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Kuria eile airinks DP emigruoti 
t

BALFo Gen. Įgaliotinės p. Kovaitės pranešimas š. m. spalių 7 d. Mūncheno
apygardos stovyklų atstovų suvažiavime

GERBIAMIEJI SUVAŽIAVIMO DALYVIAI,
pirmiausiai aš noriu pasveikinti Jus. 
susirinkusius aptarti savo organiza
cijos ir apskritai tremtinių aktualių
jų reikalų, kurių tarpe yra taip pat 
ir emigracija. Apie tai aš ir norėčiau 
pasidalyti su jumis keletu minčių. 
Spaudoje yra buvę pakankamai in
formacijų apie tai, kaip sudaromi 
pirmieji transportai į J.V-bes, o taip

Gautos garantijos perduodamos selektoriams
Mums, be abejo, rūpi kuriuo būdu 

bus nustatyta važiuojančių į J.V-bes 
eilė. Ir tas rūpi ne vien tik dėl to, 
kad kiekvienas tremtinys žinotų, ka
da jis gali tikėtis pakliūti į trans
portą, bet ir dėl to, kad mes galėtu
me prisitaikyti prie nustatytų sąlygų 
ir reikalavimų ir kad tokiu būdu 
daugiau lietuvių galėtų pasinaudoti 
šiuo „biliumi“. Tik gaila, kad šiuo 
tarpu tatai dar nėra nestatyta. 
Pradžioje, kaip žinome, vežami tie, 
kurie konsulatuose jau yra atlikę vi
sus reikalingus formalumus, davę 
priesaiką ir užpildę atitinkamus 
blankus. Tokių yra iš viso apie 7.000. 
Atrodo, kad juos veš, maždaug, pir
muosius. Toliau eis tie, kurių darbo 
ir buto, užtikrinimai yra registruoti 
Waahingtone DP Komisijoje. Tačiau 

eile bus-xenkami. apie tai dar
0 negSfflĮtailnoli. Tėra paaiš

kėjusi tiUtMT^M&cŪa pirmiausiai 
rinktis tuos, kuęjų darbo ir buto ga
rantijos mažiausiai gali sukelti* ne
aiškumų. t. y. suteikia konkrečių duo- 
mCmF apie butą, darbą, darbo vietą, 
atlyginimą ir kita. Todėl svarbu, kad 
gaunamos garantijos būtų kiek galint 
konkretesnės.

Kaip bus su tomis emigracijos by
lomis, kurios jau anksčiau tiesiogi
niai ar netiesioginiai yra užvestos pas 
konsulatus, bet nėra privestos iki ga
lo, tuo tarpu negauta aiškaus atsa-

Kodėl glaudžiau bendraujama su NCWC?
Čia tenka pridurti, kad jau pa

kartotinai BALF-o Centras buvo 
painformuotas apie kai kuriuos ne
patogumus, kurie susidaro dėl to, kad 
BALF-o Centras visus darbo ir buto 
užtikrinimus registruoja per NCWC

Vėl patvirtinta Pabaltijo 
nepriklausomybė

UP iš Washingtono praneša, kad 
JAV vėl patvirtino, jog jos nepripa
žįsta Sovietų okupacijos teisių į Lat
viją. Pareigūnai yra pareiškę, kad 
Valstybės ministeris *G. C. Marshallis 
iš naujo patvirtino JAV poziciją, pri
pažįstant Latvijos vyriausybės naują 
charge d,’Affaires. Šis faktas iš tik
rųjų yra džiugus mums, pabaltie- 
čiams, ir jis rodo, kad JAV pripa
žįsta Pabaltijo valstybių funkciona
vimą, jei naujai paskirtą Latvijos at
stovą priėmė.

Laikraštis nurodo, kad Latvija, 
Estija ir Lietuva buvo Sovietų anek
sijos prarytos prieš aštuonierius me
tus. P. Marshallio minimas priėmi
mas naujai paskirto diplomatinio at
stovo buvęs atliktas prieš 7 savaites, 
bet tik dabar paskelbta viešai.

Šioji veikla iškilusi tuojau po Lat
vijos ministerio dr. A. Bilmanio Ame
rikoje mirties, įvykusios liepos 26 d. 
Po jo mirties p. Marshallis parašęs 
raštą p. Anotol Dinbergs, kuris buvo 
latvių attachė prie Bilmanio, ir pra
nešė, jog „departamento pareigūnai 
yra paprašyti atlikti bet kurias trans
akcijas laikinai su jumis, kaip su 
Latvijos Charge d’Affaires“.

(NYHT/am)

pat ir apie tolimesnio „biliaus“ vyk- 
dypio pagrindus, kaip emigracinės 
bylos užvedimas, reikalingus doku
mentus ir k. Apie tai dabar ir ne
tektų kalbėti. Norėčiau tik tas žinias 
papildyti kai kuriomis detalėmis, ku
rias teko patirti paskutiniuose pasi
kalbėjimuose su įvairiais pareigūnais.

kymo. Matyti, klausimas dar nėra 
paaiškėjęs. Iš viso, reikia pasakyti, 
kad pakankamo aiškumo apie „bi
liaus“. vykdymo tvarką, ypač apie ei
lės nustatymo būdą, ir artimoje atei
tyje netenka tikėtis.

Dar reikėtų pažymėti, kad konsu
latų vykdoma registracija, persisiųs- 
dinant iš jų blankus paštu ir paskui 
vėl juos paštu grąžinant konsulatams, 
liečia tik tuos, kurie nori važiuoti 
pagal senąjį kvotos įstatymą, o ne 
pagal DP „bilių“. Tačiau tas, kuris 
tokiu būdu konsulate užsiregistruoja, 
nepraranda teisės pasinaudoti ir DP 
„biliumi“; nors toks užsiregistravi
mas nieko ir neprideda prie galimu
mų išvykti pagal šį „bilių“.

Kaip tamstoms žinoma, buvo pas
kelbta, kad BALF-o Įstaiga Mūnche- 
ne priima tremtinių betarpiškai gau
tus darbo ir buto užtikrinimus ir duos 
jiems tinkamą eigą. Iki šiol yra gau
ta per 300 tokių užtikrinimų. Yra 
susitarta su selektorium Mūnchene 
p. Tayloru, kad jis priims visų tų 
darbo ir buto užtikrinimus, kurių by
los konsulate yra privestos beveik 
iki galo. Tokiu būdu, šių užtikrini
mų nereikės siųsti į Washingtoną, ir 
jie gaus greitesnę eigą. Visi kiti už
tikrinimai bus pasiųsti BALF-o Cen
trui, kad pastarasis juos užsiregi
struotų Washingtone. 

ir paprašyta šitą dalyką sutvarkyti 
taip, kad tų žfhonių užtikrinimai; ku
rie nenori ar negali pasinaudoti NC- 
WC tarpininkavimu, nebūtų siunčia
mi šiai organizacijai. Kaip tatai bus 
sutvarkyta, tuo tarpu dar neaišku.

Šia proga norėčiau paaiškinti, ko
dėl BALF-as yra užmezgęs Ameri
koje su NCWC glaudesnius santy
kius, negu su kitomis organizacijo
mis. Pirmiausia labai žymi lietuviu 
tremtinių dalis yra katalikai ir todėl 
iš NCWC galima tikėtis paramos žy
miai didesniam skaičiui, negu iš ku
rios nors kitos organizacijos. Tačiau 
tatai nebuvo lemiamas veiksnys. 
Daugiausiai lėmė abiejų organizacijų 
BALF-o ir NCWC aktingumas ir vie
nodai pasirinktas keliąs savo veiklai. 
Amerikoje buvo sudarytas bendras 
komitetas vesti akcijai už DP „bilių“ 
priėmimą. Tame komitete, kuriame 
buvo atstovaujamos įvairiausios or
ganizacijos, įskaitant ir žydų, paaiš
kėjo BALF-o ir NCWC vienodi su
manymai: konkrečiais darbo ir buto 
pažadais išblaškyti senatorių ir kon
gresmenų baimę, kad atvykę DP iš
stums iš butų ir darbo kai kuriuos 
amerikiečius. Tokiu būdu prasidėjo 
darbo ir buto ■ užtikrinimų vajus 
anksčiau, negu buvo priimtas įsta
tymas, kuris tokių užtikrinimų rei
kalauja. Ši akcija tęsiama ir toliau. 
Ji buvo vykdoma tų dviejų organi
zacijų, ir siekiant ją sukoordinuoti 
prasidėjo glaudesnis bendradarbiavi
mas tarp abiejų organizacijų. Čia 
noriu pastebėti, kad BALF-as nėra 
akcinė bendrovė ar biznio įmonė, ku
ri verčiasi savo kapitalu, bet jis per
duoda tremtiniams tai, ką gauna iš 
kitų. Tatai liečia tiek šalpą tiek ir 
paramą emigracijai. Ir BALF-as ima

ne tik iš privačių asmenų, bet ir iš 
organizacijų, ar valdžios institucijų, 
kaip,, pavyzdžiui, anksčiau iš Natio
nal War Relief Fund. BALF-as ima 
ir tada, kai tatai duodama sąlygiškai, 
kaip, pavyzdžiui, privačių asmenų 
garantijos, kuriose sutinkama teikti 
paramą tik pačių garantų parink
tiems asmenims, arba NCWC, kuri 
užsimojusi remti tik katalikus.

BALF-as stengiasi pasinaudoti 
kiekvienos organizacijos parama, ku
ri tik sutinka paremti lietuvius vienu 
ar kitu titulu. Pavyzdžiui, net iš žy
dų organizacijos ORT yra gautas pa
žadas perduoti BALF-ui keletą ne-

Nebus užmiršti ir tie, kurie JAV neturi artimųjų
Dabar yra labai aktualus klausi

mas, kaip bus su tais, kurie neturi 
Amerikoje giminių ar pažįstamų, ga
linčių jiems parūpinti darbo ir buto 
garantijas ir jas persiristi DP Komi
sijai Washingtone. Toki tremtiniai 
prie dabartinės procedūros visai net 
neturi progos pareikšti savo norą 
emigruoti pagal DP „bilių“. Ateity, 
žinoma, jiems bus suteikta šalpos or
ganizacijų parama. Šiuo metu Ame
rikoje BALF-o akcija už darbo ir 
buto užtikrinimų surinkimą yra pa
čiame įkarštyje. Dar nieko negalima 
pasakyti, kiek bus surinkta tokių ne- 
vardinių užtikrinimų, todėl negalima 
numatyti ir kaip juos bus galima 
paskirstyti. BALF-o Centras yra pa
prašytas stengtis išgauti iš DP Ko
misijos Washingtone teisę išdavinėti 
tokius užtikrinimus organizacijos 
vardu. Jei tatai pavyks, tai tada pa
gal tai, kiek ir kokiu būdu tokių už
tikrinimų bus galima išduoti, teks 
nustatyti ir išdavimo tvarką. Kitos 
organizacijos, kurios jau turi tokią 
teisę, ja tuo tarpu irgi nesinaudoja, 
nes dabar dar yra pakankamai pri
vačių asmenų išduotų užtikrinimų, o 
pagaliau ne taip jau svarbu, ar pir
ma važiuos tas, kas turi privačių as
menų užtikrinimus, ar tas, kas gaus 
organizacijos užtikrinimų. Galiau
siai, tokie organizacijų užtikrinimai 
prie dabartinės parinkimo tvarkos 
vargu ar nebūtų selektorių nustu
miami vėlesniam laikui, nes jie nori 
dabar rinktis tuos tremtinius, kurie 
turi konkrečiai nurodyto darbo užti
krinimą. Gi šalpos organizacijos, pa
čios neturėdamos įmonių ir nesarn- 
dydamos darbininkų, tegali duoti 
bendro pobūdžio užtikrinimus, o jei
gu pačios organizacijos suranda kur 
nors konkretų darbą, tai tada tatai 

Franco bazių pigiai neskolina
PRIĖMIMAS I JT, MARSHALLIO PARAMA IR DIPLOMATINIS PRIPAŽINIMAS

Daily Mali specialus koresponden
tas iš Madrido praneša, kad Franco 
pareiškęs savo kainą už bendradar
biavimą su Vakarais ir už Amerikos 
viltį karinėms bazėms iš Ispanijos 
gauti. Korespondentas nurodo, kad 
susitikimas su Franco buvęs šaltas, 
nes JAV senatorių Gurney ir jo pa
tarėjus Franco privertęs išstovėti net 
10 minučių ir tik po to paprašęs at
sisėsti. Tačiau jis sutikęs, jog laikas 
jau esąs pribrendęs bendradarbiauti, 
ir išreiškęs norą dirbti tarptautinių 
organizacijų rėmuose. Po to jis iš
dėstęs savo reikalavimus, būtent: 1) 
Ispanija turi būti priimta į J.Tautas 
nariu, 2) ji turi naudotis Marshallio 
planu ir 3) Vakarų pajėgos turi at
statyti pilną diplomatinį kontaktą, 
paskirdamos savo ambasadorius į 
Madridą.

Be šio pasitarimo su Francu dėl 
Amerikos pagalbos, kuri jaučiama 
Europoje ir ypač Italijoj ir kuri vi-

lioja Franco, buvo tartasi ir su Ispa
nijos armijos štabo viršininku dėl 
karinių priemonių, nes Ispanijai 
trūkstą moderniųjų kovos ginklų. 
Turimomis' priemonėmis Ispanijos 
armija vargu galėtų išsilaikyti ilgiau 
negu porą savaičių prieš modemiš
kai ginkluotą ir mechanizuotą sveti
mą armiją. Bet ispanai — išdidi tau
ta. Jie dabar jaučia, jog atėjo laikas 
ir jiems būti naudingiems ir tai juos 
jau džiugina.

BRITANIJA IR ISPANIJA 
VAK. EUROPOS „BASTIONAI“
Prieš kelias dienas susitikę Ame

rikos armijų generalinių štabų virši
ninkai neslėpė nuomonės, kad Bri
tanija ir Ispanija esančios svarbiausi 
bastionai Vakarų Europos gynyboje 
ir tik iŠ šių kraštų būtų galima kontr- 
ofenzyva suruošti. Stabų viršininkai 
kaip tik ir laukią, rašo spec, kores
pondentas, sen Gurney ir patarėjų 
grįžimo ir tikisi, kad jie galėsią už-

vardinių darbo ir buto garantijų ūki
ninkams. Jei šis pažadas būtų tęsė- 
tas, mes mielai pasiimslme tas ga
rantijas ir rinksime lietuvius ūkinin
kus pagal tos organizacijos pageida
vimus.

Kaip jau tamstos būsite girdėję 
yra užmegzti ryšiai su ChWS ir Lu
theran World Federation ir iš jų gau
ti pažadai padėti tiems lietuviams, 
kurie įeina į jų remiamų tremtinių 
grupę. Taip kaip BALF-as tarpinin
kauja katalikams NCWC organizaci
joje, lygiu būdu tarpininkauja ir čia 
suminėtose.

yra jau privataus asmens ar bendro
vės darbo pažadas.

Kai kurios organizacijos turi ne
didelius kiekius nevardinių garan
tijų ir jas tuo tarpu pasilaiko tiems, 
kurie pagal dabirtinį parinkimo bū
dą selektorių yra atrenkami, bet rei
kiamų garantijų neturi. Reikia tikė
tis, kad tada, kai bus paskelbtos ga
lutinės taisyklės apie „biliaus“ vyk
dymą, tada atsiras ir realus kelias 
padėti tiems, kurie neturi artimųjų 
JV-bėse, galinčių jiems padėti.

