mes žinome, kad turi.
— A, kumpio.
— Tai duok kumpį.
— Mes patys mažai turime, — išnešu ir parodau.
— Atpiauk kąsnelį. x
Ištrauksiu peilį, tai jie elgetos tikrai atims: sakys, kad 

per didelis civiliui, kad gali pakenkti Sovietų Sąjungos in
teresams ... Jei norės, ras priekabių... O to kumpio ne taip 
jau daug belikę... Gal gėdysis visą imti?...

— Neturiu peilio, — sekau.
— Mes irgi neturime; tai duok visą!
Ką darysi; Stalino sakalai turi teisę: atiduodu kumpį.

1944. Vin. 10. Ketv.
Kartą, kai buvau mažas, dėdė Andrius (ne tas, kuris da

bar pas mus buvo atbėgęs iš miesto) augino tabaką kelmyne. 
Jis išrovė kelmus, stropiai išdirbo žemę, aptvėrė aukštą tvorą, 
kad gyvuliai neprieitų, ravėjo ir džiaugėsi būsimu geru der
liumi. Vieną rytą grįžo nusiminęs.

— Kas yra?
— Velnias tabaką surūkė.
„Velnias" — tai buvo šalna, ji „surūkė“ dėdės Andriaus 

visą derlių.
Taip ir dabar — dar neužaugusį tabaką skynė rusai, džio

vino ant virtuvės bako ir, sutrynę, susukę į laikraštį, rūkė..
Kastutė mato: ateina rusai, ištiesia apklotą ant žemės, 

skina ir krauna tabako lapus.
Eidamas pro šalį, karininkas paklausia:
— Ar leidote jiems skinti?
— Ne.
Jis nuveja tuos nelemtus skynėjus.
Užtarėjų jau turime. Pamatome sode besibastančius rusu*.

— Vykit juos lauk, — sako ukrainietis, — na, palauk' 
aš išvysiu.

Jis išskuba į sodą ir... eina pro šalį link virtuvės. L 
jau grįžta su šautuvu. Trumpas barnis — ir anie rusai iškiū
tina lauk iš sodo.
1944. VIII. 11. Penkt

Rytą išgirdome „katiušos“ (automatinės patrankos) ilgą 
salvę.

Sužinome, kad sekmadienį (VIII. 6) sudegė mūsų vakarų 
kaimyninio sodžiaus dviejų komunistėlių sodybos.

Vienas jų, vadinamas „Žemuku“, beateinąs pas mus. Tai 
tipiškas, lietuviškas kaimo komunistas, mažažemis, 1940—41 
m. kėlęs galvą prieš „buožes". Jis bolševikas už tuos 5 ha, 
Sovietų valdžios priskirtus iš Amerikono lauko, kurį šis įsi
gijo savo prakaitu, uždirbęs USA 6.000 dolerių.

Žemukas giria busimuosius laikus, keikia vokiečius, kam 
sudegino sodybą:

Pasidėjau švarką ant tvoros ir gesinu, gesinu, lakstau 
sušilęs, nešu vandenį. Nepajutau, kaip sudegė ir tvora ir 
švarkas, o jame — visi dokumentai... Dabar rusei kad eis, 
tai eis, jau niekas nebesulaikys. Girdėjote, kaip „katiuša" 
užbliovė! Tai iš karto 2 batalijonus vokiečių užmušė!... Tai 
gal man duosite pirtikę. Mes kaimynai, o dabar jau tokie 
laikai... Pasistatysiu trobikę, galėsiu peržiemoti.

— Kodėl taip skubu? — sako tėvas. — Dar karas čia 
pat. Sudegins ir vėl... Paskui pažiūrėsime...

— Na, gerai, pažiūrėsime...
Jis nudrožė pas L. dvaro savininką, jauną, gerą žmogų, 

kurį, girdėjome, rusai nušovė. Nors masiškai ir nežudė, bet 
mirtį mes galėtume labai lengvai sutikti, jei kas paskųstų..

Iš mūsų šiaurės kaimynų Vaivadų dar papildomai sužino
jome: jiems taip pat grasinę sušaudyti už medų, paleisdami 
per galvas šūvių seriją. Sekmadienį (VIII. 6) artilerininkai, 
veždami patranką pro jų bunkerį, įtaisytą atkrantėje, sustojo 
ir liepė kuo graičiausiai nešdintis iš Balaičio sodybos. Ten va
karais buvo girdėti „armoškos“ garsai ir rusų bei rusių pabė
gėlių šūkavimai, ūkininkas S. nušautas ir apiplėštas... Tuo 
pagrobtu turtu, priedo — arkliu ir vežimu, apdovanojami 
vokiečių evakuoti Lietuvon sovietų piliečiai, vad. pabėgėliai, 
kad grįžtų turtingi savo „Didžiojon Tėvynėn. Bet kariai 
skleidė gandus, kad tie „svolačiai“, kadangi traukėsi kartų 
su vokiečiais, gaus kulką į pakaušį
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Nauja socialine santvarka Anglijoje
Maža kas tepastebėjo faktą, kad 

1948 m. liepos 5 d. Anglijoje įsigalio
jo nauji socialiniai įstatymai, pakeitę 
iki to laiko veikusius. Naujoji tvar
ka nėra visai nauja: ji tik patobulina 
bei praplečia jau seniau veikusią. 
Anglija yra viena iš tų kraštų, kur 
socialinė santvarka giliai savo šaknis 
įleidusi j žmonių gyvenimą ir sąmonę. 
Anglija pirmoji įgyvendino sociali
nius įstatymus, ji yra pavyzdinė šalis, 
socialiniuose reikaluose. Todėl pra
vartu su ta Anglijos socialine siste
ma susipažinti.

Pirmiausia, naujoji socialinė sis
tema remiasi žmogaus individo glo
bojimu. Individualizmas socialinėje 
plotmėje eina taip toli, kad visa siste
ma įgauna priešingą kolektyvinei 
tendencijai charakterį. Naujoji san
tvarka sunaudojo visą turėtąz patyri
mą ir buvusią teisę: Elžbietos netur
tingųjų įstatymą, šio šimtmečio pra
džios Asquitho ir Lloyd George įsta
tymus, pagaliau 1911 tn. socialinius 
įstatymus, kurie ir veikė aplamai iki 
šiol. Minėti anglų įstatymai Įgyven- 
dinmpastovią santvarką įnašams mo
kėti: dirbantysis, darbdavys 
ir valstybė sudeda sumas, reika
lingas socialiniams reikalams išleisti.

Karo metu buvo koalicinės Vy
riausybės sukurtas specialus organas, 
kurio uždavinys.buvo paruošti naują 
socialinę santvarką, veiksiančią po 
karo. To organo pirmininkas buvo 
žinomasis advokatas lordas Beve
ridge, su savo bendradarbių štabu 
paruošęs naują socialinės santvarkos 
planą. W. Churchillis dar karo metu 
apie.tą planą pareiškė, kad jis ap
draus kiekvieną anglą — nuo lopšio 
iki grabo. Jo planas apėmė tris pa
grindinius klausimus: vaikų priedus, 
valstybinį gydymą ir pilną darbu ap
krovimą. Visos socialinių reikalų in
stitucijos turėjo būti sujungtos į vie
ną centrinę įstaigą. Tam tikslui įkur
ta socialinių reikalų ministerija, ku
rios uždavinys yrą padėti žmogui Il
goje, nelaimėje, nesveikatos bei ne
darbo atveju ir gausių šeimų rėmi
mas. Po karo Beveridge planą Dar- 
biečių vyriausybė priėmė be pakeiti
mų ir pradėjo vykdyti. Visi gyvento
jų sluegsniai ir visos partijos jį re
mia. Naujoji sistema susideda iš pen
kių įstatymų, apimančių šias sritis.

]. Bendrasis socialinis draudimas
Jis apima visus iki tol veikusius 

paskirus įstatymus, suvienodina juos 
ir taiko visiems gyventojams. Įstaty
mas skirsto visus asmenis nuo 16 iki 
65 metų amžiaus i tris kategorijas: 
tarnautojai, laisvieji verslai ir asmens 
be pastovius verslo. Visi tie asmens 
yra įpareigoti kiekvieną savaitę kli
juoti savo darbo knygutėje atitinka
mus ženklus, kurių vertė kinta pagal 
kategoriją, amžių ir lytį Be savų 
įnašų, pirmajai kategorijai moka 
darbdavys, o likusioms dviems — 
valstybė. Pastarosios dvi kategorijos 

naudojasi pilnu socialiniu draudimu, 
išskiriant nedarbo ir nelaimingų atsi
tikimų atvejus. Čia draudžiama: at
lyginimų nuostoliai, kurie susidaro 
dėl bendro nedarbo, ligos, nėštumo, 
našlavimo, globos, senatvės arba mir
ties. 26 savaites mokėjęs įnašus, turi 
teisę gauti paramą per 180 nedarbo 
dienų . ir dar 130 papildomų dienų. 
Prie 5 savaitinio'uždarbio svarų, gali 
gauti paramą: vyras 26 šilingus, žmo
na 16 ir vaikas 7,6 šilingus per sa
vaitę.

2. Draudimas nelaimės atveju
Sis draudimas taikomas ne tik ne

laimės atveju, bet tinka ir tada, kai 
dirbantysis suserga dėl dirbamojo 
darbo rūšies. Seniau draudimo našta 
krisdavo darbdaviui, dabar ją perėmė 
pati-valstybė. Įnašus moka abu: dir
bantysis ir darbdavys. Parama dabar 
tvirtai nustatyta: per 26 nedarbo sa
vaites po 45 šilingus šeimai. Tam 
tikrais atvejais laikas gali būti pra
ilginamas, o taip pat gali būti sutei
kiama kartinė parama. Visiško ne
darbingumo atveju duodama savaiti
nė 45 šilingų pensija, reikalui esant, 
dar 20 šilingų gydymuisi. Žmona gali

KAZYS VERŽIKAS / Ar kelti Baltijos 
Universitetą Amerikon?

' C h i c ag o (Illinois. U.S.) — Šį 
kartą Pennsylvanijos universiteto 
profesorius Alfred Senn pasisako 
Baltijos universiteto Amerikon per
kėlimo klausimu:

Humaniškumo sumetimais tai yra 
sveikintinas sumanymas. Jeigu fi
nansinės pajėgos leis, reikėtų parū
pinti pragyvenimo šaltinį tiems pasi
tarnavusiems mokslininkams, kurie 
dėl senatvės nebegali laukti pakvie
timo į kitus universitetus. Mat, Ame
rikoj ir kitur profesorius, sulaukęs 
65—70 metų amžiaus, turi išeiti eme
ri tūron — paprastai su maža pensija. 
Dėl to universitetai atsisako kviesti 
žmonių, kurie jau yra arti emeritū
ros amžiaus. > . 1

Antra vertus, aš skeptiškai žiūriu 
i baigusių Baltijos Universitetą stu
dentų ateitį. Juk jie ruošiami specia
liai Lietuvos gyvenimui ir dėl to 
Amerikos gyvenimui vargu betiks. 
Visiems lietuviams studentams atvy- 
kusiems į Ameriką ir norintiems čia 
tęsti savo mokslą patartina įstoti į 
Amerikos mokslo įstaigas, susijusias 
su krašto gyvenimu, kurių mokslo 
programa dėl to ir yra pritaikyta 
krašto sąlygoms. Kaip buvo matyti 
iš New York Times (Birželio 27 d.), 
komitetas rūpintis Baltijos Univer
siteto perkėlimu į Ameriką pats nu
mato, kad tą universitetą reiks už
daryti po dvejų metų. Toklaipe su
manyme neįmatau jokios naudos, bet

Rašo Dr. S. Tomas 
reikalauti sau 16 šilingų ir vaikui 7,6 
šilingų per savaitę.

3. Visuotinis gydymas dovanai
Šita draudimo rūšis Anglijoje yra 

gana sena, tik dabar visa sistema su
vienodinama ir išplečiama. Naujoji 
tvarka taikoma visiems gyventojams, 
nežiūrint luomo ar turtingumo, tei
kiama dovanai ir visiems prieinama. 
Niekas neturi rūpestio dėl gydymosi 
išlaidų, nes gydytojas apmokamas 
valstybės, be to, kiekviena šeima turi 
savo namų gydytoją, o tyrimai ir visi 
kiti mediciniški patarnavimai taip 
pat apmokami valstybės. Tas pat tai
koma ir paprastam dantų gydymui. 
Moterys bei vaikai aptarnaujantį be 
eilės. Be namų gydytojo, yra dar 
tirštai apgyventose miestų vietovėse 
įrengiami sveikatos centrai, kuriuose 
dirba reikalingas medicinos persona
las. Ateityje laukiama, kad sveikatos 
centrai visoje šalyje turės nepapras
tai didelės reikšmės. Jau dabar jie 
labai apkrauti darbu. Viešą ir neap
mokamą gydymą vietose įgyvendinti 
paėmė j savo rankas vad. apskričių' 
tarybos, kurios greta bendrų reikalų 

rūpinasi, kad būtų pakankamas skai
čius gydytojų, gailestingųjų seserų, 
priėmėjų, sanitarų ir kitokio perso
nalo. Privatinės ir labdaringų įstaigų 
laikomos ligoninės, lygiai visos pri
vatinės klinikos ir senator!jos, turi 
juo greičiau įsijungti į naują siste
mą, kurioje kiekvienas anglas atei
tyje gaus gydymą dovanai.