Dar kelis žodžius apie senesnio 
amžiaus žmonės. Kaip žinome, va
žiuojantiems pagal DP „bilių* nėra 
jokios amžiaus ribos. Todėl tiems 
senyvo amžiaus žmonėms, kurie turi 
jaunesnius, juos globojančius šeimos 
narius, nėra kliūčių išvažiuoti kartu 
su pastaraisiais. Neturintiems tokių 
globėjų reikia gauti darbo ir buto 
garantiją. Jei jie turi Amerikoje ar
timų žmonių, sutinkančių juos glo
boti, tai jie gali gauti iš jų tokias 
garantijas, kuriose būtų nurodyta, 
kad šie senyvi žmonės gaus darbo 
vaikų ar namų priežiūrai, ar kitą 
kurį lengvą darbą, kad už tai gaus 
visą išlaikymą ir bent kelioliką do
lerių per mėnesį. Preliminarinėse

Prie BALFo sudaroma Emigracinė Taryba
Baigdama šį savo pranešimą, aš 

noriu paprašyti suvažiavimo dalyvių 
visais reikalais, kuriuos tektų aiškinti 
IRO, Military, Emigracinėse ar kito
se įstaigose, kreiptis į BALF-o įstai
gą Mūnchene, ir BALF-as kiek galės 
stengsis padėti. Glaudesniam kontak
tui tarp BALF-o ir tremtinių palai
kyti artimiausiomis dienomis bus su
daryta taryba, kuri buvo pasiūlyta

Paskutinės aktualijos
— Nuo šio mėn. 20 d. iš vakari

nių Vokietijos zonų bus galima oro 
paštu siųsti užsienin laiškus iki 100 g 
svorio, pašto ženklus apmokant DM.

— JAV prez. Trumanas pakvietė 
savo užsienių reik, minister) p. Mar
shall) iš Paryžiaus į Washingtoną pa
daryti pranešimo apie tarptautinę pa
dėtį. Nurodoma, kad ministeris Wa
shingtone bus jau šį šeštadienį.

taisyklėse yra pasakyta, kad trem
tinys gali važiuo^j tik tuo atveju,<jel 
DP Komisija bus įsitikinusi, kad nu
važiavęs nepasidarys našta viešie
siems fondams. Jaunesnio amžiaus 
žmonėms atrodo užteks turėti darbo 
užtikrinimą, kad galima būtų many
ti, jog jie patys užsidirbs sau pra
gyvenimą ir niekam nebus našta, o 
senesnio amžiaus žmonėms, gal rei
kės kurių nors papildomų garanti
jų, kaip afidavito, ar ko nors. pa
našaus. Kiekvienu atveju senesnieji 
taip pat turės galimumų pasinau
doti šiuo „biliumi“, nors dabar aat 
ir nėra paaiškėjusi visa procedūra.

Kaip žinome, Kanada ir Au
stralija ruošiasi priimti didesnį 
tremtinių skaičių. Tremtinių parin
kimo procedūra į šiuos kraštus yra 
nusistovėjusi ir čia didesnių pakei
timų nenumatoma, tik tiek, kad bus 
imama daugiau šeimų ir Kanados 
sveikatos reikalavimai bus kiek 
sušvelninti.

Dabar Įkurdinimo tarnybos yra 
gautas didesnis kiekis leidimų Ar
gentinos vizoms iš Argentinoj 
Lietuvių Imigracijos Komiteto. Ati
tinkamas sąrašas yra pasiųstas LTB 
Centro Komitetui, kad jisai pain
formuotu tremtinius ir perduotų jj 
IRO individiualinės emigracijos 
įstaigai Frankfurte.

Pastaroji šį sąrašą kartu su pra
šymu skirti lėšas kelionei ir vizoms 
apmokėti pristatys IRO Centrui Že
nevoje. Kai tasai IRO Centras pas
kirs reikalingas lėšas, tai tada In
dividualinės Emigracijos Įstaiga iš
siuntinės tuos sąrašus į visas IRO 
Areas, kurios ims ruošti visus rei
kalingus dokumentus. Šitas sąrašas 
taip pat bus įteiktas ir NCWC, ka
dangi jame esą žmonės visi yra ka
talikų tikybos, kad ši organizacija 
iš savo pusės reikalą judintu IRO 
organizacijoje.

Fellbache įvykusioje konferencijoje 
emigracijos ir įkurdinimo reikalams. 
Aš tikiuos, kad ši taryba, o taip pat 
ir tiesioginiai kontaktai su tremti
niais ir jų organizacijos vadovaujan
čiais asmenimis padės BALF-o Įstai
gai susiorientuoti tremtinių reikaluo
se ir tremtiniams išryškins, kokius 
galimumus turi BALF-as ir ką jis 
realiai galės padėti.

pildyti tuščias vietas Amerikos stra
teginiuose planuose.

Valstybės departamentui esą la
bai svarbu žinoti, ar Ispanijos vy
riausybė leisianti naudotis šiais uosr 
tais: Cadiz, Cartagena, Valencia, 
Barcelona ir Huelva ir ar leis padi
dinti esančius ir įrengti naujus ka
rinius aerodromus arti Atlanto kran
tų ir ypač Catalonijoj ir Aragone.

Spėjama, kad karinės tarnybos 
departamentas norėtų gauti Balearų 
salas JAV bazėms įrengti. Tikimasi', 
kad ir iš Portugalijos būtų gauta ba
zių, jei tai Iškeltų bėdos atvejis.

Daily Mail primena, kad šie visi 
klausimai — ekonominė pagalba ir 
karinė parama — yra dar grynai di
plomatinėje stadijoje. Tik kai Vals
tybės departamentas sužinos, iki ku
rios ribos Franco yra pasiruošęs ben
dradarbiauti, galima bus kelti 2 mili
jonų Ispanijos kariuomenės apginkla
vimo ir aprūpinimo klausimas.

(CDM/am)
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Juozas Žukauskas

Baltieji negrai plaukia vandenynais
Su pakelta nuotaika tą vakarą 

S įvyktos bažnytėlėje per gegužines 
p„naldas mes šaukėm:

„... Palengvink vergiją, 
Išgelbėk žmoniją ...“

Po kelių dienų australiečių trans- 
p- .-tas atvežamas į Bremerhaveną. 
T>s pačios gegužės dvidešimt pir
mos dienos popietį, 17 valandą, locų 
1 mybos laivai pradeda „Svalbard“ 
stumti lauk iš Bremerhaveno uosto. 
Kai po gero pusvalandžio jie atsika
bina, mes pradedam tolti nuo Vo
kietijos krantų.

Mus veža buvęs vokiečių karo 
laivas „Togo“, prieš kelis metus 
daug eibių pridaręs anglosaksams 
vandenyse, o dabar jau nuvainikuo
tas, norvegams atiduotas ir į „Sval
bard“ perkrikštytas. Laivas vos 
7000 tonų, tad devyniems šimtams 
lietuvių, latvių estų, ukrainiečių ir 
jugoslavų vietos ankštoka. Susital- 
p^iam kabinose maždaug po 40 
žmonių dviaukštėje, triaukštėse ir 
keturaukštėse lovose. Be trijų val- 
gyklinių salių, prausyklų ir tualeti
nių kabinų, kitų patogumų neturim. 
TačT prisilaikom daugiausia ant de
nio. Sočiai pavalgius ir šiltai apsi
vilkus, čia visų smagiausia.

Prieš pat laivui išplaukiant, ke
leivių tarpe buvo pasklidęs nera
mus gandas. Girdi, mūsų laivą 
apleidusios visos žiurkės. Pasak jū
rininkų, tai labai blogas . ženklas. 
Girdi, žiurkės nujaučia laivą ištik- 
sinčią nelaimę, tad dar uoste pa
siskubina persikelti i kitą saugesnį 
laivą. Moterys tvirtina, kad mūsų 
laivą apleidusios dvidešimt septy
nios žiurkes. Tačiau prieš nakti
gultą nuotaika pasitaiko, nes kelei
viai pamato laivo pašaliais belak
siant aibes žiurkių.

— Tai malonumas tų sutvėrimė
lių! Nors imk ir išbučiuok tokius 
brangius žvėrelius!.,.. — ilgai ne

DP darbo nuostatai prancūzo zonoje
IRO direktorius prancūzų zonai 

p. Poignaset paskelbė DP darbo 
nuostatus. Pagal juos lieka ir to
liau IRO ir prancūzų okupacinės 
valdžios globoje tie DP, kurie dir
ba. Visi suaugę vyrai ligi 65 metų, 
o moterys iki 55 m. privalo' dirbti. 
Privalo praeiti profesinį apmokymą 
abiejų lyčių darbininkai, kurie iš to 
laikinai gyvendami Vokietijoje ga
lės patys išsimaitinti arba tuo būdu 
susidaryti egzistenciją kitoje šalyje.

Be to, turi išeiti profesinį apmo
kymą visi abiejų lyčių jaunuoliai 
nuo 15 metų amžiaus, išskyrus stu
dentus, kurie gali ir toliau savo stu
dijas tęsti. Šie nuostatai paskelbti 
išeinant iš IRO statuto (I dalis, D 
skyrius) ir turi tikslą palengvinti 
apsigyvenimą kitose šalyse tiems 
DP, kurie nenori grįžti į savo tėvy-

'nes. Tačiau, kaip gyvenimo prak
tika parodė, šie nuostatai vargiai 
galės ką pakeisti, nes pati IRO, ne
va lėšų taupumo sumetimais, atlei
džia iki 50% savo tarnautojų, o 
okupacinė v-ėdžia irgi“ trumpina sa
vo etatus. Vokiečių ūkis pirmoje 
eilėje aprūpina darbu savo tautie
čius ir teikia DP tik tokius darbus, 
kurių vokiečiai nenori dirbti, o tą 
priėmimą varžo, kiek tik gali. Lieka 
tik viena išeitis — stengtis iš pasku- 
tinosios, kad IRO darytų visus ga
limus žygius, kad visi kraštai pla
čiau pradarytų duris visiems DP. 
Tuo būdu visi DP seniai jau galėjo 
patys susidaryti egzistenciją ir išsi
maitinti, nes jų tarpe yra daug ver
tingų specialistų, kurie būtų nau
dingi juos priėmusiems kraštams ir 
gyventų kaip laisvi žmonės.

Tautvydas

(2)

atsidžiaugia apvalaus veido ukrai
nietė.

Būva gyvenime vis dėlto tokių 
momentų, kada ir žiurkės pasidaro 
tauriu žmogaus draugu.

Pirmąją naktį ilsimės Šiaurės 
jūroje. Mintis, kad esame negrįžta
mai nutolę nuo visiems apkartusios 
Vokietijos, laimina mūsų miegą. Ti
krai galėtume pasinerti svaiginantin 
ramuman, jei ne tas kartumas pa
širdžiuose dėl paliktų anoje , vilko 
duobėje artimųjų, dėl nykaus savo 
likimo, dėl apleisto Europos konti
nento, kur palikai, baisios vergijos 
erškėčių suaižytą gimtąją savo žemę.

Sekančios dienos pavakariais 
praplaukiam La Manšo sąsiauriu 
Anglijos krantus, o ryto metą sukilę 
pastebim, kad mūsų laivas stovi. 
Southampton uosto esama. Čia pra
stovom porą dienų, o po to išplau- 
kiam į Atlanto vandenyną.

Atlantas ramus. Keleiviai apsi
pranta su pirmųjų dienų įspūdžiais. 
Slankioja po denį ir ieško naujų te
mų. Jie stebėtinai greitai pamiršta 
varganas savo dienas Vokietijoje. 
Pradeda šnekėti apie tai, kad mais
tas . turėtų būti įvairesnis ir pikan- 
tiškiau paruoštas. Daugis didžiu 
balsu piktinasi, kad laivan sutal
pinta per daug žmonių, kad laive 
nėra specialių, poilsiui salių ir mau
dymosi baseinų.

Biskajos įlankoj Atlantas pasi
šiaušia. Mūsų laivas pradeda siū
buoti, tarytum voratinklis vėjuotą 
dieną. Trys ketvirtadaliai keleivių 
nustoja estetinės pasiausvyros ir 
ištisą parą praleidžia persivertę per 
bortą.

Nemalonus jūros krikštas trunka 
pusantros paros — kol perplaukiam 
Biskajos įlanką. Po to okeanas vėl 
ramus. Keleiviai atsigauna. Pasi
rodo Pirenėjų pusiausalio iškyšulis 
vieną rytmetį, o pavakariais jau 
plaukiam pro Gibraltaro sąsiaurį.

Matomumas labai geras, tad aiškiai 
galim stebėti iš kairės pusės Ispa
nijos paktrantes, o iš dešinės pusės 
— Afrikos.

Viduržemio jūra plaukiam Afri
kos pakrantėmis. Laivas visą laiką 
plaukia be mažiausio supimo. Vieno 
vėlybo vakaro metu praplaukiam 
šviesomis žėrintį Alžirą. Laivas nie
kur nesustoja, vis mušasi pirmyn. 
Jis plaukia gana greitai. Dažnai mes 
pralenkiam kitus laivus, o mus nie
kas dar nepralenkia.

Mūsų transportą lydi aštuoni 
uniformuoti IRO pareigūnai. Jų tar
pe vienas gydytojas ir bene penkios 
medicinos seserys. Labai sunkiai 
įsivaizduojamos jų pareigos. Vis 
dėlto pirmosios savaitės būvyje jie 
padalijo mums po pokelį ameriki
nių cigarečių, po du skutimosi pei
liuku, po muilo gabaliuką ir deg
tukų dėžutę. Tie visi pareigūnai gy
vena atskirai, laivo vadovybės ka-' 
binose, ir mes labai retai juos te
matom pro šalį iškilmingai ir iš
didžiai praslenkančius. Už tat labai 
dažnai mūsų tarpan pasirodo laivo 
kapitonas. Nuostabiai malonus žmo
gus. Kiek leidžia jo kompetencija1) 
jis rodo mūsų atžvilgiu daug tėviš
ko rūpestingumo. Draugiški ir lai
vo karininkai bei jūrininkai. Jie vis 
puikiai reprezentuoja norvegų tau
tos simpatingumą.

Laive iš pačių keleivių sudary
tas gausus policijos būrys stebi 
tvarkos. Tos policijos truputį per 
daug ir atrodo, kad toji tvarka būtų 
kai kuriais atžvilgiais geresnė, jei 
tos policijos visai nebūtų. Blogiau
siu atveju pakaktų dviejų policinin
kų. IRO pareigūnų vadovai svar
biausiu policijos uždaviniu laiko 
tai, kad vakare po dešimtos valan
dos kuris nors vyras nesusitiktų su 
kuria nors moterim. Vargu ar karo 
metu prie Anglijos vyriausio ad
miraliteto būdavo išstatoma tiek 
sargybos postų, kiek jų ištatoma 
mūsų laive prie moterų kabinų.- O 
tasai neregėto kruopštumo saugoji
mas keleiviams per visą kelionės 
metą sukelia daugiausia visokiausių 
šnektų ir margo juoko.

Netoli Tuniso krantų vieną latvį 
ištinka aštrus apendicito priepuolis. 
Reikalinga skubi operacija. Dėl 
chiruginių priemonių stokos ar dėl 
ko kito IRO palydovas gydytojas 
nesiima operuoti. Nesiima tos ope
racijos taip pat ir niekas iš šešių 
gydytojų keleivių. Tada laivo kapi
tonas telegrafuoja į Bizertą, nuo ku
rios uosto mes esame vos kelios de
šimtys jūrmylių. Kapitonas pakei
čia kursą, ir netrukus mūsų laivas 
susoja prieš Bizertoš uostą. Po ke
lių minučių atplaukia arabų vairuo
jama valtis. Iš jos išlipa prancūzas 
gydytojas, kuris apžiūri ligonį. Ta
sai tuoj paimamas į pagalbon at
skubėjusią valtį ir gabenamas į Bi
zertą. Mūsų laivas vėl grįžta į savo 
kursą ir plaukia toliau. Tokiu tad 
būdų bėdžius latvis, užuot pasiekęs 

Australiją, pasiliko Afrikoje, Tuniso 
krašte. Mes nebepatyrėm, kaip pa
vyko prancūzams atlikti operaciją.

Viduržemio jūra beplaukiant, 
įvairios tautos pradeda ruoštis kon
certui, kuris numatomas laivui su
stojus Port Salde. Lietuviai suorga
nizuoja chorą ir tautiniu šokių gru
pę. Jeigu jau dainavom ir šokom 
Vokietijos „lageriuose“, kaip gi ap
sieisi be „lenciūgėlio“ Port Salde. 
Tegu pasigėri mūsų menu bent nuo 
kranto ir arabų pasaulis.

•Port Saidą, Sueso kanalo vartus, 
pasiekiam keturioliktą savo kelionės 
dieną. Afrikos egzotika sutraukia 
visus keleivius prie bortų. Kiti ne- 
pritilpdami susikarsto ant įvairių 
pakilesnių laivo vietų. Iš tolo ma
tosi mečečių bokštai ir puikūs balti 
rūmai. Visa tai tviska akinančiuose 
saulės spinduliuose. Dingsta atviros 
jūros vėsumas, ir iš karto darosi la
bai šilta. Ties įplaukimu į uostą iš 
visų užkampių į mūsų laivą skuba 
arabų valtys, užverstos įvairiausio
mis prekėmis. Laivas į uostą plau
kia labai pamažu. Vos tik sustojo 
ir ruošiasi išmesti inkarą, arabų 
valčių ištisas skrudzėlynas apsupa 
laivą. (B. d.)

Freiburge pasirodė skryningo vaisiai
— DP Administracinis Centras 

paskelbė sąrašą apie 100 įvairių 
DP, jų tarpe kelių lietuvių, kuriuos 
IRO centras Ženevoje išskryningavo 
ir nuo š. m. spalių 1 d. nutraukė 
materialinę paramą. Jie už maistą 
turės mokėti iš savo lėšų. Taipgi 
paskelbtas sąrašas 120 DP, .priva
lančių pristatyti IRO dokumentus, 
įrodančius, kad jie iki 1947 m. lie
pos 1 d. buvo UNRRA’os ar karo 
valdžios aprūpinami.. Nuo to pareis, 
ar jie gaus tolimesnį aprūpinimą. 
Tie abudu sąrašai yra rezultatas 
anksčiau įvykusių skryningų, kurie 
buvo atlikti žymiai vėliau, negu ki
tose zonose, o pirmas ir sąrašas (ga
lutinai nustojusių DP statuso) yra 
atsakymas į paduotas apeliacijas. 
Be to, pranešta, kad apdraustieji li

Žurnalistai lanko tremtinius
Ingolstadtas. — Spalių 4 d. čia 

atsilankė keliolika žymiausių anglo
saksų laikraščių ir telegramų agen
tūrų korespondentų, norėjusių iš 
arčiau susipažinti su DP gyvenimu 
ir vargais.

Šia proga buvo suruošta visų In- 
golstadte. gyvenančių DP tautybių 
paroda bei numatyta reprezentacinė 
meninė programa, kuriai buvo ti
krai kruopščiai ruoštasi, tačiau „dėl 
laiko stokos“ nuo jos reikėta atsi
sakyti.

Svečių dėmesį parodoje labiau
siai patraukė natūroje išstatyta vie
nos dienos DP maisto norma ir tik
ri DP maitinimo daviniai. (Tai 
iššaukė nepaprastą IRO atstovų ne
pasitenkinimą.)

Ingolstadto LTB Apylinkės ko-

Baigė aukštai! mokslą 
Diisseldorfe

Nedaug kam yra žinoma, kad Diis
seldorfe yra Medicinos Akademija ir 
dar mažiau kas žino, jog čia esama 
ir lietuvių. Sunkiose sąlygose gyvena 
ir dirba čia būrelis lietuvių studentų, 
patalpintas vienoje lenkų stovykloje. 
Nors ir sunkios sąlygos, čia vėl nu
galėjo lietuviškas pasiryžimas — š. m. 
rugpiūčio mėn. negausi, vos iš 10 
žmonių susidedanti lietuvių kolonija 
turėjo progos pasidžiaugti savo dvie
jų kolegų atsiektu laimėjimu. Rug
piūčio 21 d. du lietuviai: Jablons
kis Kostas, gimęs 1919 kovo 8 d. 
Kretingos apskr., ir Nakas Osval
das, gimęs 1921 m. kovo 6 d. Zarasų 
apskr., baigė Medicinos Akademiją ir 
įsigijo gydytojo vardą. Abu savo stu
dijas pradėjo dar Lietuvoj, tačiau ka
ro aplinkybės neleido jų pabaigti Tė
vynėje.

Mes linkim šiems jauniems gydy
tojams ir toliau nepamesti vilties ir 
pasiryžimo, o čia įgytas žinias kuo 
plačiau panaudoti Laisvoje Tėvy
nėje. • -e-

gonių kasose DP ir jų šeimų nariai 
negaus iš DP poliklinikos medicinos 
pagalbos.

— Nuo spalių 1 d. taupumo su
metimais iš vietos DP Administra
cinio Centro yra atleista keliasde
šimt tarnautojų (apie 40%). Tuo bū
du šių asmenų padėtis žymiai pa
sunkės, nes po pinigų reformos ma
ža kas beturi atliekamų pinigų, gi 
emigracija eina labai • lėtu tempu.

— Į žiemos semestrą, kuris pra
sidėjo spalių 1 d., universitetan 
priimta 10 lietuvių studentų. Tačiau 
atrodo, kad studentų skaičius vis 
mažėja, nes kai kurie atsidūrė net 
tolimojoje Australijoje ir vienam, 
berods, pasisekė tenai įstoti univer
sitetan. Tautvydas

miteto iniciatyva, visiems žurnali
stams įteiktas pro fhėmoria, iškėliąs 
lietuvių tremtinių dėkingumą JAV 
vyriausybei ir. tautai, dabartinę Lie
tuvos ir lietuviškųjų DP būklę,;,DP 
atsiradimo priežastis bei UNRRA- 
IRO pareigūnų daromas skriaudas 
tremtiniams (pastarasis punktas pa
grįstas JAV saugumo kontrolės ka
rininko G. Reinhardt pareiškimu).

Po to, parodos patalpose įvyko 
pora valandų užtrukusi spaudos 
konferencija, kurios metu tremtinių 
atstovai turėjo progos tarti karčių, 
nors kai kam nemalonių teisybės 
žodžių.

Reikia tikėtis, kad šis spaudos 
atstovų atsilankymas prisidės prie 
teisingo DP problemos sprendimą

„ A.Z.

A. VILKAS (8)

SIAUBAS EINA PER EUROPAATSIMINIMAI
Kartą parvažiavau Kalėdų švenčių ir žiūriu — apatiniai 

langų stiklai užklijuoti popierium.
— Kodėl? — klausiu.
Paša, vyriausias vaikas, visuomet liežuvį rodo.
Kai mama įnešė Kalėdų pyragą, visi vaikai pradėjo choru 

šaukti:
— Davai (duok)!
Viskam ta rusė buvo abejinga, net motina stebėjosi. Savo 

vaikus ji nežmoniškai mušdavo: tai buvo galingiausi ir vie
ninteliai jos sielos prasiveržimai.

Verdamus kiaulėms rugius vaikai saujomis kabindavo ir 
valgydavo.

Artėjant sovietams, vokiečiai rusus pabėgėlius iš ūki
ninkų surinko, tik kur-ne-kur paliko, jei belaisvis prašė... 
Tači.u labai apsiriko .tie mūsų ūkininkai: rusai pabėgėliai 
buvo didžiausi išdavikai.

1 žėjo du kariai ir, besiknisdami po knygas, pamatė lietu- 
višl i miškų žemėlapį.

— O, geras! Tu atiduosi man.
— Kam jums reikia? Čia tik vaikams tinka geografijai 

mokytis. O iš kur mes kitą gausime?
— Atveš iš Sovietų Sąjungos, kai sutvarkys geležinkelius.
— Kas čia? — paklausė, pamatęs religiniame „Liurdo“ 

laikraštėlyje vokiečių Atlanto pylimo patrankų fotografiją. — 
A, čia vokiškos patrankos. Tai jūs skaitote tokius laikraščius?

Dar pasklaidęs klausinėjo apie religinius paveikslėlius. 
Visa jo veido išraiška sakyte sakė. „Jūs kalti“.
1944. Vin. 14. Pirm.

Pagaliau grįžo dėdė ir pasakojo:
— Namukas sveikas. Durys ir langai at'd..ri.-.ėti. Viskas 

darže nuskinta, sutrypta. O N... ės namuke (gretimame) Įtai

sytas kalėjimas. L-tė, didelė komunistė, dabar grįžo iš Rusi
jos ir yra kalėjimo viršininkas. Jos tėvas, senis L-ta, sėdi 
kalėjime. Komunistai gauna iš butų skyriaus leidimus ir, 
nuėję į nesugriautus namus, išmeta savininkus. Miestas bai
siai atrodo: tik kaminai kyšo...

— O vištelė ar tebėra? — klausia teta.
— Nėra nei vištelės, nei kanarėlės...
— Vaje, vaje! — beveik apsiverkė.
Jai gaila mylimų paukščiukų ir tų vyšnių, agrastų krū

mų ... visko, su kuo susigyventa, gaila...
— Nueidamas ir pareidamas nakvojau pas pažįstamus. 

L. šeimyną suėmė už nieką. Atėjo NKVD-istas. Davė jam 
„samagono“. Gėrė, gėrė, išsitraukė pistoletą ir mojuoja: „Aš 
jus visus iššaudysiu!“ Tik pykšt, ir persišovė sau koją. Už 
tai suėmė... Kur nakvojau, ten NKVD smulkiai kratė, bet 
nieko nerado. Jei bent kokį menkniekį randa, kratę nuo
dugniai ir viską, kas geresnio, paima: turi tylėti.

... Pas Iv. negalėjau nueiti (ten dėdės daugumas daiktų 
palikta), sako — frontas, ir neprileido. O šiaip visur laimingai 
praėjau: nelaukiu, kol mane tardys, bet pats prieinu, man
dagiai paklausiu, ar galima praeiti...

Vakare pastebėjome, kad didelės kolonos Amerikono lau
ko keliu traukia atgal. Mes netikime, kad jų tokios masės 
bus atmuštos. Rusai rečiau pradėjo lankytis, nebevargino. 
1944. VIII. 15. Antr.

Vidurdienį, būdamas lauke, pastebėjau pietų vakaruose 
sovietų lėktuvus kažką bombarduojančius; į juos šaudė trum
pais pokštelėjimais „puk, puk...“ Pilnas dangus prisėtas 
juodų debesėlių.

Ir tikrai — kas nors čia vyksta. Artilerijos ugnis susti
prėjo. Mūsų pirkia gavo pirmąjį smūgį į stogą: praėjo lai
mingai šalia kamino vos 10 cm. Subėgame ir kenčiame bun
keriuose. *

Pro mūsų sodybą bėga būrys karių; aš įsidėmiu jų tarpe 
rusės (kareiviška uniforma) siluetą. Vėl — „raudonosios ir 
nenugalimosios armijos“ bėgimas. Vienas karys šaukia:

— Duokite gertil Mirštu iš troškulio!

— Neturime, bėk prie šulinio. Mes bijome išlįsti.
Po valandėlės iškišame galvas pažiūrėti. Jau nėra jo. 

Kaip buvo galima tokį didelį atstumą perbėgti taip greit? 
Nuostabu! Matyt, „armija“ spaudžia. Porą rusų prabėgdami 
šaukia:

— Sapagi! Sapagi! (batų! batų!)
— Nėra batų! ,
— Kaip tu, ūkininkas, ir neturi batų? — pažiūrėjęs į tėvo 

klumpes, pyksta rusas.
—'Atėmė, — atsako tėvas.
Suburbėję skuba savo keliu. Ir vėl ramu.

1944. Vin. 16. Treč.
• Aplink mūšiai, bet mes nieko nematome. Kenčiame bun

keriuose; aš su Eduardu — miške, likusieji — pūdyme. Tylu 
Sėdime tame drėgname požemyje ir nežinia ko laukiamą 
Mūsų likimas — lindėti...

Girdžiu,- kažkas priėjo ir šaukia.
— Civiliai, — atsakau ir išeinu. Net nutirpau iš <Jž'->ugsmo 

ir nustebimo: bunkerį buvo apstoję vokiečių k- iai. Vienas 
jų prabilo lietuviškai, tik ne visai geru akcentu:

— Ar nėra čia rusų?
— Ne, čia tik mes du.
— Kur kiti?
— Kitame bunkery. Galiu nuvesti.
Aš matau, kokia, palyginti, puiki ši kariuomenė (bene 

tankų divizija „Grossdeutschland“): visi švarūs, vieno:’ .i ap
sirengę, ginkluoti puikiais, lengvučiais, dar nematytais kulkos
vaidžiais.

Mane užkalbinęs besąs.nuo Vilkaviškio. Jau 3 metai tar
naująs vokiečių kariuomenėje. Gal koks repatrijantas ar 
šiaip parsidavėlis.