4. Gausių šeimų rėmimas
Gausių šeimų rėmimas vykdomas 

pagal 1946 m. įstatymą. Manoma, kad 
apie 4—5 milijonai vaikų jau gauna 
paramą. Pirmasis vaikas iki 15 nv 
amžiaus paramos negauna, kiekvie
nas sekantis gauna po 4 šilingus per 
savaitę. Vaikai, kurie auga ne prie 
tėvų, gauna specialią priežiūrą. Visos 
valkų auklėjimo įstaigos, buvusios 
įvairiose rankose, dabar pavedamos 
apskričių sveikatos įstaigų priežiūrai, 
ir specialios tų įstaigų komisijos rū
pinsis, kad vyriausybės nustatytos 
gairės būtų stropiai vykdomos ir pil
nai įgyvendinamos.
5. Bendra viešoji parama socialinėje 

srityje
Kai minėtos keturios asmenų ka-

daug nuostolių (laiko gaišinimo) ir 
studentams ir jaunesniajam mokslo 
personalui. Visi tie jaunesnieji žmo
nės turės kuo greičiau pritapti prie 
Amerikos sąlygų. Tai bus sunkiau 
pasiekiama užsidarius savam rately.

— Kiek maždaug (drauge su pri
vačiais) universitetų ir kitų aukštųjų 
mokyklų (college neskaitant) gali bū
ti Amerikoj ir kokios yra „garseny
bės" jų tarpe (nurodant miestus)?

„Kolegijos“ išskirti iš „aukštųjų 
mokyklų" skaičiaus negalima. Kole
gija yra Amerikos universiteto griau
čiai ir siela. B.A. ar B.S. laipsnio 
užtenka geram gyvenimui įkurti 
Žmogui, nemanančiam įstoti į „gra
duate school", nesvarbu, kokią kole
giją (garsią ar ne tokią garsią) jis 
išeina. Kolegijų Amerikoj yra keletą 
šimtų.

„Universitetu“ paprastai vadinama 
kombinacija, susidedanti iš „kolegi
jos“ ir „graduate school“.

Garsių tokių universitetų yra apie 
12. Jų dauguma yra privačios įstai
gos, k. a.: The University of Penn
sylvania, Philadelphia, Pa.; Columbia 
University, New York 27, N.Y.; Yale 
University, New Haven, Conn.; Har
vard University, Cambridge 38, Mass.; 
Cornell University, Ithaca, N.Y.; New 
York University, New York S, N.Y.; 
Chicago University, Chicago, Ill.; 
Northwestern University, Evanston, 
HL; Stanford University, California. 

Žymiausieji valstybiniai universi
tetai yra: The University of Michi
gan, Ann Arbor, Michigan; The Uni
versity of Wisconsin, Madison, Wis.; 
The University of Minnesota, Min
neapolis, Minnesota; Ohio State Uni
versity, Columbus, Ohio; The Uni
versity of California, Berkeley, Calif., 
ir Los Angeles, Calif, (du skyriai); 
The University of North Carolina, 
Chapel Hill, N.C.

Žymiausios technikos mokyklos 
yra: Massachusetts Institute of Tech
nology, Worcester, Mass.; Carnegie 
Institute of Technology, Pittsburgh, 
Pa.; California Institute of Techno
logy, Pasadena, Calif.; The Towne 
School of Mechanical Engineering ir 
The Moore School of Electrical Engi
neering, abu prie Pennsylvanijos 
Universiteto Philadelphijoj.

Geriausios agronomijos mokyklos 
yra prie Wisconsino Universiteto 
(Madison, Wis.) ir Pennsylvania State 
College (State College, Pa.).

Baigdamas šitą seriją pasikalbėji
mų su prof. Alfred Senn, tikiu, nesu
klysiu viešai pareikšdamas skaityto
jų padėką ponui profesoriui už pa
aukotą darbą ir laiką, teikiant šias

tegorijos naudojasi atskirais nuosta
tais, tai asmens, nepriklausą tomą 
kategorijoms, eina į paskutinę penk
tąją kategoriją. Čia priklauso: aklie
ji, tuberkuiozės lingonys, visi tie, ku
rie seniau buvo globojami neturtin
gųjų įstatymo (300 metų veikusio) ir 
dar tie, kurie kitu būdu neglobojami 
Tėvai yra įpareigoti rūpintis vaikų 
auklėjimu iki jų 16 metų amžiaus, 
o vaikai nėra įpareigoti rūpintis senų 
tėvų rėmimu. Vaikai ir paaugliai be 
priežiūros ir be globėjų bus pavesti 
specialiniam režimui, auklėjant juos 
naujais metodais. Visus minėtus gau
sius uždavinius visuotinės gerovės ir 
saugumo sumetimais vykdys Sveika
tos, Vidaus ir Socialinių reikalų mi
nisterijos. Kad vietos reikalų kom-

I pleksas būtų gerai vykdomas, prie 
Socialinių reikalų ministerijos įsteig
ta speciali Kontrolės komisija.

Apskaičiuota, kad naujosios pro
gramos realizavimas tik per 1948/9 
metus pareikalaus 850 mil. svarų (apie 
15.000 mil. lifų, realiai imant, bent 
trečdalių mažiau, bet ir tai pasakiška 
suma! Lietuvai reikėtų apie 509—800 
mil. litų metams). Pusę tos sumos 
įneš valstybė, kitą pusę sudės patys 
dirbantieji, darbdaviai bei vietos so
cialinės globos įstaigos. 85*/« visos 
sumos numatoma išleisti socialinio 
draudimo reikalams, apie 10 % gau
sioms šeimoms remti ir likusieji 5*/s 
teks ’ bendrajai socialinei paramai 
Naujajai tvarkai įsigyvenant, visos 
sritys plėsis, ir su laiku išlaidos augs, 
ypač socialinio draudimo reikalams, 
taip kad per kelias dešimt metų iš
laidos turėtų padvigubėti.

Kyla klausimas, ar valstybė pa
jėgs tokią naštą pakelti? Atsakymų 
duos pats gyvenimas per ilgesnį lai
ką. Kadangi toji sritis didele dalimi 
suvalstybinama, tai ir išlaidos bei pa
jamos Įgauna brutto charakterį, ir 
žymi išlaidų dalis valstybei vėl grįž
ta. Tokio didelio masto reformos įgy
vendinimas rodo, kad anglų ūkis yra 
tvirtas ir pastovus, o tauta visiškai 
pasitiki savo ateitimi. Socialinio iš
lyginimo srityje čia taip toli bus nu
eita, kad joks kitas kraštas negalės 
lygintis. Gal tik Vokietija, atsigavusi 
iš sugniužimo, sugebės vytis Angliją, 
nes Vokietijoje socialinis momentas 
jau seniai taip pat labai pabojamas. 
Aukštas pragyvenimo standartas ir 
visuotinis, viešas socialinis išlygini
mas, panaikinant - žmonių baimę dėl 
skurdo, vargo ir bado, ligos Ir nelai
mės — yra anglų tautos naujasis lai
mėjimas. Jis paremtas dideliu as
mens, individo, šeimos ir visos tautos 
gerbimu ir globojimu. Teisė, teisin
gumas ir žmoniškumas, trykštąs iš 
giliai įsišaknyjusių ir pastovių anglų 

informacijas ir patarimus Lietuvos 
akademiniam jaunimui o svarbiausia 
už tai, kad jis, taip aukštas intelek
tualas ir kultūros asmenybė Amen- 
kos gyvenime, niekados nepamiršo galimas pasiekti tik laisvai visiems
nei Lietuvos nei lietuvių. | tautoms nariams bendradarbiaujant

tautos tradicijų, yra naujosios socia- 
Ikiės tvarkos visuotinis pažymys. 
Anglų tauta įrodė, kad aukšto lygio 
bendras visuomeninis gyvenimas te-

Arturas Koestleris (20)

Tamsa vidudienį
Vertė V. T.

ANTROJI AUDIENCIJA
„Kai gresia jos egzistencijai. Bažny
čios nebesaisto moralės įsakymai. 
Vardan vienybės galimos visos prie
monės; apgaulė, išdavimas, smurtas, 
simonija, apkalinimas ir mirtis. Mat

* kiekviena tvarka egzistuoja bendruo
menės tikslams ir individas turi būti 
paaukotas bendram labui.“

Dietrichas von Nieheim, 
Verdeno vyskupas

(De Scismate Libri III A.D., I4II)

I /
IŠTRAUKA Iš N. S. RUBAŠOVO DIENORAŠČIO

PENKTOJI DIENA KALĖJIME
„... Priešpaskutinės analizės metu pati tikroji tiesa vi

suomet atrodo klaida. Tas, kurio bus pagaliau tiesa, dažnai 
Atrodo klysta savo mintyse ir savo veiksmuose.

„Tačiau kieno pagaliau bus tiesa? Tai paaiškės tik vėliau. 
Tuo tarpu reikia veikti kreditan ir parduoti savo sielą vel
niui tikintis, kad istorija duos išrišimą.

„Pasakojama, kad Nr. 1*) prie savo lovos puolat turi pa
sidėjęs Machiavelio „Kunigaikštį". Teisingai: nuo to laiko 
niekas nieko svarbaus nėra pasakęs apie politinę etiką. Mes 
pirmieji pakeitėme liberalinę XIX a. etiką, kuri rėmėsi fair 
Play principu, revoliucine XX a. etika, šičia taip pat nekly- 
iome: revoliucija pagal teniso taisykles yra absurdas. Poli
tika gali būti reliatyviai garbinga tais momentais, kai Isto
rija eina tingia vaga; kritiškų posūkių metu vienintelė galima 
taisyklė — senas posakis: tikslas pateisina priemones. Mes

•) Aukščiausia politinė asmenybė Revoliucijos tėvynėje 
(Vertėjo pastab?'

davėme šiam amžiui neomachiavelizmą; kiti, kontrarevoliu- 
cinės diktatūros, tik grubiai mus pamėgdžiojo. Mes buvome 
neomachiavelistai universalaus proto vardu — tai mūsų didy
bė; kiti tai padarė nacionalistinio romantizmo vardu, tai jų 
anachronizmas, štai dėl ko galutinėje sąskaitoje Istorija 
mums duos išrišimą, o ne jiems.

„Tačiau kol kas mes galvojame Ir veikiame kreditan. 
Pašalinus visokias konvencijas ir teniso žaidimo moralę, pali
ko vienintelis vadovaujantis principas — logiškas būtinumas. 
Mes esame pasidavę baisiam įsipareigojimui — pravesti savo 
nuomonę Ugi pat galo ir suderinti su ja mūsų veiksmas. Mes 
plunkiame be balasto; dėl to mažiausia kliūtis surišta su 
gyvybe ir mirtimi.

„Prieš kiek laiko žymiausias mūsų agronomas B. buvo 
sušaudytas kartu su trisdešimčia bendradarbių, nes jis tvir
tino, kad nitratai geresnė trąša negu potašas. Nr. 1 pasisakė 
už potašą. Vadinas, reikėjo likviduoti B. ir jo draugus, kaip 
sabotuotojus. Valstybiškai centralizuotam žemės ūkiui pasi
rinkimas tarp nitratų ir potašo be galo svarbus: nuo to gali 
pareiti sekančio karo laimėjimas ar pralaimėjimas. Jei Nr. 1 
neklydo, Istorija j| Išteisins ir trisdešimt vieno žmogaus nu
žudymas tebus vieni niekai. Jei Jis klydo ...

„Viena tik turi reikšmės: būtent, kas objektyviai teisus. 
Teniso mokyklos moralistai jaudinasi dėl visiškai kito, bū
tent, ar B. buvo subjektyviai geros valios, rekomenduodamas 
azotą. Jei taip, reikėjo jį išteisinti ir leisti toliau varyti pro- 
^**gandą už nitratus, net jei tai ir būtų pražūtinga šaliai...

„Aišku, tai absurdas. Mums subjektyvių intencijų klau
simas neturi jokios reikšmės. Kas klysta, tas turi atsakyti; 
kas teisus, tą išteisins. Štai istorinio kredito pustymas; štai 
mūsų įstatymas.“

„Istorija mus išmokė, kad dažnai melas pasitarnauja dau
giau negu tiesa; mat, žmogus — tinginys, jis turi keturiasde
šimt metų klaidžioti po dykumą, kol pasiekia naujo išsivys
tymo laipsnio. O kad jis prie to ryžtųsi, reikia daug grasini
mų ir pažadų; reikia fiktyvaus teroro ir fiktyvios paguodos, 
nes be to jis per anksti atsisės ir ims ilsėtis ir su malonumu 
garbins aukso veršius.