Kitas karys dar blogesniu akcentu irgi lietuviškai mus 
užkalbino. Vienas vokietis klausia jį;

— Kas čia per kalba?
— Lietuvių kalba. Mes, kurie esame iš Prūsijos (grei

čiausiai tai buvo klaipėdietis), ingi mokame.
Vokietis, tiek kelio atžygiavęs per Lietuvą, dar nežinojot 

kad čia gyvena lietuviai.
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Ar karas neišvengiamas?
Karolis Milkovaiiis

Milijonai yra įsitikinc, kad nau
jas karas čia pat. Kiti milijonai, jei 
dar ir netiki betarpiškai karo grės
mei, tai vis dėlto laiko jį neišvengia
mu. Didelė dalis šių žmonių karo 
laukia tikėdami, kad naujasis karas 
išspręs tas problemas ir įgyvendins 
tas idėjas, dėl kurių praeitame kare 
buvo kovojama. .Šiai grupei taip pat 
priklauso labai didelė dalis tremtinių 
bei politinių emigrantų. Bet 

ar kils karas?
Yra duomenų už ir prieš. Už tai, 

kad karas kils, triukšmingai kalba 
visa šiandieninė politinio gyvenimo 
raida, kuri ryškiomis karo grėsmės 
spalvomis nudažė pasaulio opinijos 
atmosferą. Negirdėto masto ginkla- 
vimasis ir vis nauji karinių organų 
reikalavimai didinti karo biudžetus, 
nėra pasirengimo taikai ženklas. Šal
takraujiškas taikos apaštalų — Ma
hatma Gandhi ir grafo Folke Ber
nadotte — pašalinimas iš kelio, slap
tos kontinento ir užjūrių aukštųjų 
karo vadų konferencijos, atsarginių 
ir naujokų papildomų kontingentų 
šaukimas karo tarnybai bei sovietų 
laikysena ir Berlyno bylos perdavi
mas JT Saugumo Tarybai, — karą 
padarė „apčiuopiamą“, anot JT Fili
pinų delegacijos pirmininko C. Ro
mulo. Bet tai tik etiketinė — vie
šumai matoma pusė, už kurios dažnai 
slepiasi didžiausias kontrastas. Šian
dien visas pasaulis vienu balsu kalti
na Rusiją, kad ši graso pasaulio tai
kai ir tik ji viena yra atsakinga už 
dabartinę tarptautinę būklę; kad Sov. 
Rusija kalta dėl milijonų žmonių 
skurdo ir gyvybių ir kad ji sąmo
ningai drumsčia tautų tarpusavį su
gyvenimą — tai tiesa. Tačiau

ar Sov. Rusija tikrai siekia karo?
Įtikinančių duomenų, kad rusai 

karo norėtų — nėra. Didžiuma Rusi
jos reikalų padėties žinovų tvirtina, 
kad rusų tauta per daug skaudžių 
patyrimų išgyveno praeitame kare, 
kad ir vėl norėtų kariauti. Feldmar
šalas Montgomery, imperinio britų 
karinio štabo viršininkas, apskaičia
vo, kad Rusija mažiausia dar 10 me
tų negalės (visai nekalbant apie no
rą) kariauti, o žinomasis A. Krav- 
čenko — o jis geriau už kitus turėtų 
būti Informuotas — atvaizduoja Ru
sijos ūkį chaotišką. Tokios padėties 
akivaizdoje

kaip tad suprasti Rusijos elgseną?
Rusų vedamą agresyvią politiką 

nereikia vertinti kaip stiprumo žen
klą, lygiai kaip vakariečių laikyseną 
negalima laikyti silpnumo pažymiu. 
Ir vieni ir kiti gerai žino galimas 
naujojo karo katastrofiškas pasekmes 
ir jo nenori. Tik vakariečiai, netu
rėdami ekspansijos tikslų, laikosi ge
ros valios ir kompromiso taktikos, o 
rusai tai žinodami ir siekdami užval
dyti pasaulį — „blefuoja“, kaip „Die 
Welttfoche“ savo laiku išsireiškė, ir 
stengiasi savo silpnumą užmaskuoti 

„šaltuoju nervų karu“. Jie žino, kad 
Vakarai be labai rimto reikalo karo 
nepradės ir jie šiuo būdu gali dau
giau laimėti, nei ginkluoto konflikto 
atveju. Rusų politika yra staigi, Ne
vengianti klastos ir šaltai apgąįvoįa, 
tuo tarpu Vakarų, kuri buvo žinoma 
kaip objektyvi ir toli pramatanti, 
praeito karo ir pokario metu padarė 
keletą baisių klaidų. Rusai šias, klai
dų spragas meistriškai išnaudojo ir 
tatai jiems buvo didelis paskatinimas 
išmėginti laimę ir kituose frontuose 
ir kišti nosį net į labai jautrias vie
tas. Grįžkime netolimon praeitin ir 
atsiminkime rusų spaudimą J Turki
ją dėl Dardanelų kontrolės. Jie ti
kėjo ir čia be ypatingų sunkumų at
siekti, savo senų svajonių išsipildy
mo. Tačiau JAV pasakė ne. Rusai 
savo mėginimus pakartojo, bet pama
tę, kad Amerika šį kartą tikrai ne
nusiteikusi flirtuoti ir vietoj derybi
ninkų pradėjo siųsti bombonešius ir 
kitą karo medžiagą, iš karto atlyžo. 
Tai yra vienas pavyzdžių, kuris rodo 
kad rusai šiuo tarpu karo nenori ir 
JAV privengia.

Stalinas kaip ir Hitleris, nors sa
vo siekimams atsiekti detalėse grie
biasi įvairių variacijų ir duotojo žo
džio dažnai nesilaiko, bet visumoje 
jis laikosi pagrindinės partijos lini
jos. Taip pvz. Hitleris savo partinėje 

Atviri Žodžiai / Busimojo karo vaizdai spaudoje
Sovietų akimis:
Iš Sovietų kariuomenės pabėgęs 

ir D. Britanijoje asylio teise besi
naudojąs pulkinipkas Tokajevas 
prancūzų laikraščio

„Aurore—France Libre" 
astovui Londone pareiškė, kad ank
styvesnių pasikalbėjimų su Malen- 
kovu ir Stalinu išvadoje Kremliuje 
skaitomasi su karo pradžia 1950 m. 
Tuo būdu paruošai tikslias datas 
nustatant, Sov. Sąjunga išeina iš 
kalkuliacijų, kuriomis skaitomasi, 
jog būsimame pasaulio gaisre neu
traliųjų nebus.

Sovietų strateginiuose planuose 
pirmoje eilėje figūruoja švedų uosto 
Malmo staigus užėmimas, siekiant 
užsitikrinti praėjimą pro Oeresundą 
ir kelią į Atlantą. Vieku iš pirmųjų 
žygių būtų taip pat staigus užsiti- 
krinimas praėjimo pro turkiškuosius 
sąsiaurius, užėmimas svarbių bazių 
Beringo kelyje tarp Sibiro ir Alias
kos, o taip pat visų Kanalo uostų. 
Užėmus kanalo bazes, nedelsiant 
lauktinas invazijos Anglijon planų 
vykdymas. Užplūdimas visos Vak. 
Europos, kur skaitomasi su tenykš
čių komunistinių partijų parama, 
dar nesąs galutinai suplanuotas.

Tačiau Tokajevas pabrėžia, kad 
tuose planuose negalima išleisti iš 
akių aplinkybės, jog ir pačioje Sav.

deklaracijoje „Mein Kampf“ prokla
mavo žinomąjį „Drang nach Osten“, 
vadinasi, aiškiai skelbdamas karines 
tendencijas ir nuo jų nenukrypo, 
nors su Stalinu buvo pasirašęs ilga
metę nepuolimo sutartį. Komunisti
nė doktrina gi tiesioginį karą kaip 
tokį smerkia. O vietoj to, jie nau
doja tokius metodus, kaip savo laiku 
persų Azėrbeidžane (arba dar papras
tesnius — kaip Čekoslovakijoje) ir 
pamatę, kad „liaudis sukilo ir siekia 

.išsivaduoti iš buržuazijos pančių“, 
ateina kaip išvaduotojai. Ši bolše
vikų taktika pasaulio laisvės ir tai
kos valtelę buvo įnešusi į politinės 
Niagaros srovės vidurį, kuri pasibai- 
sėtinu sriautu veržėsi į didįjį krioklį. 
Vakarų politikai, nors vėlokai, ta
čiau pamatę kur atsidūrė, iš visų 
jėgų ėmėsi irti valtelę prie krašto, 
kad išvengtų baisiosios bedugnės. 
Atrodo, kad jiems tatai pavyko ir jie 
pasiekdami žemę iš lėto, bet tvirtai 
iriasi aukštyn ir stengiasi rusų Už
mačias padaryti neveiksmingomis.

Kokiomis priemonėmis tikimasi 
rusus pažaboti?

Pagrindiniai varijantai buvo mi
nimi du: 1) pasaulinė vyriausybė ir 
2) likusiojo pasaulio (be Sov. Sąjun
gos) stipri karinė urflja. Nuo pasau

Sąjungoje veikianti penktoji kolo
na, kurios svorio negalima never
tinti.

Anglų ir amerikiečių radijo 
transliacijos, kad ir slaptai, uoliai 
klausomos ir platinamos hektogra
fuotais spaudiniais. Prie šio anti- 
bolševikinio pogrindžio tenka dar 
prijungti atgimstantį „ortodoksinį“ 
komunizmą, kuris taip pat esąs Sta
linui opozicijoje. Šios krypties ko
munistai užima aukštus postus, gi 
Kremlius jaučia, kad suirutės metų 
jie gali būti labai pavojingi: Paga
liau ir Sovietų kariuomenė esanti 
mažiau patikima, nei 1941 metais. 
Kareiviai daugiausia nepatenkinti 
menku šeimų aprūpinimu, gi kari- 
ninkija jaučiasi antraeilėje būklėje 
prieš partijos dignitorius.

Kiek liečia moderniuosius gin
klus, atominius ir sprausminius lėk
tuvus, Sov. Sąjungoje atsilikusi toje 
srityje per 10 metų nuo Anglijos ir 
Amerikos.

Nelaimingu būdu viena valstybė, 
kurios Tokajevas vardu nemini, yra 
Sovietams pardavusi sprausminių 
motorų. Tokajevas nutylėjo užklau
stas, ar jis turi galvoje 54 sprausmi
nius motorus, parduotus Anglijos 
š. m. pradžioje, kada tas įvykis iš
šaukė Amerikoje nemažą reakciją.

Kiek Tokajevo daviniai pagrįsti, 
laikraštis atsisako spręsti.

Amerikiečių akimis:
Busimasis karas vaizduojamas 

brolių Alsopų
žurnale „Post“, 

vadovaujantis naujausia amerikie
čių karinės vadovybės koncepcija.

Įsivaizduokim — blogiausia jau 
yra įvykę: per 100 sovietų divizijų 
užlieja Europą, norėdamos pasiekti 
Kanalo bazes. Vakarų Unijos tau
tos meta savo 45 divizijas į Reino 
liniją, kur sovietų tolimesnis žygis 
turėtų būti- sulaikytas. Laivynas 
meta amerikiečių divizijas per 
okeaną. Tuo momentu prasideda 
baisus jūrų karas, nes sovietai yra 
paleidę didelius kiekius povandeni
nių laivų prieš amerikiečių trans
porto laivyną. Tuo pat metu penk
tosios kolonos pradeda istorijoje ne
girdėtus sabotažo aktus. Tuo tarpu 
ypatinga amerikiečių ofensyvinė jė
ga pradeda įsisiūbuoti. Dieną ir 
naktį skrenda ištisos oro flotilijos 
per vandenynus į paruoštas oro ba
zes. Iš nuotolių, siekiančių 2000 iki 
2200 km., skrenda oro tvirtovės į 
nurodytus taikinius Rusijoje. Nuo 
Baku iki Leningrado, nuo Smolen
sko iki Novosibirsko naikinami gy
vybiniai ginklavimosi centrai ato
minėmis bombomis. Laukiamoji ka
tastrofa jaučiama kiek ir ant Reino 
linijos. Milžino ranka vis dar tvirta,

linės vyriausybės sudarymo, dėl ru
sų užimtos šiuo klausimu priešiškos 
pozicijos, atrodo, laikinai atsisakyta 
ir pasirinktas antrasis varijantas — 
stipri interkontinentinė karo organi
zacija. Šio meto ginklavimosi įkarš
tis, nuolatinės aukštųjų karo vadų 
konferencijos ir oficialių asmenų pa
reiškimai rodo, kad tikrai šis kelias 
pasirinktas ir juo sparčiai einama. 
(Rusai matyti tai suprato ir ar tik 
ne to paveikti, dabartinėje JT sesi
joje staiga pasiūlė didžiosioms vals
tybėms per metus laiko savo kariuo
menes trečdaliu sumažinti.)

Stipriomis ginkluotomis pajėgo
mis tikimasi stabilizuoti ir užšachuoti 
rusų ekspansijos užmačias, o lygia
grečiai sekančia medžiagine pagalba, 
panašia į dabartinį Marshallio planą, 
pakelti žmonių ekonominį gerbūvį ir 
tokiu būdu ištraukti kdifrunizmui 
pagrindą iš po kojų, šis kelias yra 
ilgesnis, tačiau, atrodo, daugiau vil
čių teikiantis ir žmonijai mažiau 
nuostolingas.

Taigi, rimtų priežasčių karui kilti, 
bent šiuo tarpu, nematyti. Tačiau 
užtikrinti bus ar nebus karas, nega
lėtų nei Trumanas nei Stalinas ir 
todėl reikia įvykių vystymosi nepa
leisti iš akių ir būti pasiruošiems vi
sokiems eventualumams.

Žmogaus teisiu 
deklaracija

P. E. Roosevelt, būdama JAV at
stovė, humanitariniame ir socialinia
me komitete pareiškė, jog JAV žiū— 
rinčios į didelį šios JT visumos su
važiavimo sesijos laimėjimą, jei būtų 
priimta „Tarptautinė žmogaus teisių 
deklaracija“. P. Rooseveltienė, pra
dėdama bendrus debatus dėl minėtos 
deklaracijos, nurodė, kad reikia labai 
kietai laikytis deklaracijos projekto,, 
nes priešingu atveju galima patekti 
į pavojų jos visai netekti. Ji griežtai 
pasisakė prieš tuos, kurie nori pa
ruoštą deklaraciją iš naujo perrašyti, 
nes tai iššauktų tik nusivylimą ir 
stagnaciją. JAV esančios pasiryžu- 
sios priimti dabartinės redakcijos 
tekstą, nors su kai kuriais punktais 
ir nesutinka. Deklaracijoj nenuma
tyta jokių kompromisų principiniais 
klausimais. JAV sutinkančios ją ra
tifikuoti. (NYHT) 

bet širdis mirtinai sužalota. Vakarų 
pajėgos, pradžioje atrodžiusios silp
nomis, staiga atgyja ir meta savo- 
karo mašiną Rytų link. Bendra kon- 
trofensyva jau po kelių mėnesių 
virsta tikrenybe... Tai buvo šiur
pus, bet trumpas karas ...

Toks yra dramatiškai išreikštas,, 
bet principe tikras planas amerikie
čių karinės vadovybės. Dar yra ke
letas klausimų, nuomonių skirtumų 
amerikiečių strategų tarpe. Yra 
aukštų karininkų, kurie įspėja, jog 
negalima esą mesti atominių į ap
gyventus centrus, kaip Maskvą ir 
Leningradą. Tuo būtų tik pakartota 
Hitlerio klaida, kuri nereikalinga- 
žmonių kančia surakino jų širdis. 
Atominės turėtų būti naudojamos tik 
ant gamybos centrų, kaip Baku, 
Magnitogorsko, Celiabinskb ir pan. 
Admirolas Leahy prileidžia net, kad 
ir an tų vietovių puolimas turėtų 
sekti tik iš anksto įspėjus gyvento
jus...

Šiaip ar taip, Sov. Sąjunga tuo- 
atžvilgiu yra lengvai pažeidžiama. 
Jei tik 20 jų miestų rytoj sulauktų 
Hiroshimos likimo, Kremlius jau 
prarastų 90% savo oro pajėgų, 60% 
plieno ir 65% žibalo gamybos. Jau 
vien tik Maskvos, Gorkio, Tūlos, 
Kazanės, Jaroslavlio pramonės sri
tyse yra 75% sunkvežimių produk
cijos. Per 50% lėktuvų fabrikų yra 
penkiuose Volgos miestuose — Sa
ratove, Kuibiševe, Astrachanėj, Ul- 
janovske ir Ufoje. Apie 50% žibalo 
gamybos sukoncentruota siaurame 
Baku plote. Gi daug daugiau nei 
50% šarvuočių ir tankų gaminama 
Uralo srityje — Sverdevoske, Ma
gnitogorsk, Tšeljabinske, Ckalove, 
Uralske. Praradimas 80 tokių miestą 
paverstų Rusiją griuvėsių krūva- 
Amerikiečių, oro pajėgoms tai at
siekti yra kelių mėnesių reikalas. 
P tie keli mėnesiai ir yra maksi- 
mallnis trečiojo pasaulinio karo lai
kas. Yra juokingos kalbos, kai kas 
baiminasi, jog Sov. Sąjungos kari
nės pajėgos ir be pristatymo gali 
vesti ilgą karą. — mšk. —

J. švaistas (3)

Tiktai ne šiandien
Tų rytą Marytė atsikėlė be galo pikta ir susierzinusi. Ji 

greit šnirpšdama apsirengė ir buvo jau beišbėganti.' Aldona 
gerai jautė tą nuotaiką, tik visai nenuvokė, kodėl taip staiga 
atsitiko. Ramiu, dažnai širstančiam vaikui taikomu kalbos 
tonu ji pasakė:

— Palauk, Mari! Juk toliau kaip valgykla negi nubėgsi. 
O ten visvien teks susidurti ir drauge dirbti.

Marytė tebeširdo. Uždaras jos nirštas, piktas bejėgišku
mas staiga sprogo.

— Dėl to ir siaubas. Aš akių nebegaliu pakelti ant tavęs. 
Tokią kiaulystę tu man vakar pakišai...

— Kas? Kas?
— Vaidink dabar šventuolėlę, nieko nežinančią ir neiš

manančią. Palauk, atsirūgs dar tau tas ožio būdas. Reikės 
batukų, šilkinių kojinių, panorėsi geresnės suknelės, tada ma
loniai prisiminsi Edzką. Bet jau bus per vėlai. O ką su tuo 
Džiordžu prilakstysi, gal tik visi velniai kvatos.

— Keista tu, Mari, ir tiek. Visai nesuprantu dabar tavęs 
ir to tavo pyktavimo!

— Vėl nesuprantu!
— Na, žinomai Kam dabar tos staigios piršlybos su Cio- 

briu ir kodėl tie priekaištai dėl Džiordžo? Kai jis buvo tavo, 
aš nė kiek nesijaudinau ir nė vienu žodžiu neučkirtau. Juk 
tu pirmoji prisiiiulbėjai prie Džiordžo. O jei ilgiau palaikyti 
jo sau nesugebėjai, negi aš dabar kalta. Juk pati žinai, kad 
aš nei prie jo veržiausi taip, nei dabar palenkti tau neišma
nau. Katrą jis nori, tą ir renkasi. Čia jau vyrų pirmumas. 
Nieko nepadarysi mūsų laikais.

Kas buvo praeityje, Aldona teisingai ir atvirai atskleidė, 
tačiau dėl dabarties suktai nutylėjo ji. Aiškiai nuslėpė, kad 
Džiordžas patinką jai, kad ji nėra jam abejinga.

Džiordžas imponavo jai kaip vyras ir kaip išdidus, valingas 

Amerikos karys. Jis buvo šviesiaplaukis, melsvomis patrauk
liomis akimis, linksmas, nerūpestingo būdo, stambokas ir 
aukštas. Nuolat tryško iš jo energija — gyvenimo džiaugs
mas. Stambokai jo figūrai užteko elegancijos ir švelnumo.

Juo tolyn, juo daugiau pavasaris nėrėsi iš kailio. Jis 
dūko kai pašėlęs. Miesto alėjose baltomis, raudonomis vaze
lėmis sužydo kaštonai. Baltosios akacijos tiesiog marino savo 
sodriu svaiginančiu kvapu. Visur šilta, lepumas. Kūnas pa
laidai neramus. Jo viduje tvino kaškoks besotis alkis ir troš
kimas.

Buvo vėl vienas vakaras Officers Casino. Muzika gnaibė 
už paširdžių. Daug šoko ir svaigiai glaustėsi vienas prie antro. 
Šį vakarą Aldona nebesipriešino jau, kai Džiordžas pravėrė 
savo kambario duris.

Įprastas, trafaretinis vokiško apstatymo kambarys, bet 
Aldonai atrodė jis mielas, jaukus. Gyvai ji žvalgėsi po sienas. 
Čia kabėjo dailiai įrėminti stereotipiniai vietinės būties oleo- 
drukai. Čia margavo paveikslėlių pavidale protestantiškos 
išminties pamokymų įrašai. Neveikė jie dabar esančių kaip 
dorovės receptai. Tik ryškėjo sienose kaip dvispalviai orna
mentai. Didžiausio įspūdžio padarė Aldonai didžiulis vanagas. 
Plėšrioj pozoj, visu platumu išskėstais sparnais skriejo jis ties 
pat sofos viduriu. Visai iš arti galėjo dabar stebėti šį galin
gąjį padangių laisvūną ir žemės sparnuočių siaubą.

Džiordžas ruošė vaišes. Jis dėjo ties savo viešnia ant 
apvalaus stalelio ką tik išmanydamas. Laimėtojo džiaugsmas 
blaškė'jį visą. Ne vaikščiojo jis, bet šokinėte šokinėjo nuo 
spintos iki stalelio ir atgal. Nuolat jis švilpavo ir niūniavo 
įvairias melodijas. Ką pasakęs ar atsakydamas į Aldonos 
žodžius, garsiai nusijuokdavo. Baigė jis ruošą dviem ružavais 
stikleliais ir atsisėdo sofoje šalia Aldonos.

Švelnus, iš pasalų svaiginąs likeris kaitino abudu ir dar 
daugiau artino. Visai nelauktai Džiordžo vaizduotėj atgijo 
būtasis karas. Atsiminimai plaukė ne siaubo ir žiaurumų 
išgyvenimais, bet įdomiais nuotykiais, naujų kraštų įspūdžiais, 
susidūrimais su įvairiais žmonėmis. Pasakojo jis apie toli
mojo vandenyno salas, apie Alžyrą, Tunisą, Sardiniją, Italiją. 
Savo pasakojimą iliustravo nuotraukomis. Visai atskirai buvo 

laikoma viena nuotrauka. Atsiminė Džiordžas ir aną. Su 
ypatingu pasitenkinimu padavė jis Aldonai ir pasakė;

— Na pažiūrėk, kas gi čia?
Iš pradžių Aldona gana paviršutiniškai apmetė akimis. 

Nuotrauka buvo visai prasta, palyginti su kitomis parody
tomis, be to, pageltusi, aptrinta. Vaizdavo ji linksmą, paten
kintą kaimiečio šeimą savo trobos pašalėj. Vyresnieji sėdėjo 
pačiam vidury, jaunesnieji stati spietėsi aplinkui. Po kėlių 
žvilgsnių Aldona atidžiau ėmė žiūrėti.

— Juk čia Lietuvoj?
— Taigi. Aš taip pat esmi lietuvnikas.
Aldona ironizavo.
— Tikras lietuvnikas: Džiordž Adams!
— Buvau Jurgis Adomavičius. Dėdė mane jauną nusi

vežė Amerikon, tenai išmokė, suamerikonino...
— Bet palauk, palauk... Rodos, panašią nuotrauką ka

daise esu mačiusi mūsų namuose. Na tikrai! Jul$ čia mūsų 
šeima...

Džiordžas perkūno trenksmu atšoko.
— Tai tu, reiškiasi, ir būsi toji mažoji Aldute!?
Aldona irgi pašoko. Abu išplėtė pastirusias akis ir sus

tingo klaikiose pozose.
Po valandėlės Aldona pravirko. Verkdama slinko ji durų 

link. Džiordžas nedrąsiai draudė:
— Tu išeini? Palauk... Tik susitikom...
Aldona stabtelėjo. Skausmingai, be judesių ji pergyveno.
— Bet kaip susitikom... Vai Dieve, Dieve. Argi taip 

brolis su seserimi susitinka?...
Džiordžas pamažu pradėjo atsigauti.
— Nenusimink, Alddute. Tu nežinai, kiek man šiandie 

gero padarei. Tu būsimam mano gyvenime grąžinai man 
tikrąjį moterį. Aš ją buvau praradęs. Jau šeštieji metai aš 
kvėpuoju karo oru. Merginos man tapo tik zabova, kasdieni*, 
pasismaginimas. Visai nustojau aš jausti, kad jos yra kieno, 
nors brangios dukterys, mylimos seserys. Aš jas lengvai su
tikdavau, dažnai ne neatsisveikinęs pamiršdavau.

— Pasilik dar, Aldute, Neišeik....
— Ne. ne, nei Šiandien ne.
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KULTŪRINIS GYVENIMAS-
•O:

E J.Hamsonas - musų valstybinės 
minties gynėjas / Rašo Stepas Vykintas

Jis dar pirmaisiais Nepriklausomybės 
metais, pažinęs lenkų politinę netei
sybę Lietuvos atžvilgiu, su gailesčiu 
atsisako nuo draugiškumo, kurį' jis 
anksčiau jautė lenkams ir pasidarė 
atkaklus Vilniaus klausimo gynėjas 
tarptautinėj plotmėj. Jis ir šiandien, 
kalbėdamas apie kietą lietuvių būdą, 
pabrėžia: „Argi gali būti aiškesnis to 
būdingumo įrodymas tarptautinių 
santykių lauke, kaip nepalaužiamas 
lietuvių nusistatymas, per ištisą savo 
nepriklausomybės laikotarpį neatsi
sakyti nė per jotą nuo savo teisėtų 
reikalavimų į Vilnių. Labai panašų 
atvejį sudaro ir primygtinas lietuvių 
reikalavimas santarvininkams laiky
tis savo pasižadėjimo atskirti Klai
pėdos kraštą nuo Vokietijos ir jį pri
jungti prie Lietuvos. Tačiau lietuvių 
skaudžiai patirta ir jų atmintin neiš
dildomai įsmigusi lenkų padaryta ne
teisybė, vis dėlto nesudarė kliūties 
visu skaidrumu pasireikšti lietuviš
kam didžiadvasiškumui bei riterišku
mui tų pačių lenkų adresu aną jų 
nelaimės valandą, kaip 1939 m. vo
kiečių ir sovietų armijos grobėsi ir 
dalinosi Lenkijos žemes. Todėl šve
dų rašytojas, išleistoje per karą kny
goje „Signature Tune“, teisingai skel
bia, kad 1939 m. rugsėjo mėn. Lietu
va pati įrodė, kad ji yra viena iš la
biausiai civilizuotų Europos tautų“ 
(Ibid).

Savo įsitikinimus Lietuvos atžvil

Mažai tautai šiam interesų laiko
tarpy gerų draugų turėti nėra taip 
lengva. Ir jei tautos nelaimės metu 
mūsų geri draugai pasilieka mums 
ištikimi, tai reikia mokėti ne tik 
branginti, bet tinkamai ir įvertinti. 
Tai garbingų politinių tradicijų ir 
-idealizmo palikimas, kuris iš kartos 
į kartą perduodamas „Carlyle honest 
man“ žemėje.

E. J. Harrisonas, kuris neseniai 
atšventė 75 metų amžiaus sukaktį, 
yra ne tik kilme, bet ir dvasia tikras 
anglas. Jis mėgsta sportą, keliones, 
inetelktualizmą, kalbas, kiek galint 
platesnį akiratį, viso pasaulio apimtį. 
Tai dvasinis imperialistas. Todėl ir 
jo profesijų kreivė yra labai vingiuo
ta: jis farmeris, sportininkas, žurna
listas, rašytojas, diplomatas, politi
kas, mokslo žmogus. Jis, baigęs Hi
gher Grade School, visą gyvenimą 
mokėsi ne tik praktinių, bet ir teo
retinių mokslų. Jis, be daugybės ki
tų kalbų, išmoksta tiksliai ir gražiai 
lietuviškai. <

Apgailestautina, kad trumpam 
straipsny nepajėgsiu aprėpti šios pla
čios, intelektualiai didingos, huma
niškai garbingos asmenybės. Čia 
teks pasitenkinti tuo, ką pagarbusis 
Jubiliatas davė Lietuvai. O Lietuvai 
Jis atidavė savo širdį ir dvasinę ener
giją, daug sveikatos ir daug kūrybi
nių jėgų.

Su lietuviais, kartu ir su Lietuva 
E. J. Harrisonas susipažino dar prieš
pirmąjį didįjį karą, iš pradžių Rusi
joje, vėliau Japonijoje. Likimo buvo 
taip lemta, kad jis vėliau su tais 
žmonėmis susitiko Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Čia E. J. Harrisonul teko 
dalyvauti daugelyje Nepriklausomos 
Lietuvos kūrimos metu politinių mi
sijų. Jis ilgą laiką gyveno Lietuvoje 
kaip anglų konsulas ar vicekonsulas. 
Susirišęs ne tik diplomatiniais, bet 
bičiuliškais politiniais ryšiais su Lie
tuva, E. J. Harrisonas visą amžių lie
ka ištikimas Lietuvos valstybinės idė
jos gynėjas. Jis Londone ilgą laiką 
buvo pasiuntinybės patarėjas, jis ir 
dabar yra dažnas min. K. Balučio ne 
tik svečias, bet ir politinių problemų 
sprendimo talkininkas.

E. J. Harrisono simpatijos lietuvių 
tautai yra nuoširdžios ir didelės. Štai 
kaip gražiai jis atsiliepia apie lietu
vių kalbą: „Nė viena kita kalba, ku
rių aš mokiaus, gal išskyrus japonų, 
nesuteikė man tiek estetinio ir in
telektualinio pasitenkinimo, kaip lie
tuvių kalbos studijos“ — „Vienybė“. 
J. Parausvys: „Harrisonas — didysis 
Lietuvos draugas“. Tos pačios geros 
nuomonės jis yra'apie lietuvių būdą, 
liaudies meną. „O gi, lietuvių liau
dies menas yra stačiai pasakiškas!“ 
Kaip paprastai ir nuoširdžiai pasa
kyta!

Jubiliatas ne tik nuoširdaus žo
džio, bet ir veiksmo simpatikas, mū
sų valstybinio savarankumo gynėjas.

Musų menininkai dirba

Kalbos kampelis
(Redaguoja Pr. Skardžius)

80. Ar gerai yra vadinamas Kap- 
štatas?

Šis Pietų Afrikos Unijos sostinės 
ir žymaus uosto pavadinimas yra ne 
kas kita kaip vokiečių Kapstadt, 
o šis savo keliu yra verstas iš anglų 
Cape Town, t. y. „iškyšulio mies
tas“. Kadangi vok. K a p, pre. cap, 
anglų cape paprastai yra kildinama 
iš lot. cap-ut „galva“, tai norėda
mi savaip ne vokiškai nusakyti, ga
lėtume pasidaryti Kapmiestis. 
Bet jei tai atrodytų perdaug sulietu
vinta, beveik panašu į musų Kapčia
miestį, ir todėl būtų nevisai patogu 
vartoti, tada geriausi būtų šį pavadi
nimą nusakius tiesiogiai sulig pačiu 
anglišku, ne vokišku vardu, būtent 
— Keiptaunas, visai panašiai, kaip 
kad pvz. Liverpool, Glasgow, 
New York lietuviškai jau daug 
kur vadiname Liverpulis, G la s - 
govas, Njū Jorkas ir 1.1. Ne
būtų gal didelės bėdos, jei Keiptauno 
vietoje kas sakytų ir K a pt a un a s ; 
Čia k a p - būtų galima pateisinti lot. 