„Mes labiau įsigiliname i Istoriją negu kiti Mes išsiski
riame iš kitų savo logikas grynumu. Mes žinome, kad dorybė 
neturi reikšmės Istorijai ir kad prasikaltimai lieka nenu

bausti; tačiau kiekviena klaida turi savo pasekmes ir keršija 
ligi septintos kartos. Dėl to mes ir sukaupėme savo pastangas, 
kad būtų išvengta klaidos ir išrautos jos šaknys. Niekados 
Istorijoje poveikio į žmonijos ateitį galimybės nebuvo labiau 
sukoncentruotos vienose rankose. Kiekviena klaidinga idėja, 
paversta veiksmu, tai prasikaltimas prieš ateinančias kartas. 
Dėlto mes privalome bausti klaidingas idėjas taip, kaip kiti 
baudžia nusikaltimus — mirties bausme. Mus laikė kvailiais 
už tai kad mes sekėme kiekvieną mintį ligi pačių gelmių ir 
derinome prie jos savo veiksmus. Lygino mus su Inkvizicija, 
nes kaip ir inkvizitoriai mes niekados ueišleidom iš akių 
atsakomybės prieš ateiti, kuri svarbiau negu individas. Mes 
panašūs į didžiuosius inkvizitorius, nes mes persekiojome 
blogio šaknis ne tik žmonių veiksmuose, bet ir sumanymuose. 
Mes neprlleidome jokio privataus sektoriaus, net ir individo 
smegenyse. Mes įsipareigojome logišką analizę privesti ilgi 
pat galo. Mūsų mintis buvo taip įtempta, kad mažiausias 
prisilietimas iššaukia mirtiną „kurešliusą“. Vadinas, buv“ jk 
anksto lemta naikinti vieniems kitus.

„Aš buvau vienas tokių. Galvojau ir veikiau taip, kaip 
privalėjau; naikinau tuos, kuriuos mylėjau, ir daviau valdžią 
tiems, kurie man nepatiko. Istorija pastatė mane į tą vietą; 
aš išeikvojau kreditą, kurį ji man buvo paskyrusi; jei mano 
pusėj tiesa, man nėra ko gailėtis; jei klydau, turėsiu atsakyti

„Tačiau kaip galima nuspręsti dabar, kas bus tiesa ateity? 
Mes vaidiname pranašus, neturėdami pašaukimo. Viziją pa
keitėme logiškais išvedžiojimais; nors pradėję nuo to paties, 
priėjome skirtingų rezultatų. Vienas įrodymas griovė kitą ir 
pagaliau buvome priversti kreiptis i tikėjimą, į akslominį 
tikėjimą mūsų matematiškuose samprotavimuose. Štai lemia
mas momentas^ Išmėtėme visą balastą per bortą; laikomės 
ant vieno inkaro: pasitikėjimo savimi Geometrija gryniausia 
žmogaus proto realizacija; tačiau niekas negali (rodyti Eukli
do aksiomų. Tas, kuris jomis netiki, mato, kaip griūva visas 
pastatas.

„Nr. 1 pasitiki savimi; jis patvarus, lėtas, susiraukęs ir 
nepajudinamas. Jo inkaras pritvirtintas prie stipriausio ka
belio. Mano kabelis nusidėvėjo per žinos pastaruosius mo
tus ..

„Faktas, kad aš nebotiUu ( savo nskląidingnm» žtoi
ko aš žuvęs.“

3
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A. Dambrauskaitė
A. Dambrauskaitė atšventė savo 

kūrbinio dainos meno dvidešimtmeti, 
nenormaliose tremties sąlygose su
silaukė atitinkamo įvertinimo kny
gos meno forma. Šia proga ir no
rėtume pakalbėti apie Dainininkę ir 
apie knygą.

Antanina Dambrauskaitė, kaip 
teisingai pastebėta, yra gimusi dai
nuoti. Ji iš tėvų paveldėjo talentą: 
tėvas gražiai grojo fisharmonija ir 
klarnetu, o motina ir net senelė — 
aistringos lietuvės giedotojos ir dai
nininkės. Ji prigimtą dainos meno 
aistrą sustiprino Klaipėdos konser
vatorijoje, entuziastingo Stasio Šim
kaus kūrybos įkvėpėjo paunsknėje. 
Vėliau operos scena, pats muzikinis 
gyvenimas pasidarė jai mokyla.

Kaip labai pagaviai muzikos ži- 
HOvas ^Al. Kučiūnas apibūdina: 
„Lietuviškasis muzikalumas, gilus ir 
subtilus muzikinis pajautimas, iš 
tautos sielos gelmių einąs muzikos 
pomėgis, be to, gražus bei skambus 
balsas — toks yra didysis mūsų dai
nininkės paveldėjimas.... Šiuos pa
grindinius duomenis papildykime A. 
Dambrauskaitės nepaprastu, pasa-

santūrial Ir sąmoningai naudoja vi
sos balso moduliacijos Ir išraiškos 
galimumus" (Ibid, 68.)

Šiąja dvasia ji sukūre arti 40 
operinių partijų. Antonia (Hofmano 
pasakos), Mlcaela (Carmen), Liza 
(Pikų dama), Mimi (Bohema), Butter
fly, Elsa (Lohengrinas), Desdemona 
(Otelio), Mazenka (Parduotoji Nuo
taka), Danutė (Pagirėnai) ir ištisa 
eilė vaidybinių personažų liks am
žinai lietuvių ir svetimųjų žiūrovų 
atmintyje. Otelio Desdemoną, kriti
ko žodžiais tariant, Ant Dambrau
skaitė idealiai atkūrė. Kilni, santū
ri, bet ir subtiliai jautri valdyba čia 
jungėsi su ramia ir lygia muzikaline 
franzuote, nepalūžusia ir nenervinga 
net dramatinės įtampos aukščiausiais 
momentais“ (Ibid, 58.)

Šiandien talentingoji dainininkė 
yra atplėšta nuo savo scenos. Bet ji 
ir šiandien garsina dainos krašto 
vardą svetimuose teatruose: Vienoj, 
Mūnchene, Augsburge, dainuodama 
ne tik koncertuose, bet ir operose. 
Jos talentas ir pasaulinė muzikos

kalba jai atidaro duris i kiekvienos 
tautos sceną.

Mūsų primadonai pagerbti, daili
ninkas N. R. Kovas paruošė ir išlei
do skoningą ir vertingą leidinį. Lei
dėjas dailininkas viską padarė, kad 
kultūrą iškelia iki aukštumų. Prof, 
turingas. Paprastas, muzikine te
matika papuoštas viršelis, skoningos 
vinjetes, meninės iliustracijos ir 
puikios fotografijos leidinio estetinę 
kultūra iškelia iki aukštumų. Prof. 
Jonyno, prof. Galdiko, Ad. Varno ir 
skulp. T. Zikaro, taip pat paties lei
dėjo meniniai kūriniai suteikia kny
gai estetinio vertingumo.

Ant. Dambrauskaitės, gyvenimo 
kelią ir jos kūrybą pavaizdavo ir 
įvertino grafas Joh. von Kalchreuth, 
dirig. Al. Kučiūnas, art. Stasys Pil
ka ir rašyt. Paulius Jurkus.

Mums ypač malonu pasidžiaugti, 
kad mūsų tautos dvasią, jos dabar
tinę tragediją ir dainininkės talentą 
puikiai suprato žymus vokiečių mu
zikos kritikas grafas J. von Kalch
reuth. Jis žaviai rašo: „Prieš dve-

jis metus kitų tautų tarpe sutikome 
ir lietuvius. Ir šypsojomės, negalė
dami jų pavardžių ištarti. Bet kai 
išgirstame juos dainuojant, šypsena 
mums nuslenka, nes jų daina persi
sunkusi įtikinančios ir gilios dvasi
nės rimties. Mes jaučiame, kad tai 
yra tas, ko dažnai pas save pasigen
dame: daina yra likimas ne tik pa
vienio asmens, bet ir visos tautos, 
darbščios, veržlios, per amžius sve
timųjų bandytos pavergti: likimas 
tautos, kuri nieko nepaisydama ke
liasi ir bręsta“. (Ibid. 52).

Šios knygos tekstas parašytas lie
tuviškai, angliškai ir vokiškai. Lie
tuvių kalba, negalėtume pasakyti, 
kad yra pavyzdinga, taisyklinga. 
Būtų ne pro šalį, kad tie redakto
riai, kurie jos nemoka, su specialis
tais pasitartų. «

Ši kultūringa knyga apie Ant. 
Dambrauskaitę yra verta ne tik mū
sų, bet ir svetimųjų dėmesio. Tai 
puiki dovana svetimiesiems, kada 
norime jiems pasakyti, kad ir mūsų 
menas, jų pačių žodžiais tarant, nė
ra svetimas, bet artimas, suteikiąs 
estetinio pasigėrėjimo, optimizmo ir 
atsigaivinimo.

M. Sargenis

dalykus, kuriais 
sakoma, 
(Recenz.

Antanina

išrink- 
knyga,

Dam-

kyčiau, net fanatišku jos noru tobu
lėti, pridėkime dar jos uolumą ir 
darbštumą, jos vaidybinį talentą, bei 
gerą išvaizdą ir, aš manau, mes tu
rėsime visus tuos 
pasižymi tik, kaip 
tieji dainininkai“.
57 psl.)

Ir iš tikrųjų,
brauskaitė yra išrinktoji ne tik mū
sų tautos, bet ir daugybės Europos 
tautų dainininkė. Ji dainuoja Ry
goj, Taline, Paryžiuj, Vienoj, Buda
pešte, Prahoj. Apie ją pasauliniai 
muzikos kritikai rašo, kad ji nuste
bino išlepintą muzikos publiką.

Kuo ji užkeri klausytoją, žiūro
ną? Savo aukšta balso, dainos kul
tūra, savo psichologiškai pagrįsta, 
individualia vaidyba „Dambrauskai
tė yra dainavimo estete, — rašo Al. 
Kučiūnas, — dainininkė pagal ita
lišką pavyzdį. Tai reiškia, kad jos 
meninė persvara yra technikoje, bal
so išbaigtume, jo kultūroje, valdyme 
ir virtuozinėj dinamikoj. Atseit, pir- 
mon eilėn balso grožis, bei canto, o 
ne išraiška. Tai nereiškia, betgi, kad 
Dambrauskaitė atokiai laikosi nuo 
dvasinės dainuojamo veikalo sub
stancijos, ne: ji subtiliai įsijaučia 
dainon ar arijon, tačiau įsijausdama 
nepameta savo balso kontrolės, o

•) ANTANINA DAMBRAUSKAI
TĖ. Dvidešimts metų dainoje ir sce
noje. Spaudai paruošė ir meninę lei
dinio pusę sutvarkė dailininkas Ny- 
kolas R. Kovas.

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

76. Kada ir kaip vartotinas būd
vardis asmeniškas?

Mūsų priesagą -iškas daugiau
sia žymi esminį panašumą, pvz.: 
vaikiškas darbas, kiauliškas 
elgesys, žvėriškas žmogus ir kt. 
Čia mes priesaga -iškas pasakome, 
kas atitinka daikto esmę, yra daiktui 
arba žmogui būdinga. Sakydami 
vaikiškas darbas, žvėriškas 
1 Smogus ir kt., mes norime pažymėti, 
kad tas darbas yra visai toks pat 
kaip vaiko, kad šis žmogus yra toks 
kaip žvėris ir 1.1. Taigi ir asmeniš
kas gali būti tik toks, kuris atitinka 
asmens prigimtį, kuris yra asmeniui 
būdingas, pvz.: jo elgesys yra labai 
a s m e n i š k a s , t. y. su kuo elgda
masis jis pirmiausia žiuri savo as
meninių reikalų, tas elgesys jam kaip 
asmeniui yra būdingas ir 1.1.

Todėl -nevisai tinkamas yra pvz. 
sakinys: tuo reikalu rašytojams yra 
išsiuntinėti asmeniški laiškai. 
Čia norima pasakyti ne kokį nors 
esmingumą arba būdingumą, bet tik 
priklausomybę, paskirtį, ir todėl šiuo 
atveju geriau vartoti asmeniniai, 
ne asmeniški laiškai. Taip pat 
asmeniniai (t. y. asmens) reika
lai yra visai kas kita kaip asme
niški (asmeniui būdingi) reikalai.

Dabar dažnai vartojami posakiai 
„jis asmeniškai ■man įteikė laiš
ką“, „aš asmeniškai su juo kal
bėjausi“ ir kt. yra gana dirbtini, mū
sų gyvajai žmonių kalbai visai neį
prasti. Visai aiškiai ir paprastai gali 
pūti jie mūsiškai pvz. šiaip nusako
mi: jis pats man įteikė laišką, aš 
pats su juo kalbėjausi ir kt.