-cap-. Bet anglų town verčiant į 
-1 a u n a s, vis dėlto yra tikslingiau 
ir pirmąją šio sudėtinio žodžio su
daromąją dalį cape taip pat tiesio- 
fial versti iš anglų kalbos. Taigi vo- 

Iško Kapštato vietoje visų pir
ma patartina toliau vartoti Keip- 

s.

BRITŲ ZONOS PAŽIBOS KON

CERTUOJA FLENSBURGE

Rugsėjo mėn. pradžioje Blomber- 
gė gyvenantieji lietuviai menininkai: 
Lietuvos Valst. Op. solistės Alė Kal
vaitytė, Izabelė Motekaitienė ir pia
nistas - kompozitorius prof. Vladas 
Jakubėnas aplankė Šlezvigo Holštei- 
no provincijoje gyvenančius lietu
vius. Paprastai kiekvienais metais 
tremtyje šie menininkai šiose stovy
klose lankėsi ir savo puikiu lietu
višku menu gaivino lietuvių tremti
nių širdis. Deja, šiemet, atrodo, ar 
nebus paskutinis jų vizitas. Skirsto
mės mes, tremtiniai, o ir mūsų meni
ninkai galvoja ieškotis laikinio prie
globsčio tolimesnėse žemėse. Jų da
lis jau yra apleidus Europą ir stojus 
dirbti paprasto fizinio darbo, kaip ir 
daugelis sveikų raumeningų tremti
nių. Ir šiemetinės mūsų menininkų 
gastrolės reikalavo ypatingo pasi
šventimo, nes praretėjusios stovyklos 
ir pinigų reformos pasėkoje ištuštė- 
jusios tremtinių kišenės vos ne vos 
bepajėgė padengti solistams net ke
lionės išlaidas. Mūsų menininkams 
priklauso širdinga padėka ir pagarba, 
kad nesigailėdami savo sveikatos nei 
kelionių sunkumo bei nepatogumų 
ryžosi aplankyti gana nuošalyje pri
siglaudusius savo tautiečius ir atgai
vinti jų dvasią lietuviškos dainos 
garsais.

Rugsėjo 26 d. šie menininkai kon
certavo Flensburgo lietuviams. Ly
giai prieš metus tie patys menininkai 
čia turėjo viešą koncertą. Šiemet, 
deja, trūko tik solisto P. Kovelio, ku
ris savo kasdieninę duoną sunkiu 
prakaitu pelnosi Kanados žemėje. 
Koncertas įvyko lietuvių ir estų gy
venamoje „Trollsee“ stovykloje. Į 
koncertą šiek tiek atsilankė ir estų, 
o taip pat 114 DPACCS-o direktorius 
T. Elders, kuris šiaip paprastai DP 
atžvilgiu yra gana oficialus ir šaltas. 
Tačiau šio koncerto metu lietuvės 
menininkės savo daina ir šio šalto 
anglo širdį pamažu užkariavo.

Likvidavus Flensburge buvusią 
„Muetzelburgo“ tautinę lietuvių sto
vyklą, deja, ne visi lietuviai galėjo 
patekti į, palyginti, gerą „Trollsee“ 
stovyklą, kurioje jau nuo seniau tarp 
estų ir kitų tautybių tremtinių gy
veno ir apie 130 lietuvių. Dabar 
„Trollsee“ stovykloje gyvena per 300 
lietuvių (šalia jų, apie 200 estų), o 
dar apie 250 lietuvių yra patalpinti 
kitose dviejose stovyklose.

Dabartiniu metu, atrodo, Flens
burgo lietuvių kolonijos kultūrinis 
gyvenimas pradės vėl vikštis. Į 
„Trollsee“ stovyklą persikėlę* rašy
tojas Myk. Venclauskas vėl ruošiasi 

giu E. J. Harrisonas atkakliai gynė 
ir šio karo metu anglų visuomenėje, 
kurioje reiškėsi prosovietinės nuotai
kos. 1944 m. žiemą jis laiko paskaitą 
Londone apie Lietuvos kultūrą, pa
skaitos pradžioje pabrėždamas Lietu
vos valstybės sutrypimą, kas sukelia 
politinio intereso žmonių pasipiktini
mą. Jis rašo straipsnius, gindamas 
Lietuvos valstybinę idėją anglų spau
dai, kuri labai retai ir tik sau nau
dinga tespausdina. Bet Harrisonas 
tuos straipsnius ištisai pravaro Bom
bay spaudoje ir juos išplatina anglų 
laikraščių, publicistų, politikų tarpe. 
Senas politikos ir propagandos vilkas 
žino skyles, pro kurias galima ėriu
kus iš tvarto savo kilniems tikslams 
pavogti.

Kalbant apie monumentalius E. J*. 
Harrisono darbus Lietuvai, pirmoj 
eilėj tenka paminėti jo 18 metų darbo 
vaisių „Economic and Gene
ral Bulletin“. Jis buvo šio biu
letenio ne tik redaktorius, bet ir ma
šininkas, rotatoristas, ekspeditorius. 
Šis biuletenis per 18 metų pasiekė 
nemažo tiražo, buvo plačiai skaito
mas, ne tik anglų, bet visam pasauly, 
kur tik angliškai skaitoma. Jis ne tik 
garsina Lietuvos vardą, bet, svar
biausia, gynė gyvybinius Lietuvos in
teresus. Jo reikšmė ir šiandien ne
nustoja vertės, nes tos pačios valsty
binės problemos ir šiandien iškyla 
tarptautiniam forume.

statyti scenoje jaunimui veikalą, ku
ris to paties menininko pastangomis 
pačiais pirmaisiais pokariniais metais 
buvo pastatytas Sylto’s saloje tada 
gyvenusių lietuvių ir atvežtas paro
dyti Flensburge buvusiai gana dide
lei ir gyvai lietuvių kolonijai. Gaila 
tik, kad šitoji lietuvių bendruomenė 
yra šiuo metu išsklaidyta ir išmėtyta. 
Jei pavyktų susiburti vienon stovyk- 
lon, atrodo, Flensburgo lietuviai dar 
pajėgtų išvystyti kultūrinį lietuvišką 
veikimą, nors gyvenamasis laikas 
tam darbui yra nedėkingas ir nepa
lankus. (av)

STASIO LIEPO DAINŲ IR ARIJŲ

VAKARAS
Esama koncertų, kuriose visa salė 

tampa kritikais, bet esama ir tokių, 
retai pasitaikančių, kada iš vis kriti
kuoti nebeįstengiama. Tai tada kon- 
certantas žavėte žavi klausytoją. 
Toks buvo baritono Stasio Liepo, Vil
niaus Operos solisto, koncertas, įvy
kęs š. m. spalių 5 d. Dillingeno sto
vyklos salėje.

Stasys Liepas turi retą Dievo do
vaną, kurios jokia mokykla, nei joks 
profesorius perteikti negali — tai di
delis, stiprus, o kartu minkštas, pil
nas šilimos balsas. Balsinė medžiaga 
tiek stipri, kad kiekvienas didžiulės 
salės kampelis buvo pripildytas ir re
zonavo. Balso tembras giliai dramati
nio pobūdžio, turįs savyje kažką gy
vybinga, slėpininga. Pagrindinis so
listo bruožas — interpretacija, pa
remta vidiniu solisto įsigyvenimu į 
atliekamą dalyką. Išraiškoje jaučiasi

Vydūno „Tauresnio Žmoniškumo Užtekėjimas"
Neseniai Dr. Vydūno Bičiulių lė

šomis Lietuvių Skautų Brolijos Va- 
dija Detmolde išleido naujausią Vy
dūno filosofinį veikalą, kuris dar ki
taip pavadintas „Kada karų ne
be b u s". Parašytas jis, kaip pats 
autorius sako, viename Pomeranijos 
kaime, atmintinų bėgimų dienomis.

Dėl ko karai kyla? k’ kada ir ar 
jų visai nebebus? Tai klausimai, į 
kuriuos kone visi ieško atsakymo. Į 
juos nori atsakyti ir mūsų garbusis 
filosofas, išeidamas, žinoma, iš visos 
savo mokslo sistemos. Dėl to nenuo
stabu, kad čia — in nucleo — randa
me visą Vydūno filosofijos santrauką, 
išreikštą pradedant jo „Visatos Są
ranga“ ir baigiant „Gimdymo Slėpi
niais".

Karų priežastis Vydūnas įžiūri 
žmonijos nusigręžime į daiktiškumą: 
„Nebėra jiems gyvybė svarbi, o vien

Be šio biuletenio, E. J. Harrisonas 
yra parašęs nemaža veikalų anglų 
kalba: „Lithuania Past and Present“ 
(Lietuvos praeitis ir dabartis), „Li
thuania“, „Lithuania’s Fight for Free
dom“ (Lietuvos kova dėl laisvės) 
„Peace or War East of Baikal“, „The
Figthing Spirit of Japan“, „The Red 
Camarilla“ ir „Rasprara“ (romanai) 
etc. Mums yra gerai pažįstami E. J. 
Harrisono vęikalai apie Lietuvą, kur 
jis ne tik apžvelgia Lietuvos istoriją, 
mūsų kultūros, socialinio, ekonominio 
gyvenimo laimėjimus, bet svarbiau
sia iškelia mūsų valstybines aspira
cijas ir teises į suverenumą, į etno
grafines žemes. Čia E. J. Harrisonas 
yra ne tik istorikas, ne tik moksli
ninkas, bet toks pat kovotojas dėl 
Lietuvos valstybės interesų, kaip ir 
kiekvienas neišsigimęs lietuvis. Ypač 
politiškai svari, gerai dokumentuota 
yra naujausioji E. J. Harrisono kny
ga „Lithuania’s Fight for Freedom“. 
Joje abiejų okupacijų analizė ir mū
sų rezistencinė kova yra atvaizduota 
su didesniu objektyvumu, negu kai 
kurie lietuviai politikai nori ją at
vaizduoti.

Gedimino ordeno kavalierius E. J. 
Harrisonas ir šiandien, nežiūrint jo 
amžiaus, jo sunkių sąlygų, gyvena ir 
verčiasi vertimais, dirba Lietuvai. 
Brangindami kilnią anglišką asme
nybę, linkime Jubiliatui geros sha- 
wiškos nuotaikos, sveikatos ir sėk
mingo darbo Lietuvos, Anglijos, Eu
ropos ir viso pasaulio gerovei ir 
taikai.

Kas iš Lietuvių organizacijų su
prastų Jį prisiminti, duodame Jo 
adresą: 19, Mornington Avenue, West 
Kensington, London W 14.

didelis nuoširdumas, paprastumas, 
kuris pagauna kiekvieną klausytoją, 
nežiūrint jo muzikinio išsilavinimo.

Programa sudaryta skoningai: pir
moje dalyje — dainos, antroje — 
arijos. Pirmoji dalis skirstėsi lyg į 
du atskirus skyrius: J. Gruodžio, St. 
Šimkaus, K. V. Banaičio ir Tallat- 
Kelpšos dainos sudarė pirmąją pir
mos dalies pusę, Schuberto, Schu- 
mano ir Čaikovskio — antrąją. Po 
pertraukos antroje dalyje — Borodi
no, Mozarto, Verdi, Rossini arijos iš 
operų „Kunig. Igoris“, „Figaro Vestu
vės“, „Trubadūras“, „Kaukių Balius“, 
„Sevilijos Kirpėjas".

Kiek dainose solistas perteikė nuo
taiką, tiek arijose sukūrė puikius 
psichologinius tipus. Ypač dramatiš
ki momentai solisto buvo išryškinti 
ir meistriškai išbaigti.

Fortepionu palydėjo dirigentas 
Aleksandras Kučiūnas. Taip jautraus, 
muzikalaus akomponiatoriaus galėtų 
pavydėti stipriausios meninės jėgos.

Koncertas praėjo kaip graži meni
nė valanda, klausytojams palikusi 
neišdildomų atsiminimų. El. V.

ROMANO JONIO-JONELIŪKŠCIO

BAŽNYTINIS KONCERTAS

Š. m. spalių 3 d. Dillingeno para
pijos bažnyčioje įvyko baritono Ro
mano Joneliūkščio viešas bažnytinis 
koncertas, kurį vokiečių laikraštis 
„Dillinger Tagespost“ spalių 5 d. įver
tino taip:

„Iškilminga bažnytinės muzikos 
valanda Romas Jonis atnaujino pui
kų savo paskutiniojo koncerto įspūdį.

daiktiškumas... Kada žmonijoj daug 
tokių žmonių yra atsiradę, kuriems 
gyvybė nebeturi ypatingos reikšmės, 
tada tereikia pūstelėti ypatingoms, 
slėpiningoms pasaulio galioms, ir jie 
pasiryžta kariauti“ (p. 8). Dorinis 
smukimas yra pirmasis karų aksti
nas: „Smunkantiesiems įgyjant kaip 
nors galią ant kitų, ypačiai ant tam- 
sėjusiųjų, netrukus karai iššaukiami“ 
(p. 11). Šią mintį rašytojas savo rašte 
reiškia pakartotinai. Bet atkreiptinas 
dėmesys ir į dviejų pagrindinių — 
demokratinės ir totalitarinės — pa
saulėžiūrų susidūrimus karams iš
šaukti: „Viena nuomonė skelbia, kad 
žmonių gerovė kuriama, jeigu kiek
vienas žmogus savo jėgas savo būdu, 
atitinkant savo ypatumams skiria. 
Kita nuomonė liepia visus žmones 
sutelkti vienaip ir juos priversti gy
venti ir darbuotis jiems užspaustu 
būdu“ (p. 16).

Technikos ir mokslo 
pasaulyje

Amerikos „National Bureau of 
Standards“, tyrinėdamas žmogaus 
kaulo atsparumą, priėjo įdomias iš
vadas.

„Brašką“ žmogaus griaučiai yra 
25 % atsparesni už špyžių bei du kar
tus stipresni už hickori medį, kuris 
yra laikomas atspariausia medžiaga 
augalų pasaulyje. , .

Žmogaus rieto kaulas gali Išlai
kyti 706 kg svorį (tiek maždaug sve
ria arklys).

Šių tyrinėjimų rezultatai turi ypa
tingos reikšmės JAV aviacijai, ka
dangi jie leidžia žymių patobulinimų 
lėktuvuose bei kituose techniškuosė 
įrengimuose.

Amerikoje išrastos dirbtinės ran
kos, vairuojamos radaro pagalba, gali 
atlikti eilę žmogui pavojingų darbų 
su radijo-aktyviomis medžiagomis 
bei atominės energijos tyrinėjime. 
Jos dabar yra taip ištobulintos, kad 
gali, pvz., radaru iš už šimtų kilo
metrų valdomos, uždegti cigaretę, 
nulupti apelsiną, surinkti pabertas 
vineles bei atlikti eilę preciziškų dar
bų, kurių natūralios žmogaus rankos 
jau nebepajėgia atlikti.

JAV universitetuose sėkmingai 
bandomas serebrografas, naujas prie
taisas, įgalinąs žmogų mokytis sve
timų kalbų miegant.

Naudojantis šiuo aparatu („sme
genų rašikliu“), vadovėlius atstoja 
miniatūrinės plokštelės, iš kurių pa
mokos per lėkštą mikrofonėlį gumi
nėje pagalvėlėje perduodamos į sme
genų sferą.