Apie muz. J. Gaidelio kūrybą

Kazys. Bradūnai

' Jaunamartės 
ugnies malda

Tarp delnų paėmus šventą indą 
Ji per slenkstį žengia verkdama. 
Tarp delnų namų ugnelė spindi: 
— Dėk, ugnele,. šviesk nesėsdama
Visą mano tolimą kelionę 
Ir žėruok žėruoki amžinai. 
Te liepsna tavoji vis plasnoja 
Kaip širdis man tėviškės tenai.
Kvapą kepančios pirmosios duonos 
Tu paskleisk po svetimas kerčias 
Ir dienų dienom gailiuose dūmuos 
Tu paslėpki motinos kančias.
Tu sušildyk vandenį šaltinio, 
Būk sesuo geroji iš dangaus. 
Kai aš praustu galvą pirmutink 
Mielo, mažo, verkiančio sūnaus.
Tu uždek prie mano karsto vašką, 
Kai miegosiu amžinu miegu.
Amžinybei šventą liepsną blaškant 
Aš gyva Gabijoje lieku...

♦ __ • •
Jau liūdnai jaunimas uždainuoja.
Atskiendžia ir atkelia vartus, 
Ir pro ašaras į tolumą boluoja 
Vestuvinis vieškelis platus.

(Iš spausdinamo naujo rinkinio 
„Apeigos“)

Per savo kūrybą tauta yra gaji, 
mes galime tikrai nuoširdžiaiIr 

džiaugtis, kad daugelis įvairių sričių 
mūsų meno bei mokslo kūrėjų žiau
rių kūrybai tremties sąlygų nėra pa
laužti ir nuolat teikia mums naujos 
savo kūrybos.

Kompozitorius Julius Gaidelis, 
priklausąs jaunajai, ’mūsų pačių ne
priklausomybės laikotarpyje sufor
muotai kompozitorių kartai, yra, jei 
taip galima išsireikšti, gajus kompo
zitorius, spėjęs dar Lietuvoje susida
ryti sau talentingo kompozitoriaus 
vardą. Visuose apie jį atsiliepimuose 
mes rasime tą patį pripažinimą: „J. 
Gaidelis turi stiprų talentą“; arba 
„... atlikti charakteringi jo dalykė
liai liudija aiškią kūrybinę dovaną“; 
arba jo- „Legenda turi ryškią mintį, 
turi aiškią ir muzikaliai gerą formą. 
Ji parašyta modernaus talentingo 
kompozitoriaus". Niekad nebuvo pa
reikšta abejonių del jo talento.

Jo kūrybos pripažinimas pasireiš
kė dar konservatorijos suole, kada 
1934 m. parašė pirmąsias varijacijas 
fortepijonui. Savo mokytojo prof. 
Gruodžio buvo viešai kitiems stato
mas pavyzdžiu, gi kiti profesoriai 
kompozitoriai su pasigėrėjimu, sekė 
jo talento plėtotę. Metai iš metų jo 
kūrybos lobynas didėja, plinta. 1935 
m. jis rašo sonatą fortepijonui. Se
kančiais metais atsirado jo pirmosios 
dvi smuiko miniatiūros: „Verpėja“ ir 
„Drugelis", kurių pirmoji šiandien 
jau plačiai pasklidusi, nežiūrint josios 
modernaus stiliaus. Iš to laiko turi
me ir jo pirmąjį styginį kvartetą H 
moli. 1937 m. jis rašo pirmąją sim
foniją, kuri buvo mūsų radiofono or
kestro atlikta ir teigiamai įvertinta.

Toliau seka visa eilė simfoninių 
vaizdelių bei poemų. Tai „Balandžių 
turgus", „Šatrijos raganų karnava
las“, „Gedimino sapnas“, simfoninė 
poema žinoma dar „Vilniaus legen
dos“ vardu. Si pastaroji ypatingai 
traukė į save visų dėmesį. Savo ori
ginaliu sąskambiu, darnumu, minties 
vientisumu, kompaktiškumu ji gali 
būti laikoma mūsų simfoninės litera
tūros šedevru. Simfonija nr. 2 ir ba
letas „Čičinskas“ yra paskutinieji J. 
Gaidelio kūriniai Lietuvoje.

Kūrybinis entuziazmas nagielūžo 
atsiradus jam tremtyje. Čia jo su
kurtos dvi simfoninės poemos „Aliar
mas“ ir „Jūrate ir Kastytis“, antras 
styginis kvartetas, eilė smuiko vei
kalų — „Be tėvynės", „Lietuviškas 
šokis nr. I“, „Malda“. Pagaliau nau
jausias jo didžiulis veikalas — smui
ko koncertas. Sį darbą autorius yra 
pradėjęs 1947 m. lapkričio 1 d. ir bai
gęs 1948 m. balandžio 27 d., taigi ra
šęs lygiai pusę metų. Kas žino jo 
gyvenimo sąlygas — mažytį kamba
rėlį suspaustoje Traunsteino stovy
kloje, kuąįame jis dirba gyvendamas 
kartu su savo keturių asmenų šeima, 
tas negali atsistebėti jo patvarumu 
ir kūrybos meile. Pasidėjęs ant kelio, 
nes mažytis stalas užimtas šeimos 
apyvartos, gaidų popieriaus lapą, be 
fortepijono jis užrašo savo mintis, to
kiu būdu kurdamas stambius simfo
ninius veikalus.

J. Gaidelis simfonistas, todėl jo 
naujai sukurtas smuiko koncertas 
yra daugiau simfonija su smuiko so-

liniu instrumentu. Čia reikalingas 
pilnas didžiulis Simfoninis orkestras, 
kurio instrumentų masė autoriui rei
kalinga norimam koloritui išgauti. Ir 
tą koloritą jis piešia visiškai laisvai. 
Kartais naudoja mažytę instrumentų 
grupę, tai vėl panaudoja pilną sudėtį, 
ypatingai iškilimo punktuose. Jo or
kestruotė gyva, judri. Kiekvienas 
instrumentas gauna savarankią me
lodiją arba veda gyvą kurio nors pa
grindinio motyvo imitaciją.

Stiliaus modernizmas pas Gaidelį 
reiškiasi jo harmonijoje. Jis grindžia 
savo harmoniją taip vadinamais pa
didintais triskambiais ir septakordais. 
Priešingai, savo melodikoje jis labai 
tonalinis, motyvų simetrijomis net 
perdaug klasinis. Bet, kiekvieno pas
kiro balso ryški melodija, tarpusa- 
vėje harmoninėje sąrangoje tiek su
sikomplikuoja, jog gaunasi modernūs 
sąskambiai’, reikalaują, jų klausant, 
nemažo muzikinio pasiruošimo.

Savo turiniu Gaidelis gyvas, tem
peramentingas, ekspresyvus. Ypatin
gai naujasis smuiko koncertas pasi
žymi dideliu dramatizmu. Jeigu savo 
simfoninėje poemoje „Aliarmas“ ji
sai fiksavo labiau konkrečius šių lai
kų išgyvenimus, tai smuiko koncerte

mes randame mūsų visų dabar išgy
venamą psichologinį momentą. Tai, 
sakytume, studija tremtinio psicho
logijos. Jos pagrindiniai bruožai — 
prisiminimai, kančia^ beviltiškumas, 
desperacija, — visa tai, kas mūsų 
labiausiai kamuoja ir padaro mūsų 
padėtį sunkiai pakeliamą.

Nuostabios autoriaus pastangos 
kuriant, tegu sužadina mumyse nuo
širdumą tiek jo, tiek aplamai lietu-

viškai kūrybai. O josios naujumas 
teprimena mums gyvenimo kovos bū
tinumą tiek paskiram žmogui, tiek 
visai tautai. Tik per kūrybą'mes pa
jėgsime ištverti, tik per kūrybą mes 
susilyginsime su kitomis kultūringo
mis tautomis, tik per kūrybą užtik
rinsime ir savo laisvą ateitį. Tuo at
žvilgiu muz. J. Gaidelis — pasigėrė
tinas ir pasektinas pavyzdys. I. V.

Solistas St. Liepas gastroliuoja
Teko patirti, kadhVilniaus Operos 

solistas St. Liepas nuo š. m. rugsėjo 
23 d. išvyko gastrolėms po Pietų 
Vokietijos lietuvių stovyklas. Numa
tyta aplankyti šios vietovės: Gar- 
misch-Partenkirchen, Mūnchen, In
golstadt, Neuburg, Eichstatt, Dillin
gen ir Schwabisch-Gmiind. Šioms 
gastrolėms paruošta tokia programa: 
J. Gruodis — „Visur tyla“, St. Šim
kus — „Lopšinė“, K. V. Banaitis — 
„Aš užėjau ant dvarelio (liaudies dai
na), J. Tallat-Kelpša — „Mano sieloj 
šiandien šventė“, Fr. Schubert — 
„Buitis“, R. Schumann — „Du Gre

nadieriai, P. Čaikovskis — „Naktis“ 
(Romansas) ir „Don Zuano serenadą“, 
A. Borodin — Igorio arija iš op. „Ku
nigaikštis Igoris“, W. A. Mozart — 
Figaro arija iš op. „Figaro vestuvės“, 
G. Verdi — Limos arija iš op. „Tru
badūras“, Ronato arija iš op. „Kau
kių balius“ ir G. Rossini — Figaro 
Cavatina iš op. „Sevilijos kirpėjas“. 
Viso į programą įtraukta 11 kompo
zitorių. Akomponuoja Aleksandras 
Kučiūnas.

Dillingeno lietuvių stovykla šią 
turiningą programą turės progos iš
klausyti š. m. spalių 5 d. (p)

Naujos knygos ir leidiniai
ANTANINA DAMBRAUSKAITE. 

Dvidešimt metų dainoje ir scenoje. 
Monografijos meninę pusę sutvarkė 
ir spaudai paruošė, dali. Nykolas R. 
Kovas. Knygą iliustravo — dali V. K. 
Jonynas, skulpt. T. Zikaras, dail. 
Oberberger, dail. A. Varnas ir dail 
N. R. Kovas. Tekstas anglų, vokie
čių ir lietuvių kalbose. Autoriai: tea
tro kritikas grafas J. von Kalchreuth, 
dirig. A. Kučiūnas, rėžis. St. Pilka ir 
rašyt. P. Jurkus. Panaudotos V. Au
gustino, R. Betz. Zlnaldos, Foto-Press 
ir D. Sulalčio foto nuotraukos. Spau
dos darbus atliko F. Bruckmann K.G., 
Mųnchen.

Savo luksusiniu išleidimu ir meniš
ku sutvarkymu ši A. Dambrauskai
tės monografija pralenkia visas ligi 
šiol tremtyje pasirodžiusias lietuviškų 
leidyklų išleistas reprezentacines 
knygas. Jos kaina 22,— DM, priskai- 
tant dar 1,— DM persiuntimo išlai
doms. Ją įsigyti gali kiekvienas: 
Mūnchene, L. Raud. Kryžiuje, Augs
burge, Laikraščių kioske arba rašant 
tiesiai solenizantei. (13b) Freising, ob. 
B., Landshuter Str. 70.

Dr. Adolfas Šapoka, LITHUANIA 
THROUGH THE AGES. Tai trumpa 
Lietuvos istorija anglų kalboje su 
200 iliustracijų, kuriomis pavaizduo
jama įvairūs Lietuvos istoriniai pe
riodai ir kultūrinis, ekonominis bei 
architektūrinis gyvenimas Lietuvos 
nepriklausomybės laikotarpyje. Kny
ga apima 160 puslapių. Redagavo T. 
J. Vizgirda. Išleido firma „Aufbau“. 
Luksusinis leidinys, kurio kaina ne
pažymėta.

Tihamer Toth, JAUNUOLIO 
MOKSLAS, Vertė Antanas Maceina. 
Pirmasis šio vertino leidimas išlei
stas ▼. 8. „Šešupės“ knygyno

1930 m? Marijampolėje. Sis antras 
leidimas išleistas Sv. Sosto Delega- 
tūros Lietuviams 1948m. Kirchheipie. 
— To paties autoriaus, to paties ver
tėjo ir tos pačios leidyklos antras lei
dinys JAUNUOLIO' KOVOS; pirma
sis turi 218 psl., antrasis — 80 psl. 
Abiejų kaina po 2,— DM. Tiražai po 
3.000 egz. Viršelius piešė dali. V. Ra
tas. Šios abi vertingos pedagoginio 
turinio knygelės iliustruotos gražiais 
lietuviškais vaizdais ir lietuvių dai
lininkų kūriniais.

Medardas Bavarsifas, SUNKIOS 
VALANDOS. Pirmoji eilėraščių kny
ga. išleido „Tėviškės“ knygų leidy
kla Schweinfurte 1948m. Tiražas 1.500 
egz., 112 psl., kaina 1,50 DM.

Bronislovas Kėtarauskas, SVAJO
NES APIE ŽEMĘ IR DANGŲ. Dedel- 
storfo lietuvių stovyklos spaudos my
lėtojų sambūrio leidinys, 1948 m. Ti
ražas 500 egz., 76 psl., kaina 2,50 DM. 
Gaunama pas spaudos platintoją (23) 
Diepholz'o lietuvių stovykloje.

BALTUOS PAŠTO ŽENKLŲ KA
TALOGAS. 1948—1949 m. Atspaustas 
penkiose kalbose: trijų Pabaltijo val
stybių, anglų ir vokiečių. Išleido Bal
tijos Filatelistų Sąjunga „Baltia“, 
Augsburg-Hochfeld. Tiražas 4.500 
egz., 190 psl., kaina nepažymėta. 
Siame kataloge labai daug vietos 
skirta lietuviškiems pašto ženklams.

HILFERUF DES LITAUISCHEN 
VOLKES. Išleido „Talkos“ leidykla 
Stuttgart, 1948 m., vokiečių kalboje, 
rankraščio teisėmis. Iniciatyva: Lie
tuvos socialdemokratų partijos užsie
nio delegatūros. Brošiūrėlė apima 38 
psL, kaina nepažymėta.

Juozas Pašilaitis, HEARKEN THEN 
JUDGE — Sidelights on Lithuanian

DPs. Leidyklos „Patria“ anglų kal
boje leidinys, iliustruotas iš DP gy
venimo ir kitais lietuviškais vaizdais. 
Viršelis pieštas p. Varnelio. Simpa
tiškas normalios knygos formato 48 
psl. leidinėlis.

Stepas Zobarskas, PER ŠALTĮ IR 
VEJĄ. Antroji laida. Išleido „Pa
tria“ Tūbingene 1948 metais. Iliustra
cijos dail. P. Osmolskio. Vaikams apy
sakaitė, .48 psL normalios knygos for
matas. Kaina nepažymėta.

Marija Sims, MANO DAINOS. Eilė
raščių rinkinys. Spaudė ' „Vienybė“ 
Brooklyne 1948 m. Viršelio piešinys 
VL Vijeikio.

Tai gražiai išleistas amerikietės lie
tuvės poetės 62 puslapių poezijos rin
kinėlis, suskirstytas į tris skyrius: 1) 
Tėviškė šaukia, 2) Einu per pasaulį 
3) Per gyvenimo bangas. Siame lei
dinėlyje viso telpa 45 eilėraščiai. 
Skaitantieji amerikiečių lietuvių lai
kraščius tremtiniai bus pastebėję, jog 
Ponia Sims yra gabi žurnalistė. Gi su 
šiuo eilėraščių rinkiniu ji užsireko
menduoja skaintančial lietuvių visuo
menei ir kaip poetė.

J. W. Goethe, DIE LEIDEN DES 
JUNGEN WERTHERS. Holzschnitte 
von V. K. Jonynas. Das Recht der 
Reproduktion ist dem Kiinstler vor- 
behalten. -V Knyga „Jaunojo Verterio 
Kančios“ yra išleista pagal Prancūzų 
karinės valdžios leidimą vokiečių 
kalba su mūsų dailininko V. K. Jo
nyno medžio raižinių puikiomis 
iliustracijomis, kurių viso su viršeliu 
yra 14. Leidinys kietais viršeliais, di
delio formato, 144 psl. Nuostabiai 
puiki lietuvio dailininko reprezen
tacija svetimtaučių akyse, tai amba- 
sadoriškas darbas visų lietuvių labui.

Stel.
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Debesų karalius
Jis atrodo, kad antraeilio italų or

kestro smuikininkas, kuris savo kas
dieninę spaghetti porciją labiau ver
tina už muziką. O vis dėlto šis.ap
valo, it mėnulis, veido ir kiek ne
tvarkingos šukuosenos vyras yra die
nos asmenybė. Dangus jam tėra di
džiulis popieriaus lapas, išbraižytas 
įvairiomis kvadratinėmis figūromis. 
Jo turimame Europos žemėlapyje 
sostinėmis atžymėti ne Paryžius ar 
Londonas, bet scąnton arba Fursten
feldbruck, nes ten randasi didžiau
sieji aerodromai. Jis buvoja virš dau
gelio Europos kraštų, virš Afrikos ir 
rytinės Azijos, virš Atlanto ir Ra
miojo vandenynu, bet tuose kraštuo
se, kuriuos jis iš oro pažysta, nėra 
niekad kojomis palietęs žemės, ir tų 
tūkstančių žmonių, kurie, lyg bega
linė taškelių minia, kruta ant žemės 
plutos, nėra niekad iš arti matęs.

Ir vis dėlto nuo gen, Itn. Curtis 
LeMay, apie kuri čia kalbama, gal 
būt, daugiau priklauso šių žmonių 
mirtys ir gyvybės, negu nuo bet ku
rio kito generolo Europoje. Kai jis 
prieš keletą mėnesių buvo paskirtas 
visų JAV orinių pajėgų Europoje ir 
iiaur. Afrikoje viršininku, jam buvo 
pavesta prižiūrėti visų naujųjų avia
cijos bazių statybą. Berlyno blokada 
ttkiiė naujus uždavinius. Jam teko 
gįmaabarduoti“ miestą maisto pro- 
Mrtaia ir anglimis. Ir ši uždavinį 

atliko su tokiu pat nuostabiu pre
ciziškumu, kaip prieš keletą metų 
Japonijos bombardavimą, kurio svar
biausieji momentai buvo Hirošima ir 
Nagasaki. . . '

Tuo metu, kai jis savo štabe, Pa- 
Cttike, su skriestuvu matavo atstu
mus, skiriančias jo mašinas su liki- 
atinlų bombų krūviu nuo tikslo, jis 
buvo 38 metų amžiaus. Jail tuo metu 
Jo štabo karininkai ir pilotai jį vadi
no „debesų karaliumi" — ne tiek jj 
girdami, kiek kritiškai pripažindami 
jo specialybę — skridimus nepalan
kaus oro metu. LeMay nepripažįsta 
Jokių „jei“ Ir „bet“; jis siunčia savo 
mašinas i audrą tuo pačiu abejingu
mu, kokiu įgyvendino pirmuosius 
bombonešių skridimus dienos metu.

LeMay komandoje tarnauti — vi- 
coms bombonešjų eskadrilėms reiškia 
nuolatinę riziką. Kai jam, nežiūrint 
didelių nuostolių pradžioje, pasisekė 
pravesti „day light raids", jis įsakė 
tiesioginius skridimus i tikslą. Jis, 
būtent, pastebėjo, kad daugelis bom- 
1MmM| fcrmacijų, įskridusios į Vo

Komunistams nepatinka jų „rajus“
Belgijoje pradėjo rodyti amerikie- 

Bų filmą „Už geležinės uždangos!*. 
Jos demonstravimas iššaukė dideli 
komunistų nepasitenkinimą, nes joje 
parodoma nuotrupos iš komunistinio 
^rojaus“. Jie tuojau surengė ofenzy
vą ir puolė kiną, bet 500 baltais šal- 
asejf vyrų — policininkų antpuoli 
sulaikė. Yra suimtų komunistų tarpe 
B w5ęistų. Komupistų buvo susirin
kusių net arti 1000. (UP)
JAV NAUJAI ATIDARO 4 AVIA

CIJOS BAZES
HTB praneša iš Washingtono, kad 

laivynas naujai pradeda naudoti 4 di- 
JMea aviacijos bazes Atlanto pakraš
tyje. Penktoji bazė būsianti atidary
ta vėliau. Sis žygis siejamas su Prez. 

kietiją, paskutinę minutę pabūgdavo 
priešo priešlėktuvinės ugnies ir, be
sistengdamos tos ugnies išvengti, bom
bas išmedavo šalia taikinio. LeMay, 
grasindamas bausmėmis, tokią „oro 
akrobatiką" uždraudė. Jis pats skri
do vienos formacijos priešakyje, de
monstruodamas naująją taktiką.

Vėliau, būdamas komendantu Pa- 
cifike, įsakė l Japoniją siunčiamiems 
lėktuvams skristi žemai, nes jis žval
gybinių skridimų metu buvo konsta
tavęs, kad japonai J žemai skrendan
čius bombonešius rečiau pataikydavo, 
negu J aukštai skrendančius. Ir šis 
eksperimentas pavyko. Ir taip, karui 
baigiantis, LeMay pripažintas bom
bardavimo klausimų autoritetu.

Buv. aviacijos kadetas iš Ohio,

.,'.ffrTa'iwr.--g,T‘giTTr "r"   m m i»hi    "!

Įvairios žinios
• Prez. Trumanas, kalbėdamas Ka
lifornijoje 16.000 miniai pareiškė, kad 
jie nenuneštų veltui savų balsų už 
Wallace, Jis taip pasakė: „Neišblaš
kykite savo balsų, nes komunistai 
vadovauja ir naudoja p, Wallace sa
vo pačių tikslui. Balsuojant už tre
čiosios partijos kandidatą, reikalas 
pateks i respublikonų reakcijos ran
kas, kurių tikslai esą tiesiog priešingi 
Amerikos liberalizmui. (HTB)
• Lenkijos istorikai nusprendė, kad 
būsimos knygos būtų paremtos Mark
so mokslu, kad Lenkijos istorijos mo
kymąsi būtų galima susieti su kova 
dėl pastovios ir teisingos taikos. 600 
istorikų, baigę konferenciją, pareiškė, 
kad Lenkija stovėsianti šalia Rusijos 
prieš pasaulio imperializmą. Jie taip 
pat pasisakė už Oder-Neisse Lenkijos 
sieną. (AP)
• JAV karinio gubernatoriaus pa? 
vaduotojas Vokietijoje gener. Hays 
(sakė uždrausti (vežti ir platinti vi
sus Sovietų zonos spaudinius ameri
kiečių zonoje Vokietijoje. Tas potvar
kis buvo išleistas po to, kai rusai ėmė 
drausti amerikinės zonos spaudą. 
(UP)
• D. Britanija per š. m. 8 mėnesius 
eksportavo (vairių prekių už 1.019. 
483.118 svarų, kai per tą pat] periodą 
1947 m. buvo išvežta už 301.317.529 
sv. mažiau. Importas šiemet viršijo 
1947 m. 205.268.160 sv. 1948 m. išvežta 
151.209 automobiliai, 49.056 motocik
lai, 210.577 radijo aparatai, 758.688

Trumano kovo mėn. paskelbtu eks
pansijos planu, pagal kurį laivyno 
aviacija turi turėti 14.500 lėktuvų.

Šių bazių naudojimas išeinąs iš 
jungtinio generalinių štabų sprendi
mo, kad tautos gyvybinė strateginė 
sritis yra Rytų krašte. (NYHT)

— JAV gynybos departamentas 
paskelbė, kad jau esą paruošta įvai
rios medžiagos už 700 mil. dolerių 
sumą. Karo reikmenis gamina jau 
12.000 patikrintų įmonių, tačiau tiki
masi tokių įmonių skaičių padidinti 
iki 30.000. Ši pramonės gamyba įei
na į karinių štabų viršininkų pa
ruoštą pramonės mobilizavimo planą. 
(Reuter) 

auklėtas ne garsiojoje karininkų mo
kykloje West Point, kaip daugelis ki
tų oro strategų, pradėjo pora dešim
čių metų vyresnius karininkus mo
kyti brutaliojo karo „meno“, — kuo 
veiksmingesni bombų krūvi numesti 
strategiškai svarbiausiame punkte per 
kuo trumpesni laiką.

Kai prieš keletą mėnesių Iškilo 
klausimas, kas turi perimti amerikie
čių aviacijos Europoję ir Afrikoje 
vadovybę, vienu balsu buvo pasiūly
tas LeMay. Jam sėkmingai reorga
nizavus ir sustiprinus aviacijos po
tencialą Senajame Pasaulyje, šian
dieną Amerika, nežiūrint silpnesnių 
jos kariuogienės kontingentų, yra 
pajėgi atsverti rusų kariuomenės ma
ses. („Dįe Tat“) 

poros šilkinių kojinių, 3.606.000 poros 
batų ir botų, 34.000.000 butelių deg
tinės ir džino bei 8.640.000.000 ciga
rečių. (DM) -
• Amerikoje bus pradedamas sta
tyti pirmas atominės energijos fabri
kas, kuris gaminsiąs elektros srovę 
iš atomo branduolio. Tai bus pirma
sis istorijoj fabrikas, kuris užimsiąs 
4.500 akrų žemės plotą. Jo statyba 
užtruksianti apie 1,5 metų.
• JAV apkaltino komunistinę Bul
garijos vyriausybę dėl jos demokra
tinės laisvės panaikinimo savo kraš
te. Bulgarijoje esą (rengtos koncen
tracijos stovyklos, prikimšti kalėji
mai, vykdomos ekzekucijos ir kt. Bul
garija norėjo tapti JT nariu, bet JAV 
pasipriešino pareikšdamos, kad Bul
garijos vyriausybė pažeidė taikos su
tartį, suvaržydama demokratines lais
ves. (AP)
• Prez. Trumanas patvirtino reika
lavimą, kuriuo leidžiama aviacija! 
įsigyti už 103.000.000 milijonus kovosi 
lėktuvų. (AP)
• Iš Amerikos išvyko 16 rusų, ku
rie dirbo ambasadoje ar likviduotose 
rusų konsulatuose. Lomakinas yra 
Maskvoje, bet | Paryžių neatvyko, 
kaip buvo anksčiau pasisakęs. (UP/ 
AP)
• AP iš Frankfurto praneša, kad 
Kanados plotų išnaudojimo įstaiga 
paprašiusi IRO keletą DP, kurie ap
mokytų jaunus indėnus, gyvenančius

Kanados šiaurės vakaruose, kaip elg
tis su elniais ir kaip išnaudoti elnių 
produktus. (NYHT)
• UP praneša iš Gibraltaro, kad ten 
buvo susispietę JAV 35 karo laivai 
su 15.000 karių. Tačiau šie laivai po 
kelių valandų jie vėl išsiskirstę į vi
sus kraštus. Dalis jų sugrįžę net į 
JAV.
• JAV atominės energijos komisija 
kreipėsi į kasyklų darbuotojus w kt., 
kad visi padėtų surasti uranijo ža
liavų, nes dabar JAV uranijo gabe
nasi iš Kanados ir Afrikos — Belgi
jos Kongo.