Pamokos duodamos mažomis do
zėmis, kurias nustato specialus auto
matinis, elektrinis laikrodis.

Amerikoje sukonstruota milžiniš
ka skaičiavimo mašina žyniai pagrei
tins atominės energijos ištyrimą bei 
nepaprastai prisidės prie mokslo pa
žangos.

Mašina yra didžiausia pasaulyje: 
sveria 30 tonų, aukštis 9 metrai ir 
ilgis 15 metrų.

Uždavinį, kurį specialistas gajėtų 
išspręsti tik per 100 metų, ši malšina 
išsprendžia per dvi valandas. A. Z.

Programą sudarė visa eile giesmių ir 
arijų iš XVII ir XVIII amž. (Sti»- 
della, Caldara, Handel) ir naujųjų 
kompozitorių. Buvo atstovaujami taip 
pat ir lietuviai kompozitoriai. Iš lie
tuvių kompozitorių ypatingo dėmesio 
buvo vertos susimąstymo ir tragizmo 
kupinos Budriūno giesmės. Daininin
kas paliko gilų įspūdį savo tobulai 
išugdyto, aksomiškai minkšto barito
no, lengvų perėjimų įvairiose regi
struose dėka. Pabrėžtinos viršutinės 
gaidos, tauriai vedamos linijos tiek 
bęlcanto, tiek kantilenos ir dramati
nėje ekspresijoje.

Programa buvo parinkta pagal 
kontrasto principą.

Romo Joneliūkščio programoje fi
gūravo: Naujalio „Kai širdį tau 
skausmas“, Budriūno „Marija, Moti
na Malonės“, Beethoveno „In questa 
tomba“, Moniuškos „Malda“, Gounod 
„Avė Maria“, Haendelio „Largo“, „Te 
Deum“, „Žydinčios pievos“, Stradella 
„Viešpatie mano“, Caldara „Saulės 
spindulys“ ir Dubois „Ketvirtasis žo
dis“ iš Oratorijos „7 Kristaus žo
džiai“.

Vienintelė sąlyga karams išvengti 
yra žmoniškumo ugdymas. To betgi 
dar ne gana — reikia ne tik indivi
dualinio žmoniškumo ugdymo, bet ir 
visuotinio: „Įaugusį į žmonišką vie
ningumą, žmonija nebepažintų.karų.“ 
Šį, bent Europos tautų, vieningumą 
kuriant pastebime žymius šių dienų 
politikos vyrus.

Šalia Vydūno minčių apie indivi
dualinį tikėjimą, apie platoninę sielos 
idėją (preegzistenciją), apie žmogaus 
atgimimą („grįžailiojimą“), apie ką 
šiandie turime ir kitą supratimą, ran
dame minčių iš Tagorės, Goethės, Šo
penhauerio, Nietzsches apie gyvenimo 
tobulėjimą, apie pasinešimą visur ge
ra įžiūrėti, apie kančios ir laimės 
santykį, netgi apie karo prasminga
mą, tik ne žmoniją baudžiant, bet ją 
skaudžiu būdu mokant.

Knyga 52 pšL, išleista dailiai, su 
„Rūtos“ leidyklos emblema. A. T.
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Nepasisekęs atentatas Argentinoje
POLICIJA JAV KELI MĖNESIAI SEKĖ SUOKALBININKŲ PASIRUOŠIMĄ, KAD JĮ SUKLIUDYTU

Margojo pasaulio mozaika
—— Paruošė Jurgis Kūkalis ——

Prieš kurį laiką mūsų jau buvo 
trumpai prasitarta apie Argentinoje 
ruoštą atentatą prieš valst. prez. Pero
ną. Šiomis dienomis šveicariškis„Neue 
ZUrcher Zeitung“ apie minėtąjį suo
kalbi paduoda daugiau smulkmenų. 
Laikraštis rašo, kad Buenos Aires 
policijos prezidentas gen. Bertollo 
oficialiai paskelbė, jog į sąmokslą, 
kurio auka turėjo tapti prezidentas 
Peronas ir jo žmona, buvo įtraukta 
nemaža opozicijos politikų ir keletas 
laivyno dvasininkų. Atentatas buvo 
suplanuotas spalių 12 d. vakarui, ka
da turėjo Colon teatre įvykti iškil
mingas spektaklis — arba to spek
taklio metu, arba skirstantis iš jo. 
Policijos prezidento teigimu, jau prieš 
porą mėnesių buvo susekti šio są
mokslo pėdsakai, jų aiškinimas pa
galiau buvo tiek toli pastūmėtas, kad 
jau buvo galima vykdyti įtartinųjų 
areštus.

Iki šiolei paskelbta 12 areštuotųjų 
pavardės. Jų tarpe minimas buvęs 
atstovų rūmų narys Cipriano Reyes 
ir jo brolis, toliau trys dvasininkai, 
jų du — laivyno kapelionai, buv. 
aviacijos lakūnas ir dvi moters. Be 
jų, dar minimas JAV pilietis Grif
fith, kuris amerikiečių pasiuntiniu 
esant Perono priešininkui Braden, 
buvo pasiuntinybės kultūriniu pata
rėju Buenos Aires, o paskutiniu metu 
buvo iš Argentinos išprašytas. Dabar 
jo gyvenama Montevideo mieste, ir 
Argentinos policija kreipėsi į Uru- 
guajaus vyriausybę su prašymu jį 
areštuoti.

Bartollo sąmokslą susiejo su pas
kutiniu metu pasireiškiančiais' „vi
suomenės nepasitenkinimais“ dėl 
konstitucijos reformos^ Reiškiant šį 
nepasitenkinimą daugely vietų įvyko 
taip vadinami žaiblniai mitingai. Są
ryšy su jais buvo areštuota daug stu
dentų ir ponių — jie visi nuteisti po 
30 parų arešto. Opozicionierius buv. 
atstovas Reyes anksčiau priklausė 
darbiečių partijai, kuri 1946 m. va
sario mėn. rinkimuose perėjo | Pe
rono pusę. Reyes buvo išrinktas šios 
partijos atstovu parlamentan, tačiau 
netrukus pasisakė jis prieš bendra
darbiavimą ąu kitomis partijomis ir 
politinėmis grupėmis, vėliau perėjo | 
opoziciją vyriausybei ir 1948 m. ko
vo mėn. rinkimuose nebebuvo išrink
tas. Praeitąis metais jo partijos opo
zicionieriai prieš j| buvo suruošę 
atentatą La Plata, kur jis buvo su
žeistas'! galvą. Šiaip Reyes laikomas 
žymiu ir labai iškalbingu kalbėtoju

Bertollo pareiškė toliau, sąmoks
lininkai bandę patraukti savo pusėn 
dali karininkų korpo, būtent, avia
ciją, bet šis mėginimas visiškai ne
pavyko. Tada jie nukreipė savo šali
ninkų verbavimą į civilėš aviacijos 
direkciją. (Sis pareiškimas atsklei
džia užkulisius, kodėl prez. Peronas 
prieš'kur| laiką Santa Fe pasakytoje 
kalboje taip griežtai kalbėjo prieš vi
dujinę opoziciją.)

„Prensa“ informuoja, kad policija 
sąmokslininkus jau seniai sekusi, 
slapčia klausėsi jų pasikalbėjimus 
telefonu, užrašydama tuos pokalbius 
patefono plokštelėse ir tuo pačiu su
rinkdama gausios įrodomosios me
džiagos.

Argentinos visuomenė žinias apie 
sąmokslo atidengimą sutiko susijau
dinusi. Daugiausiai nesuprantamas 
jai atrodo dvasininkų įsimaišymas j 
planuotą žmogžudystę. Toji aplinky
bė ir ryšys su buv. atstovu Reyes 
rodo, jog suokalbininkai ideologiškai 
buvo labai skirtingi, nes ankstyves
niuose parlamento debatuose Reyes 
yra pasirodęs kaip antiklerikalas, ku
ris priešinosi net religijos dėstymo 
įvedimui j pradžios mokyklas.

Galutinis sprendimas apie atenta
to ruošą ir reikšmę galės paaiškėti 
tik vėliau, kai bus atidengta daugiau 
smulkmenų. Tačiau ir tai, kas jau 
paskelbta, pakako, kad š. m. rugsėjo 
24 d. provyriausybinė profesinė są
junga, apimanti didžiąją darbininki
jos dalį suorganizuotų visuotini 
streiką ir masines demonstracijas 
džiūgavimui dėl nepaliestos prezi
dento gyvybės pareikšti. Streiko šū

Jie bėga iš priespaudos
The New York Times parašė ve

damąjį DP reikalu. Jame rašoma 
apie 69 pabaltiečius DP, kurie atvyko 
laiveliu, plaukdami 74 dienų per At
lantą. Iki šiol atvyko jau 200 tokių 
narsuolių ir drąsuolių. Kadangi jie 
atbėgą iš priespaudos nors ir nele
galiai, jie tur| būti traktuojami ne 
kaip (statymo laužytojai, bet kaip 
garbingi svečiai, mano laikraštis. 

kis buvo plačiai išgirstas. Visos par
duotuvės, bankai, įstaigos, įmonės, 
biržos ir p. Buenos Aires mieste tą
dien buvo uždarytos. Miesto centre 
prekylangiai užsileido geležimis. Iš 
priemiesčių plaukė minių minios į 
miestą ir telkėsi prieš vyriausybės 
rūmus. Tramvajai ir kitos susisieki
mo priemonės veikė iki vidudienio, 
gabendamos demonstrantus, po to ir 
jų tarnautojai perėjo į demonstraci
jas.

Vakare prieš vyriausybės rūmus 
{vyko masinis mitingas, kuriame kal
bėjo keliasdešimt kalbėtojų. Mitin
gas turėjo pademonstruoti, kad di
džioji darbininkijos ir visos tautos 
dalis stovi už prezidento Perono pe
čių. Prieš tai paskirose miesto dalyse 
buvo įvykę daliniai mitingai, kurių 
dalyviai atžygiavo tvarkinga eisena i 
didžiąsias manifestacijas. Gatves už
plūdo minia su transparentais, reiš
kiančiais džiaugsmą dėl prezidento

• Jugoslavijos Tito vyriausybe at
virai paskelbė, kad jos vyriausybė 
visai nepriklauso nei nuo Sovietų Są
jungos, nei nuo kominformo. Ben
droje parlamento sesijoje ir buvo 
nutarta, kad Jugoslavija yra nepri
klausoma, ji vykdys krašto ir tautos 
valią ir jos niekas nepriversiąs atsi
sakyti nuo demokratinio bloko, jei to 
norės tauta. Tai oficialus vyriausy
bes pasisakymas dėl Sovietų S-gos 
ir kominformo. (UP)
• H. Wallace Texase st. vėl gavo 
kiaušinių ir pomidorų ( mikrofoną, 
tačiau jis nekreipęs dėmesio | tai ir 
skaitęs savo pranešimą, nes toje vie
toje esą nemaža jo šalininkų. (UP)
• Vokiečių oficialūs pareigūnai pra
dėjo gerai suorganizuotą kampaniją, 
nukreiptą Į okupacinių išlaidų vaka
rinėse zonose sumažinimą. Gen. Clay 
pareiškė, kad kol amerikiečiai už 
kiekvieną asmenį išleidžia po 80 et., 
tai vokiečiai negali skųstis pridėdami 
po 20 et. Vokiečiai taip pat priekaiš
tavo ir dėl 400.000 DP maitinimo. 
(HT)
• JAV vykdo didelio masto manev
rus Amerikoje, juose dalyvauja 500 
sprausminlų lėktuvų ir tolimo skridi
mo bombonešių. (UP)
• Vatikano laikraštis „L Osservato- 
rc Romano" paskelbė, kad Stalino 
raštai yra draudžiami Romos katali
kams skaityti pagal 1399 kanonų 
straipsn} ir kad „Šventajam Sostui 
nereikia specialiai leisti dekretą. (AP)
• Bulgarijos vyriausybė išleido ofi
cialų pareiškimą, kad Bulgarijoje turi 
būti paleistas Jugoslavų „piliečių 
frontas“, nes jis nusistatęs prieš So
vietus, liaudies demokratiją, Bulga
rijos vyriausybę bei komunistų par
tiją. (AP)
• .Šių metų sausio 26 d. Tokijo ban- 
kan atėjo vienas žmogus ir pasakė, 
jog jis atnešąs vaistus nuo epidemi- 

NepasMimas
IPK iš Belgrado praneša:
Belgrade pastebimas vis didėjąs 

susirūpinimas dėl visame krašte pra
dedančių kilti neramumų. .Ypač pas
taraisiais mėnesiais pagausėjo žinios 
apie demonstracijas. Dideli susidūri
mai tarp demonstrantų ir milicijos 
įvykę Duba, Borika ir Sokolovici vie
tovėse, kur vietos milicija panaudo
jusi šaunamuosius ginklus; buvę žu
vusių ir sužeistų, tačiau jų skaičių 
nustatyti, neįmanoma.' Zagrebe pas
tarosiomis dienomis kelis kartus pa
sikartojo neramumai ir nepasitenki
nimas nepakankamu maisto tiekimu. 
Čia daugiausiai demonstravo mote
rys, reikalaudamos „laisvės ir duo
nos“.

Koncentracijos stovyklose Novi- 
sad ir Sombor, kuriose kalinama 
50.000 politinių kalinių, prasidėjo ka-
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išlikimo. Čia pat buvo prez. Peronui 
užtikrinta masių ištikimybė. Mani
festacijos praėjo tvarkingai ir taikiai, 
jokių susidūrimų ar nesusipratimų 
nejvyko.

Susirinkusiai demonstruojančiai 
žmonių miniai pasirodė prezidentas 
Peronas ir jo žmona. Prezidentas, 
be kita ko, kalbėdamas pastebėjo: 
„Tik vakar parlamento rūmuose 
opozicijos atstovai pasididžiuodami 
kalbėjo, kad jie parlamente pasiliksią 
dar kelias dienas. Tuo jie begėdiškai 
prisipažino, kad jie žinojo apie ruo
šiamą sąmokslą: jie yra arba iš tik
rųjų pranašai, arba suokalbio daly
viai.“ Po jo kalbėjo Eva Peron. Ji 
pareiškė: „Jeigu būtų reikalinga, aš 
esu pasiruošusi. tūkstantį kartų nu
mirti, tačiau nėra pasaulyje jėgos, 
kuri galėtų Argentinos socialini tei
singumą sužlugdyti.“ Šie paskutiniai 
Eva Peron žodžiai gal geriausiai iš
reiškia tai, ko siekė atentatininkai. (z) 

------------------------------------------ —---- i ■ j ..