Vakarai kariaus, jei bus reikalas
GEN. 8IR B. ROBERTSON PAREIŠKIMAS

D. Britanijos okupacinės kariuo
menės vadas gen. Sir B. Robertson, 
kalbėdamas anglų-amerikiečių spau
dos (AP) pobūvyje Paryžiuje nese
niai pareiškė, jog Vakarai turi būti 
stiprūs ir pasiruošę ginti Europos 
laisvę bei civilizaciją, jei reikalinga 

.— ir kovojant. Kartu generolas įspė
jo, kad Britanija ir Prancūzija, kaip 
du didžiausi kraštai turės suvaidinti 
Europos laisvės kovoje didžiausią 
vaidmenį.

„Jei Vakarų Europa yra pasiruo
šusi ir pakankamai stipri apsiginti, 
tada, galimas dalykas, jokia agresija 
negali ateiti nei iš Vokietijos, nei iš 
bet kur kitur“, pasakė Robertson.

Jis prisiminė prancūzų baimę dėl

stiprios Vokietijos nurodydamas, kad 
Britanija taip pat suprantanti pavojų 
iš Vokietijos ir todėl tai neišleidžia iš 
galvos. „Jei mes norime jausti, kad 
mūsų laisvė ir civilizacija yra sau
gios, tada mes turime būti patys 
stiprūs“, sako jis. Tuo atveju nerei
kės, kad JAV karinė galia stovėtų už 
Vakariečių pečių. Kalbėdamas apie 
Vokietijos atstatymą, Robertsonas 
nurodė, kad jei Vokietija bus palikta 
skursti, ji vis tiek ieškosianti drau
gų, kurie jai padėtų. Dėl okupacinių 
pajėgų atitraukimo generolas pareiš
kė: „Aš manau, kad būtų netikslu jas 
atitraukti, kol Vokietija ne bus pajėgi 
sudaryti vyriausybę laisvai, nepri
versta mažos mažumos“. (DM/m)

Naujas iniisn krepšininkų laimėjimas •
NUGALĖTA PARYŽIAUS KREPŠINIO RINKTINĖ

Rugsėjo 17, 18 ir 19 dienomis pran
cūzų okupacinės zonos karių meiste
ris — krepšinio sporto klubas Jules 
Noel — Offenburg suorganizavo tarp
tautines krepšinio žaidynes, kuriose 
dalyvavo: pats žaidynių organizato
rius — klubas Jules Noel — Offen
burg, Paryžiaus krepšinio rinktinė, 
Badeno srities karių meisteris — 
sporto klubas Baden-Baden ir „Čiur
lionio“ sporto klubo krepšinio ekipa, 
sustiprinta broliais Norkais, Sven- 
ticku ir Ošlapu.

Pirmosios rungtynės įvyko rugsėjo 
17 d. Villingene, kur „Čiurlionio“ 
ekipa susitiko su Baden-Badeno 
prancūzų karių rinktine, įveikdama 
ją pasekme 34:16 (14:6). Antrose rung
tynėse, įvykusiose rugsėjo 18 d. Of- 
fenburge, „Čiurlionio" ekipa pasiekė 
gražų laimėjimą prieš Paryžiaus 
rinktinę, pasekme 24:11 (13:4). •>

Pažymėtina, kad Paryžiaus rink
tinė, kurioje žaidė 3 Londono olimpi- 
jados prancūzų valstybinės ekipos 
žaldlkal ir 5 {vairių Paryžiaus sporto 
klubų internacionalai, prancūzų spor
to sferose ir jų spaudoje buvo mini
ma tikru žaidynių favoritu. Todėl ši 
lietuvių krepšininkų pergalė prieš 
rinktinius paryžiečius patarnaus lie
tuviškojo krepšinio populiarizacijai 
prancūzuose.

Rugsėjo 19 d. Freiburge įvyko pas
kutinės šių žaidynių rungtynės. 
„Čiurlionio“ krepšininkai čia susitiko 
su klubu J. Noel-Offenburg, laimėda
mi pasekme 31:22 (18:6).

Lietuviams krepšininkams, laimė
jusiems š( turnyrą, buvo (teikta do
vana — sidabrinė taurė.

Šiame turnyre „Čiurlionio“ ekipai 
atstovavo: Baltrūnas, Norkus I, Nor
kus II, Sventickas, Ošlapas, Johanso- 
nas .lr Jeršovas.

Pažymėtina gera šių žaidynių or
ganizacija, ir nuoširdus priėmimas. 
Užtai tenka nuoširdi sportiška padėka

šių žaidynių organizatoriui ir šeimi
ninkui — Offenburgo prancūzų karių 
klubo Jules Noel vadovui p. Lebossė.
< ____ (W.

KASSELIG SPORTINIS 
GYVENIMAS

— Gimnazijos Fiz. Auk!. Būrelis 
„VYTIS“ po vasaros atostogų vėl pra
dėjo savo sportinę veiklą. Atostogų 
metu daugelis būrelio' narių stovy
klavo YMCA/YWCA suruoštoje va
saros vaikų stovykloje prie Edersee. 
Ten įvairiose sportinėse varžybose 
pasiekė daug gražių laimėjimų prieš 
kitų tautybių stovyklautojus — leng
vojoje atletikoje, plaukime, tinkli
nyje bei beisbole. Ruošdamasis šį ru
deni paminėti savo dvejų metų vei
kimo sukakti, kurios proga ruošia
moje sporto šventėje sportinių var
žybų pagrindą sudarys lengvoji at
letika, įvyko kontrolinės varžybos, 
kurios, nežiūrint blogų aikštės sąlygų, 
davė visai neblogų pasekmių.

— Po ilgesnės pertraukos į aikštę 
išėjo ir krepšininkai, kurie sudarė du 
penketukus: „Seneliai (vedusieji) ir 
„Piemenėliai" (viengungiai), sužaidę 
draugiškas rungtynes, kuriose „pie
menėliai“ pasirodė pranašesni, laimė
dami 49:47 (23:25). Taškus pasiekė:. 
„Piem. — K. Miškinis 16, A. Kazake
vičius 13, Bunys 10, Landsbergis Ij 8 
ir H. Juknevičius 4; „Šen.“ — Ralke- 
vičius 10, Burba 10, Moleris 8, Bag- 
džiūnas 8, Valaitis 6. Priežaismyje 
žaidė gimnazistai, kur IV kl. nugalėjo 
III kl., gimnazijos jaunučių meisteri 
50:37. •

— Spalių niėn. pradžioje Lituanica 
rengia savo trejų metų sukaktuvių 
proga didelę sporto šventę, kartu su 
menine programa. Visi senieji na
riai, kurių Lituanicos eilėse per trejis 
metus buvo arti 200, kviečiami at
vykti į sukaktuves. km.

Dewey priekaištauja
New Yorko gubernatorius T. B. 

Dewey prieš porą dienų atvaizdavo 
komunizmą kaip „dvasini barbariz
mą“, jo vaisiai esą „organizuotas 
skurdas“, kuriame žmogus gyvena 
juoda duona ir purve.

P. Dewey, sekdamas prez. Truma- 
ną, savo rinkiminėje kampanijoje 
priekaištavo Trumanui. Jis priminė, 
kad komunistų naudojama propa
ganda, išdavystė ir sabotažas nugrin- 
dęs kelią „dvasiniam barbarizmui“. 
Prez. Trumanas pats prisidėjęs »prie 
tos propagandos, vykdydamas savo 
strategiją.

„Ateinančio sausio 20 d. aš. pasiū
lysiu kai ką padaryti tuo reikalu. Aš 
pasiūlysiu, kfid suruūJrtuzDč į Wa
shington tokią administraciją, kurią
sudarys amerikiečiai vyrai ir mote
rys, kurie sugebės kartą sudaryti vy
riausybę, atitinkančią Ameriką,“ sa
ko Dewey. Jis pridūrė, kad nebus 
stengiamasi kraštą suskaldyti i gru
pes, bet bus siekiama naujos vie
nybes.

Besimokantiems 
anglų kalbos

A. Herlito „Anglų Kalbos Vado* 
vėlia“ pavieniams prenumeratoriams 
be užsakymo nebus siuntinėjamas. 
Suinteresuotieji prašomi paskubėti 
užsisakyti, iš aukšto atsiuiičiant po 
4,- DM, nes to vadovėlio tėra likusi 
labai maža atsarga.

Skelbijnas Nr. 52
žemiau išvardinti ieškomieji arba 

Ję likimą žinantieji yra prašomi at- 
Siliepti C/Kartotekon per savo LTB 
komitetus, kartu nurodant šio skel
bimo (bet ne laikraščio) eilės numer; 
ir (dedant reikiamą kieki pašto ženk
lų atsakymui apmokėti.

743. Ramašauskienė-AIytaiiė Stel
la iš Vilkaviškio; Zaliukienė-KIiun- 
kaitė Emilija ir jos vaikai: Birutė. 
Gražina bei Juozas, kilę iš Alytaus.

744. Skurkiai: Ona (1878), Alfon
sas ir Jonas, kilę iš Nemeikščių; 
Ruibys Pranas iš Šiaulių; Kožukaus- 
kienė-Kučinskaitė Ksavera ir jos vai
kai: Antanas ir Elena; kpt. Butkūnas 
Antanas.

745. Mr. Mot. Umevičius, 806 W. 
Pratt Street, Baltimore 1, Md./USA 
— prašo atsiliepti savo pusbrolius 
Petro Markevičiaus sūnus, kilusius iš 
Šelvių. ,

746. JAV mirusio Martin Rauba 
giminės: žmona Stefanija, sūnus Vac
lovas, dukros Marija Andrušaitienė, 
Jadvyga Legeckienė ir Stefa Stašau- 
Skiesė arba jų likimą žinantieji — 
tuojau prašomi kreiptis i LG Konsu
latą. New York, palikimo bylos Nr. 
14577M-A reikalu.

WT. takota adresai, laiškai; Aug. 
Vilenišktūl, Matildai Ližienei ir J. 
Kakaliai, LTB C/Kartotekoa Vedėjas

Helene Stanaitienė, gim. 1900 m. 
balandžio mėn. 8 d., gyv. Waiensen, 
Hokenrode 9, ūber Elze, Hannover 
(20), ieško savo vyro Stanaičio Fer
dinando, gim. 1898 m. rugpiūčio mėn.

J 8 d.

Lietuvių Gimnazijai Memmingene 
reikalingas fizikos (visoms klasėms) 
ir anglų kalbos (žemesnėms klasėms) 
mokytojas. Gali būti su šeima. Sto
vykloje gautų butą ir būtų atlygina
mas pinigais ir cigaretėmis, kaip ir 
visi kiti mokytojai. Kreiptis i Mem- 
mingeno Lietuvių Gimnazijos direk
torių, Memmingen-Fliegerhorst, DP 
Camp, (13b).

Gimnazijos Direktorius

LT Meno Ansamblio „Čiurlionis“ 
sudėčiai papildyti

REIKALINGI 
su gerais balsais dainininkai-ės ir 
tautinių šokių šokėjai-os.

Kreiptis i Ansamblio 
(14b) Dettingen b. Urach, 
hohe, „Čiurlionis“.

Vadovą, 
Konigs- 

(3)

SKAUTAI IR SKAUTES!
Kas buvote LSS III-joj Tautinėj 

Stovykloj prie Mittenwaldo, galite 
prisiminimui įsigyti tos stovyklos 
nuotraukų. 12 nuotraukų 7X10 kaš
tuoja 3,20. DM. Užsakymus siųsti: 
V. Bacevičius, DP Lager, Schwab, 

i Gmūnd, Bismarck-Kaseme. ' (3) |

„Mūsų Kelio“ prenumerata tik 3,- DM mėn.
Maloniai pranešame mielų tautiečių dėmesiui, kad mėnesinė „Mūsų 

Kelio“ prenumeratos kaina, nebojant i tai, jog duodamas plačios apimties 
laikraštis, ir spalių mėnesiui palieka ta pati, t. y. tik 3,- DM. Patariama 
laikrašti ne pavieniais numeriais pirktis, bet prenumeruotis visam mėne
siui ar ilgesniam laikui iš karto, nes tuo būdu pigiau atseina. ,.'t

Kas skaito „Mūsų Kelią“, tas visada yra tiksliai ir išsamiai infor
muotas Įvairiuose pasaulinės politikos klausimuose, nes neapsibrėžiama 
vien tik trumpų politinių žinių paskelbimu. Lietuviškosios kultūros rei
kalai ir pasaulio bei tremtinių lietuvių gyvenimas „M. Kelyje“1 irgi randa 
daug vietos. Jame pateikiama išsami ir tiksli informacija ir emigraciniais 
klausimais. - .

Kartu prašoma neatsiteisiusiųjų paskubėti atsilyginti už praeitą laiką 
ir tuojau pratęsti prenumeratą tolimesniam laikotarpiui.

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • 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 •/• 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: VeriagsanstaK Mans, Dfllingen/Donau. — Population to be served: 20.000.

gj MOSUL KELIAS
Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
DUlingen a. d. Donau, Kapuzinerstr. 16

Vyr. Redaktorius D. P e n i k a s 
Redaktorius Al Laikūnas.

Lithuanian Newspaper „OUR WAY“, Semi
Weekly. Authorized by EUCOM HQ, Civil Af
fairs Division: Authorization No. UNDP 201.

Circulation 4000,

5



• psl. Nr. 51 (163) 1948. IX. S9.

Apdairumo emigruojant
ir informuojantMUSU KELIAS

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS

BALFo rūpestis įkurdinti ir kitur
- j P. L Kovaitės pranešimo pabaiga

Salia emigracijos į J.A.Valstybes 
BALF’as taip pat rūpinsis įkurdini
mu ir kituose kraštuose. Jau yra už
megztas kontaktas su Kanados emi
gracine misija ir konsulatu Miinche- 
ne. Besiaiškinant lietuvių reikalus, 

. gautas pažadas, kad artimiausiu 
transportu bus išgabentos 20 lietuvai
čių, kurios jau nuo balandžio mėne
sio laukia savo eilės pereinamoje 
stovykloje.

Be to, pavyko gauti trims lietu
viams darbo prie Kanados konsulato 
ir dar tikimasi toje įstaigoje lietuvių 
tarnautojų skaičių artimiausioje atei
tyje padidinti. Nors šie lietuviai ne
bus BALF'o tarnautojais, tačiau per 
juos bus galima gauti reikalingų ir 
tikslių informacijų apie galimumus ir 
reikalą lietuviams padėti, jiems vyks
tant į Kanadą. Apskritai, toje įstai
goje rasta palankumo, kurį bus sten
giamasi plėsti ir panaudoti, kad būtų 
galima didesniam lietuvių .skaičiui 
padėti. ■ * ■ .. . •

Toliau artimesnių uždavinių tarpe 
yra Brazilija. Yra visa eilė lietuvių 
kurie turi Brazilijoje gerai įsikūrusių 
giminių,* sutinkančių jiems padėti ir 
atsiuntusių afidavitus. Tačiau Vokie
tijoje vienintelė įstaiga, išduodanti 
Brazilijos vizas ir esanti Bremene, 
duoda jas tik tiems, kurie vyksta į tą 
kraštą, pagal IRO ir Brazilijos vy
riausybės sutartą emigracijos sche
mą. Todėl tų žmonių reikalus, kurie 
turi afidevitus Ir nori vykti į Brazi
liją, teks tvarkyti Šveicarijoje esan
čiame Brazilijos konsulate. Indivi
dualinės emigracijos Įstaigoje Frank
furte.

Panašiai, kaip ir Argentinoje, taip 
ir Kolumbijoje esąs lietuvių emigra
cinis komitetas yra pasirūpinęs visa 
eile leidimų vizoms gauti. Šie leidi
mai yra persiųsti į Kolumbijos kon
sulatą, Šveicarijoje. Jau dabar BALF’ 
ui tenka palaikyti ryšį su tuo konsu
latu ir teikti įvairių papildomų infor
macijų, kurių yra reikalingas šis kon
sulatas prieš nuspręsdamas išduoti 
vizas. Reikalui esant, BALF’as nu
mato panaudoti savo turimus ryšius 
su šiuo konsulatu lietuviams atsto
vauti ir teikti jiems juridinės para
mos. Kiek sąlygos leis, BALF’as 
stengsis padėti ir į kitus kraštus emi
gruojantiems lietuviams.

Po valiutos reformos Vokietijoje 
tremtiniai dar labiau reikalingi šal
pos, negu iki šiolei, todėl BALF’ui 
teks nemaža jėgų skirti šalpai orga
nizuoti. Vykdytas AOA vajus nepa
teisino nei pačių kukliausių vilčių, 
todėl BALF’as, būdamas tos organi
zacijos nariu, negavo numatytų su
mų ir jo finansinė būklė nebuvo to
kia, kokios mes norėtume. Iš kitos 
pusės, sąlygoms Vokietijoje pasikei
tus, kur kaip tik yra didžiausias trem
tinių skaičius, tam pačiam šalpos ly
giui Išlaikyti, koks buvo iki šiolei, 
reikalinga žymiai didesnių išteklių. 
Tikimasi, kad dabar vykdomas BALF'

Įkurdinimo Tarnybai tarpininkau
jant, Argentinos Lietuvių Imigracinis 
Komitetas yra parūpinęs daugiau 
kaip 1300-tams Vokietijoje gyvenan
čių lietuvių leidimus Argentinos vi
zoms gauti. BALF’as darys reikalin
gų žygių karinėse ir kitose įstaigose, 
kad būtų pagreitintas norinčiųjų iš
vykimas. Iki šiol nemažų sunkumų 
vizai gauti buvo dėl to, kad užsieny 
esą Argentinos konsulai buvo sunkiai 
pasiekiami, o vizos tegali būti išduo
damos asmeniškai prisistačius į kon
sulatą. Dabar Argentinos konsulatas 
yra Frankfurte ir tų sunkumų nebū
tų, tačiau lieka kita didelė kliūtis, tai 
vizų mokestis. Už kiekvieno asmens 
vizą reikalauja 50 dolerių. Aišku, kad 
tremtiniai patys tokio mokesčio su
mokėti negali. IRO taip pat atsisako 
mokėti, nors kelionės išlaidas ši or
ganizacija ir prisiima. Lietuviškoms 
organizacijoms, esančioms užsieny, 
tas mokestis taip pat nėra pakelia
mas, nes vien tik iki šiol leistoms vi
zoms apmokėti reikėtų per 60.000 do
lerių. 'Šiuo metu Ženevoje vyksta de
rybos tarp IRO ir Argentinos atstovų 
dėl tremtinių atleidimo nuo šio mo
kesčio. Tikimasi, kad tos derybos 
daugiau ar mažiau pavyks. Tada bū
tų lengviau norintiems išvykti į Ar
gentiną.

Neramu P. Amerikoje
) AREŠTAI BUENOS AIRES’E ,

Praėjusios savaitės gale Argenti
noje, Buenos Aires mieste, buvo ki
lusios riaušės, kurių metu turėjo būti 
suruoštas atentatas prieš valst. prezi
dentą Peroną ir jo žmoną. Ta proga 
areštuota daug opozicinių politikų. 
Argentinos policija pakaltino net vie
ną buv. JAV diplomatų dalyvavus 
sąmoksle. Net patsai Peronas viena
me masiškame mitinge kalbėdamas 
viešai pareiškė, kad atentatas buvęs 
Amerikos kapitalistų organizuotas, 
norint Argentina paimti savo ūklškon 
ir politiškon įtakon. Per Argentinos 
profesinių sąjungų suruoštą protesto 
streiką prieita iki susidūrimo, kur ne
maža žmonių sužeista.

Panašus sąmokslas laiku išaiškin
tas ir Paragvajuje. Ir tenai turėta 
tikslo nužudyti valst. prezidentą.

Kaip nurodo UP, Bolivijoje atsi- 
atatydinusi vyriausybė.

Jugoslavijos vidaus reikalų mini- 
ateria pareiškė, kad 506 jų piliečiai

10 metų po Mūncheno konferencijos, 
\ o taikai pavojus toks pat

Antrojo pasaulinio karo išvengi
mo pastangose bene ryškiausią vietą 
užima anuometinė Mūcheno konfe
rencija, įvykusi 1938 m. rugsėjo 29 d. 
Po ilgų ir painių diskusijų jau vėly
vą naktį buvo pasiektas ir pasirašy
tas keturių susitarimas, kurio inten
cija buvo karo išvengimas, bet fak
tiškai tai reiškė Čekoslovakijos lai
dotuvių pradžią, o pats antrasis pa
saulinis karas tebuvo nukeltas tik 
vienus nepilnus metu. Po tariamojo 
atidėjimo karui ruošimasis įgijo dar 
didesnę spartą ir didesnį įtempimą.

1938 m. rugsėjo 22 d. D. Britanijos 
premjeras Neville Chamberlainas 
antru kartu per aštuonias dienas 
aplankė Hitlerį. Sį kartą susitikimas 
įvyko Godesberge prie Reino. Hit
leris kategoriškai reikalavo evakuoti 
Sudetų sritį kur spalių 1 d. turėjo 
įžygiuoti vokiečių kariuomenė. 
Chamberlainas, skaudžiai nustebin
tas,kad Hitlerio reikalavimai yra ul- 
timatyviniai, norėjo pasitarimus nu
traukti, bet pats Hitleris savo ulti
matumą pakeitė į memorandumą, 
kurį Chamberlainas sutiko pateikti 
suinteresuotoms valstybėms. Bet ka
ro neišvengiamumas dėl to neatrodė 
sumažėjęs, buvo įsakyta mobilizaci
ja. Sudetų vokiečiai steigė savanorių 
dalinius. Didžiulė baimė apėmė vl- 

atbėgę iš Balkanų kraštų ir kad bėgi
mas vis tėsiasi. z Viskas pasikeičia. 
Pirma siuntė mokytis, o dabar visi 
mokiniai dumia namo. -

DAUGIAU LĖKTUVŲ BEĖLYNUI
Generolas Clay, lankydamasis 

Heidelberge pažadėjo oro tiltą Ber
lynui dar labiau išplėsti, kad trans
porto pajėgumas būtų pakeltas 40%. 
Artimiausiu laiku 40 keturmotoriai 
„Skymaster“ tipo transporto lėktuvai 
privalo pakeisti ligšiolinius dvlmoto- 
rius „Dakota“ lėktuvus.

AMERIKIEČIŲ ZONOJE NELEI
DŽIAMA PLATINTI SOVIETŲ 

SPAUDA
Sovietų licencijuotų laikraščių ir 

kitų leidinių platinimas amerikiečių 
zonoje yra uždraustas nuo š. m. rug
sėjo 24 d. Sį uždraudimą iššaukė 
rugsėjo 23 d. išleistas Sovietų suvar
žymas rytinėje zonoje platinti vaka
riečių licencijuotą spaudą. 

o piniginis vajus duos gerų rezultatų, 
tačiau šiuo metu emigracija yra pir
mos svarbos reikalas ir todėl šiam 
tikslui tenka pirmoje eilėje skirti lė
šų. Reikia tikėtis, kad BALF’as ir 
ateity pajėgs perduoti Lietuvos Rau
donajam Kryžiui nemažiau gėrybių, 
kaip buvo perduodama iki šiolei, ta
čiau visų padidėjusių šalpos reikala
vimų negalima bus patenkinti. Esa
mą tremtinių vargą tegalėsime suma
žinti ir šalpos problemą išspręsti, jei
gu emigracija vyks patenkinamu 
tempu ir tremtiniams pavyks įsikurti 
tuose kraštuose, kur jie galės suda
ryti sau pakenčiamas gyvenimo sąly
gas. BALF’o įstaiga Europoje stei
giama kaip tik padėti tremtiniams šio 
tikslo siekti.

Visų mūsų tatai yra bendras dar
bas ir visi vieningai ir susiklausyda
mi turime jį dirbti. Norėdama, pa
sirinkti geriausią kelią darbui ir tin
kamiausią būdą visų tremtinių, ne
paisant kuriuo atžvilgiu jie nuo kits 
kito skirtųsi, bendradarbiavimui, 
BALF’o Įstaiga kartu su Įkurdinimo 
Tarnyba kvietė šį suvažiavimą ir bus 
labai dėkinga už visas pareikštas su
gestijas, kad ateities darbas būtų sėk
mingesnis, o taip pat bus dėkinga ir 
už suvažiavimo pasiūlytas visų mūsų 
bendradarbiavimo formas.

sti Prancūzijos premjerą į šią konfe
renciją. Vieną valandą vėliau kon
ferencija buvo priimta. r

Konferencijos dalyviai sveikinasi 
Fuhrerio namų salione, kur įruoštas, 
ir bufetas. Hitleris rodo meilų nusi
teikimą, nors jo balsas skamba gar
siai, su kaimišku gargėsiu. Jis yra 
neramus, išblyškęs ir nepajėgus su 
esančiais kalbėtis, kadangi nemoka 
nei angliškai, nei prancūziškai, nei 
itališkai, o svečiai nesupranta vokiš
kai, išskyrus Mussolinį, nuo kurio jis 
visai nepasitraukia. 12,45 vai. atida
romas posėdis. Ambasadoriai jame 
nedalyvauja. Pasibaigus posėdžiui 
man praneša, kad keturi dalyviai (Da- 
ladier, Chamberlain, Hitler ir Musso
lini. Red.) vienas po kito stambiais 
bruožais išdėstę savo nusistatymą. 
Hitleris nepaprastai piktai iškeikęs 
Čekoslovakiją. Po to Daladier trum
pai ir aiškiai stato lemiamą klausi
mą: Ar Čekoslovakija turi gyventi ar 
ne? Jei čia liečiamas Čekoslovakijos 
padalijimo ir panaikinimo paruoši
mas, tai Daladier prie to neprisidė- 
siąs.

Vėlyvą popietį tęsiami pasitarimai 
toliau. Šiuo kartu gaunu teisę juose 
dalyvauti. Hitleris stovi šalia Musso- 
linio ir nenuleidžia akių nuo jo. Jis 
yra visiškai jo užvaldytas, kaip už
burtas, užhipnotizuotas. Jei dučė juo
kiasi, juokiasi ir jis, jei dučė surau
kia kaktą, taip daro ir jis — tikro 
pamėgdžiojimo vaidinimas, kurio aš 
nepamirštu ir kuris mane — visiškai 
neteisingai — buvo leidęs manyti, 
kad Mussolinis daro stiprią įtaką 
Hitleriui. Tą dieną taip ir buvo. Ki
tomis gi valandomis Mussolini buvo 
tas žmogus, kuris šitame audringame 
bendravime pasidavė įtakai savo 
stropaus sekėjo, kurio bendrininku 
jis buvo tapęs. Niekas nepirminin
kauja posėdžiui. Nėra nė tikros pro
gramos. Diskusijos nevadovaujamos, 
jos eina vargingai, surizgusios, vos

sus didžiuosius protus. Daladierlr jo 
užsienių reikalų ministeris Bonnet 
nuvyko paskubom į Londoną, paskui 
juos ir generolas Gamelinas, kadangi 
karo galimybė buvo čia pat. Tuo mo
mentu tad sunkų uždavinį gavo at
likti Ėerlyne Prancūzijos ambasado
rius Francois Poncet. Jam pačiam 
teko dalyvauti ir Mūncheno kon
ferencijoje. Apie tuos dalykus minė
tuose savo atsiminimuose Poncet 
rašo:

„Naktį iš rugsėjo.27 į 28 d. aš ga
vau pavedimą, kaip galima greičiau, 
apsilankyti pas Hitlerį ir jam nuro
dyti jo elgesio pavojingumą, išaiš
kinti je nesutaikomo nusistatymo ne
protingumą ir pabandyti jį atkalbinti 
nuo grasymo dar spalių 1 d. įžengti į 
Čekoslovakiją, kas, be abejo, reikštų 
visuotinio karo sukėlimą. Rugsėjo 
28 d. 8 vai. ryto aš bandau gauti 
audienciją pas Hitlerį. Betgi iki de
šimtos vis dar nesulaukiau atsaky
mo. 11 vai. Hitleris pakviečia mane 
į Reicho kanceliariją. Jo aplinkoje 
viešpatauja didelis įkarštis. SS vy
rai, armijos karininkai ateina ir išei
na, užsiėmę ir pastebimai susirūpinę. 
Didžiojo saliono, kuriame Hitleris 
mane priima, prieškambaryje daugy
bė užtiestų stalų. Sužinau, kad čia 
apie pirmą valandą bus pusryčiai in
vazinės kariuomenės viršininkams. 
Mobilizacija yra numatyta trečią va
landą ... Su Hitleriu yra kartu ir 
Ribbentropas. Hitleris susijaudinęs, 
nervingas ir įtemptas. Aš tuojau pat 
paliečiau problemą ir primenu, kad 
mes jau kartą stovėjome kritiškos 
valandos akivaizdoje Ispanijos karo 
metu, bet atviro išsikalbėjimo dėka 
taika buvo išgelbėta. Jei jis Čekoslo
vakiją užpuls, visa Europa atsidurs 
liepsnose. Argi jis tokią negarbę im
tųsi ant savęs, kada trys ketvirtada
liai jo reikalavimų patenkinta? Hit
leris atrodo skaudžiai paliestas. Rib
bentropas įsimaišo mano žodžių vei
kimui susilpninti. Aš nesusiduriu su 
juo. Ne į jį aš kreipiuos, bet vienin
teliai į Hitlerį. (Tuo tarpu įvyksta 
trumpas tarpžaismis. Hitleriui pra
nešamas Italijos ambasadoriaus Atto- 
lico apsilankymas. Kai jis sugrįžta, 
jis sako: „Ir Mussolinis prašo mane 
atidėjimo“). Aš klausiu, ar turiu sa
vo vyriausybei pranešti, kad jis ne
keičia savo nusistatymo. Jis atsako, 
kad jis savo atsakymą tuoj popiet 
man pranešiąs ...

14,30 vai. paskambina man Gerin
gas ir, kanclerio pavedimu, praneša 
man, kad Hitleris sekančiai dienai, 
rugsėjo 29, siūlo sušaukti Mūnchene 
konferenciją. Jis prašo mane pakvie-

gyvenimas, stengiamasi ugdyti žemės 
ūkis, pramonė, prekyba, žodžiu, nor-

Kad tremtinių Jsikurdinimo pro
blema nėra vien tik pavienių asmenų
laimės dalykas ir laisvo apsisprendi
mo klausimas, bet kartu ir mūsų 
bendruomenės tautinė problema, ro
do laktas, kad savo laiku ir mūsų po
litinėje vadovybėje j tą klausimą bu-
vo atkreiptas rimtas dėmesys ir, stei
giant Vykd. Tarybą, vadov. veiksnių 
konferencijoje buvo vieningai pasi
sakyta už specialios Įkurdinimo Tar
nybos institucijos kūrimą. Objekty
viai žiūrint, kiekvienas galime pasa
kyti, jog daug ko tikėtis iš tokios tar
nybos prie esamų veikimo sąlygų ti
krai negalėjome. Tačiau ir esamose 
aplinkybėse veikiant, kad ir su ne
nugalimomis kliūtimis 'susiduriant, 
tam tikro darbo vaisių galima buvo 
tikėtis. Pirmučiausia, IRO tvarkomai 
ir vykdomai emigracijai įsisiūbavus, 
buvo tikėtasi susilaukti tinkamos ir 
objektyvios informacijos, išeinant iš 
objektyvių įsikūrimo sąlygų tuose 
kraštuose, į kuriuos emigracija buvo 
jau ne šiandien pramatoma. Deja, 
pavarčius mūsų spaudą, randame 
veik išimtinai tik nuvykusiųjų laiš
kus su dažnai prieštaraujančiais 
įspūdžiais. Gi rezultate tos indivi
dualios „propagandos“ imame jau 
skirstyti imigracinius kraštus geo
grafinėmis sąvokomis, kurios nedaug 
bendra turi su tomis sąlygomis, ku
riose žmonės jau šimtmečius gyvena. 
Ką šiandien mums pasako tropinio 
krašto paneigimas, jei žinome, kad 
tame tropiniame krašte nevegetuoja- 
ma vien liūtų ar krokodilų medžio
klėmis, bet kad ten taip pat yra mie
stai, vystosi kultūrinis ir ekonominis

maius valstybės gyvenimas. Kam tat 
tas šimtmečius gyvuojančių valsty
bių sulyginimas su Afrikos džiunglė
mis? Gi jei jau būtų taip, tai kokiu 
būdu ten jau dabar įsikūrė šimtais 
ir vietomis jau tūkstančiais skaičiuo
jamos lietuvių kolonijos? Jei įš tik
rųjų tie tropiniai kraštai taip netin
kami įsikūrimui, tai kodėl tik dabar 
p. C. Masaitis, savo laiku prisiėmęs 
atsakingą Įkurdinimo Tarnybai va
dovavimo misiją, „Žiburių“ 46 (156) 
nr. konstantuoja, jo manymu, emi
gracijos reikaluose lengvabūdišku
mą? Jei p. C. Masaičio manymu, 
„ypač maža kritiškumo parodome, 
rinkdamiesi tropinius kraštus“, tai 
kur gi buvo tie duomens iki šiol, 
kad į tą reikalą būtų pagrindo kritiš
kiau pažvelgti? Tiesa, savo išvedžio
jimuose p. C. Masaitis bazuojasi te
ze, kad tropiniuose kraštuose „euro
pietis nepajėgs užsidirbti sau pragy
venimo, būdamas paprastu darbinin
ku“, ir kad „europiečiui neįmanoma 
tropiniuose kraštuose įsikurti žemės 
ūkio darbininku“. Kiek bebūtų šie 
teoretiški samprotavimai teisingi, 
juos būtina papildyti konkrečiais pa
vyzdžiais ir neabejotinais duomeni
mis. Jei tai būtų diskusija tik su 
eiliniu straipsnio autoriumi, būtų ne
verta to klausimo ir gvildenti. Bet 
iš autoriaus, kuris kalbamoje srityje 
tektų laikyti autoritetu, leista tikėtis 
daugiau, nei palaidų if pamokslau
jančių išvedžiojimų.

Atsižvelgiant taip pat-į tremtinių 
problemos psichologinį aspektą, vei
kiantį Europos tarptautinės padėties, 
ypatingai nervingesnius žmones gali 
papiktinti toki p. C. Masaičio patari
mai, kaip antai:

„tūlam, norinčiam vykti į tropi
nius kraštus, žymiai geriau būtų va
žiuoti į Prancūziją, į Angliją ar pa
galiau į Belgijos anglių kasyklas, kad
ir paliekant savo šeimas dar keliems 
mėnesiams Vokietijoje.“

Įdomu, iš kur imti garantiją, kad 
šeimos liks atskirtos tik kelis mėne
sius? Taip pat įdomu būtų išgirsti 
atspėtą mįslę, kodėl niekas nevažiuo
ja į Prancūziją ar Belgiją „europie- 
tiškoms darbo sąlygoms“, o kaip tik 
šimtai plaukia ir skrenda Venezue- 
lon? Ar priežastis tokių „neapsigal- 
vojimų“ ir „neapdairumų“ tik ir ne-, 
bus ta, kaip vienas nuvykusių Vene- 
cuelon rašo:

„Jau dabar noriu pastebėti,- kad 
VLfK’o užimtai pozicijai Venecueloa 
atžvilgiu gresia katastrofa. Kiekvie
nas lietuvis — ir gyvenąs "Čia iš anks
čiau ir dabar atvykęs — net kartais 
pakeikia vadovaujančius veiksnius, « 
visada papeikia atkalbinėjimus lie
tuviams vykti į šį kraštą“.
. Neabejotina, kad apie visus kraš

tus, į kuriuos nukreiptos tremtinių 
akys ir kurie praveria duris įsikurdi- 
tiimui, yra labai įvairių nuomonių. Ir 
vykstant į kurį nors iš jų, kartais 
būna parodyta daugiau, o kartais gal 
ir mažiau apdairumo. Bet šiandien 
primesti kam nprs lengvabūdiškumą 
yra ne tik neapdairu, bet ir per vėlu, 
ypatingai gi lūpomis tų, kurie gi ir 
turėjo būti to apdairumo kelrodžiu

J. Pamūšis
' 1 ............

vllkdamosios. Pasitarimų dalykas 
dažnai pakeičiamas. Atmosfera vis 
sunkėja, darosi slegianti Tik prieš 
pat vakarą diskusijos išsikristalizuo
ja viename raštu pateiktame anglų 
pasiūlyme susitarimui... Apie 1,30 
vai. naktį įvyksta pasirašymas...“

Kokios buvo šio susitarimo pasek
mės — visiems yra aišku ir visų pa
tirta. Iš pradžių „teisėtas“ ^Sudetų 
užėmimas, 1939 m. kovo 15 d. visos 
Čekoslovakijos pavergimas ir, paga
liau, 1939 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo 
antrasis pasaulinis karas. -Bs.-

Graikijos daliniai per kaimynu sieną?
Iš Graikijos J.T. delegacijos šalti

nių patirta, kad graikų kariuomenė 
galinti vytis komunistinius banditus 
į Jugoslaviją ir Albaniją, jeigu J.Tau- 
toms nepasisektų užbaigti agresijos 
ties Graikijos-Balkanų siena.

Graikijos užs. reikalų ministeris 
C. Tsaldaris pareiškė, kad Graikija 
laukianti praktiškų sprendimų, idant 
kai kurie JT nariai, būdami agresijos 
aukomis, patys nepasiskelbtų teisė
toje gynybos būklėje.

Informuoti stebėtojai pasakė, kad 
graikų įstaigos „teisėtą gynybą“ aiš
kina galimumu pasiųsti savo dalinius 
už savo krašto sienos, kad sučiuptų 
graikų komunistinius banditus. Mi
nisteris plačiau nepaaiškinęs „teisė
tos gynybos“, sako A. Press.

Tačiau paneigiama, kad tokia vei
kla galėtų įtraukti graikus paskelbti 
karą savo šiaurės kaimynams, kalti
nant juos dėl aktyvios paramos ban
ditų jėgoms. (NYHT/rn)'
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