Įvairios žinios _
nės dezinterijos ligos. Išdėjęs piliu
les ir prašęs jas suvalgyti. 16 tarnau
tojų jas paėmę. Po valandos 12 tar
nautojų mirė, nes ten buvo cyanido 
nuodai. Žmogžudys pasiėmė 164.000 
yenų (608 dol.) grynais ir 17.450 yenų 
čekiais. Buvo didžiausia medžioklė 
suruošta, bet piktadarius ilgai nesu
rastas. Tik rugpiūčio mėn. buvo įtar
tas vienas senas dailininkas, kuris 
po ilgų tyrinėjimų, sekimo, prisipa
žino tai padaręs, nes jam reikėję pi
nigų savo kūriniams ir mylimajai pa
remti. Dabar už tat jis laukia teismo. 
(UP)
• Britų komunistu partijos vicepir
mininkas pasakė, kad komunistai 
rems britų kolonijose komunistų są
jūdį už išsilaisvinimą. Jie darys žy
gių sujungti kolonijų tautoms visa
me pasaulyje kovai prieš pavergėjus. 
Jis kaltina savo vyriausybę dėl ko
munistų priespaudos Malajuose. (AP)
• Britų parlamento kairiojo sparno 
(komunistai) atstovas p. Zllliacus pa
siūlė, kad Britanija .užbaigtų Ber
lyno krizę pasiduodama ir siektų su
jungtos Vokietijos soclallzacijos, ben
dradarbiaujant visiems keturiems di
diesiems. Jis išdėstė 5 punktų pro
gramą paminėdamas, kad būtų atsi
sakyta nuo Vakarų Vokietijos suda
rymo ir tuo būdu pasiektas kompro
misinis sprendimas. (Jo programa, 
kaip matome, remiasi Sovietų pagei
davimais.) (AP)
• Sovietų pasiūlymas ginklavimąsi 
sumažinti vienu trečdaliu esamos pa
dėties nėra naujas, nes JAV 1932 me
tais Tautų Sąjungoje buvo pasiūliu
sios nusiginklavimo programą, bet iš 
to niekas neišėjo, nes Vokietija atsi- 
ginkiavo, o Prancūzija bijodama taip 
pat ginklavosi. Tuo metu Litvinovas 
siūlė visai nusiginkluoti, bet iš tikrų
jų Sovietų Sąjunga taip pat iki dan'ų 
apsirūpino ginklais. (AP)

Jugoslavijoje aiija
linių sukilimas, kuri nuslopino tik 
atgabenti kariuomenės daliniai.

Ir kariuomenėje pastebimas aštrus 
skilimas. Banjaluka artilerijos karei
vinėse {vyko muštynės tarp Tito ša
lininkų ir kominformui ištikimų ka
reivių, kurios išsivystė į tikrą mūšį. 
Tik atgabenti kariuomenės rezervai 
ir milicija kominformo šalininkus 
nugalėjo. Ir čia susišaudymo metu 
buvo žuvusių ir sužeistų.

Belgrado partijos sluogsniai orga
nizuoto anti-Tito sąjūdžio egzistavi
mą nuneigia, ir spauda apie riaušes 
nutyli. Tačiau spaudoje varoma 
smarki propaganda prieš „liaudies 
priešų užmačias','. Beveik, ištisomis 
dienomis Belgrado gatvėse demon
struoja kariuomenės ir darbininkų 
kolonos, dainomis ir garsiakalbiais 
propaguodamos už Tito, (pr)

Uždraustos mirties priežastys. — 
Rytinėje .Vokietijos zonoje sovietų 
karinė administracija uždraudė Tbc 
ir nusimaitinimą {rašyti į mirimų re
gistracijos dokumentus. Sveikatos 
skyrių nurodymais, tokiais atvejais 
turi būti rašoma: „širdies priepuolis" 
ūą „vėžys“. (SZ)

Premijos denuncijantams. — An
germunde apskrityje (Brandenburge) 
uoliausi skundikai gauna specialias 
premijas. Kas ■ taip vadinamajam 
„liaudies kontrolės komitetui“ pra
neša apie neregistruotus mėsos, kiau
šinių, riebalų kiekius, gauna tam ti
krą taškų skaičių. Už 600 tokių taškų 
skundikas gauna paršeli. (FNP)

Naujas šnipinėjimo būdas. — Ka
nadai priklausančių arktikos salų El
lesmere ir Baffin gyventojai pasta
ruoju metu pradėjo iš sovietų oku
puotų rytinės Europos valstybių gauti 
šimtus laiškų, kuriuose pageidauja-

• Komunistų partija Budapešte iš
valiusi savo partiją, išskirdama iš 
18.000 narių 10.000, kurie pasirodė 
netinkami. (UP)
• JAV karo ministeris K. Royall 
pareiškė, kad karas dar nėra artimas, 
tačiau pridūrė: „Mes turime reali
zuoti, jog karo apsprendimas yra ne 
mūsų, bet keletos despotiškų, galingų 
vyrų rankose ir kad tas pareina nuo 
laiko, bet ne niro galutinių tikslų, 
kurių siekia šie vyrai"... Komunistai 
pakartotinai pareiškę savo tikslus 
siekti pasaulinės imperijos Sovietų 
valdžioje. „Mes žinome, kad Sovietai 
laiko 4.000.000 po ginklų ir remia 
karinius (rengimus, kurie Amerikai 
atseitų 35 milijardus dolerių kasmet.“ 
(Dabar Amerika išleidžia 11 milijar
dų dolerių metams.) šios pajėgos 
esančios ne tik gynybai, bęt ir ki
tiems tikslams. (AP)
• Per papildomus parlamento rin
kimus Glasgowo provincijoj. Angli
joje, komunistai gavę 17 “/• balsų 
daugiau negu 1945 metais. Laikraštis 
pastebi, jog komunistai didžiuojasi 
moraliniu laimėjimu. Darbiečiai da
bar gavo 13.706, o 1945 m. — 15.804 
balsus. Konservatoriai irgi gavo 
daugiau.
• Į Haiifaksą atvyko laivas su 800 
DP iš Europos.

P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
ĮSTAIGA, AROLSEN prie KASSELio.

ieško šių asmenų:
90. Dundienė Marija, g. 1917. 4. 

17, pask. žinia iš WahlitzZMagd. 1945 
m.; Edelenis Elena, Aleksandro d., g. 
1909 m. Rygoje, 1944 m. deportuota | 
Vokietiją; Einigytė Bronė, 25 m. am
žiaus, pask. žinia iš Wewelsburg ne
toli Paderbom/Westf. 1945 m.; End- 
zelis Albertas, g. 1932. 2. 29 Šilutėje, 
pask. žinia iš Halberstadt 1945 m.; 
Endzelytė Irena, g. 1938. 9. 28 Šilu
tėje, pask. žinia iš Halberstadt 1945 
m.; Erlickaitė Rozalija, g. 1917 m. 
Viekšniuose, deportuota Vokietijon; 
Fridland Julinka, 17 m. amžiaus, 
pask. žinia iš Stanislavovo, Lietu
voje; Gelman Anšiį 70 m. amžiaus, 
g. Kurkliuose; Gelumbauskaitė Ele
na, g. 1925. 5. 3 Radviliškyje, pask. 
žinia iš Oelsnitz/Vogtland 1945 m.; 
Geršonovič Moric, g. 1891. 10. 10 
Kaune, buv. Dachau, 1944 m. depor
tuotas Auschwitzan; Glodenis Anelė, 
g. 1910 m., pask. žinia iš Vokietijos, 
britų zonos 1944 m.; Glodenis Jad
vyga, g. 1926 m. pask. žinia iš Vo
kietijos, britų zonos 1944 m.; Glode
nis Saher (?), gim. 1928 m., gyvena 
britų zonoje; Graurogkas Vytautas, 
g. 1925 m., deportuotas Vokietijon; 
Jagomastas Jurgis, g. 1917. 5. 13 Til
žėje, Rytprūsiuose, 1941 m. deportuo
tas Vokietijon; Jansonas Sigfridas, 
g. 1907 m. Kesia (?), Lietuvoje, pask. 
žinia iš Vokietijos 1944 m.; Klemas 
Martynas, g. 1916. 11. 15 Plikiškiuose, 
Tauragės apskr., pask. žinia iš Kreu- 
zingen, Vokietijoje; Kudakas Kazys, 
g. 1925. 5. 16 Kaune, pask. žinia iš 

ma „mūsų-puikiųjų katedrų vaizdus“ 
keistis | „Kanados dokų ir uostų įren
gimų nuotraukas“. (FNP)

Krikštas su vandens švirkštu. — 
Kiniečių generolas Chu-Hsing, vy
riausybininkų armijos vadas, prieš 
kelias savaites perėjo į krikščionybę. 
Jis įsitikino, kad ši religija yra ge
riausia, ir panoro apkrikštyti ir savo 
kareivius. Tad, pamokęs katekizmo, 
surikiavo juos ir, užlipęs ant arklio, 
iš gaisrininku švirkšto paleido van
deni ant kareivių galvų. (AP)

Mirė, nesulaukęs mirties. — Šio
mis dienomis New Jersey (JAV) ka
lėjime natūralia mirtimi mirė 89 m, 
amžiaus Archie Harron, kuris ketu
riasdešimt metų kalėjime laukė jam 
skirtos mirties bausmės įvykdymo, 
Jis 1908 m. buvo nuteistas mirti, ta
čiau bausmės vykdymas dėl apelia
cijų buvo atidėliojamas, iki pagaliau 
mirė jam bausmę paskyręs teisėjas, 
Pagal amerikiečių įstatymus bausmės ' 
vykdymo datą turi paskirti bausmę 
uždėjęs teisėjas. (AP) 7

Pilietybės rebusas. — Netekėjusi 
prancūzė JAV lėktuve ties Kanados 
teritorija pagimdė kūdikį kurio tė-- 
vas buvo Lenkijos emigrantas. Pi
lietybės specialistai susidūrė su sun
kia problema, nes niekaip nepajėgia 
išaiškinti, kurią pilietybę vaikas turi 
gauti. (NWR) . •

Tatikimiausi bilietai. — Kadangi 
lig šiol 5 ar daugiau asmenų su vienų 
bilietu sugebėdavo įlįsti j šokių salę. 
Wasserberndorfo (Obfr.) pramogų. 
rengėjai nutarė šokėjų poroms vietoj 
bilietų ant rankų užspausti šokius 
rengiančios organizacijos antspaudą. 
(PNP)

Filmų kritika. — Vienas Berlyno 
kino teatras, paprašęs lankytojų an
ketose nurodyti, kurios valstybės fil
mus labiau mėgsta, gavo iš vieno as
mens tok| atsakymą: „Angliškus — 
jeigu juose parodoma nedaugiau, 
kaip penki nokautai; amerikietiškus 
— jeigu jie nesitęsia ilgiau, kaip 3 
valandas; prancūziškus — jeigu ne
daugiau, kaip pusė veiksmo vyksta 
miegamajame; rusiškus —jeigu ne- 
senesni, kaip 20 metų“. (FR)

Padėka
Gerb. Dillingeno stovyklos kun. 

Klebonui, Komitetui ir geraširdžiams 
tautiečiams, globojusiems mus ato
stogų metu, nuoširdžiai dėkojame.

EichstStto klierikai

Brandenburgo 1945 m.; Kumfert 
Heinrich Helmut, g. 1914. 7. 1 Kybar
tuose, sužeistas Gdynėje ir 1944 m. 
laivu išgabentas j Warnemūndę; 
Kristinas Jonas, g. 1917. 12. 20 Alvite, 
pask. žinia iš Augsburg, Bavaria- 
Vokietija.

LT Meno Ansamblio „Čiurlionis“ 
sudėčiai papildyti

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

Kreiptis į Ansamblio Vadovą, 
(14b) Dettingen b. Urach, Konigs- 
hohe, „Čiurlionis“. (3)

Mr. Adomas Navickas, 115 Allen 
Place, Hartford, Conn., USA, ieško 
savo giminių — Teofilės Medziuke- 
vlčienės ar jos vaikų, kilusių iš Aly
taus apskr. Simno valsč. Kaukių 
km. Juos pačius ar turinčiusius apie 
juos žinių prašau atsiliepti.

VISŲ DĖMESIUI!
įvairiose sanatorijose Vokietijoje 

šiuo metu yra apie 450 lietuvių džio
vininkų, jų tarpe apie 100 vaikų. Jų 
išvykimas iš Vokietijos greitu laiku 
nenumatomas. Todėl prašome visų 
tų, kurie dabar. išvyksta, visą atlie
kamą literatūrą vaikams ir suaugu
siems aukoti vietos L.R.Kryžiaus sky
riams arba Įgaliotiniams. Šios kny
gos bus išdalintos sanatorijose gulin
tiems ligoniams.

Už tą auką ligoniai bus visiems 
labai dėkingi.

L.R.K. Vyr. Moterų Komitetas
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ SAVAITRaSTIS

BALFas ieško tarnautojų Europai
AMERIKOS KONTINENTO LIETUVIŲ SPAUDOS

Ryšy su emigracija į Ameriką pa
gal naująjj Įstatymą BALFas yra nu
matęs siųsti i Vokietiją, Austriją ir 
Italiją savo delegatus, kurių pa
reigoms per amerikiečių lietuvių 
laikraščius ieško kandidatų. Taip pat 
pabrėžia, kad esanti galimybė reko
menduoti eilę asmenų valdžios ir pri
vačių organizacijų {staigų tarnyboms 
užsienyje, todėl paieškoma sekančių 
kvalifikacijų asmenų: 1) Baigusių so
cialinius mokslus arba toje srityje 
dirbusių ir patyrusių žmonių, 2) Ge
rai mokančių anglų galbą ir galinčių 
susikalbėti lietuvių, lenkų, ukrainie
čių, vokiečių ir prancūzų kalbomis, 
nors ir bet kuria viena iš čia išvar
dintųjų. Kandidatų amžius pagei
daujamas nuo 25 iki 50 metų.

Asmens, sutinką vykti tarnybai i 
užsieni, privalo pasižadėti tarnauti 
nemažiau vienerius metus laiko. Ke
lionės išlaidos ligi tarnybos vietos 
padengiamos, o alga būsianti moka-

iš Vokietijos atsigabenimui. Po at
liktos programos viešoje savo kal
boje ministeris pabrėžė, kad jam bu
vę malonu pasikalbėti su DP mergai
tėmis, nes greitu laiku Kanada ža
danti priimti dar apie 10.000 DP. Iš
reikšdamas savo pasitenkinimą šiuo 
Kanados vyriausybės žygiu, p. Mi
nisteris užsirašė šių lietuvaičių liku
sių Vokietijoje giminių adresus, ža
dėdamas jų atvykimą pagreitinti.

Šio pobūvio meninę programą iš
pildė lietuvaitės: dainininkė p. Vie- 
nožinskaitė ir išraiškos šokių’šokėja 
p. Šimaitienė. Pirmoji padainavo 
„Kur bakūžė samanota“, „Mano sie
loj šiandien šventė“, vieną anglišką 
ir vieną prancūzišką dainas, o antroji 
pašoko keletą išraiškos šokių. Abiem 
akomponavo p. V. Judzentavičiūtė, ku
ri, ministeriui pageidaujant, paskam
bino ir pora solo dalykėlių.

Lietuvaitėms atsisveikinant ir iš-

PUSLAPIUOSE

vykstant, p. Cote pasiūlius svečiai 
vieningai sušuko: „Lai gyvuoja lais
va ir nepriklausoma Lietuva“.

Iš ARGENTINOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

„Argentinos Lietuvių Balso“ rug
sėjo 16 d. numeryje skaitome:

— Pianistas A. Kuprevičius Įvai
riuose Argentinos miestuose ruošia 
piano koncertus. Buenos Aires jo 
koncertas Įvyko rugpiūčio 8 d., o 
Kordoboj kitą koncertą suruošė rug
sėjo 18 d.

— Rugsėjo 8 d. Buenos Aires 
mieste mirė Argentinos Vyriausio 
Tribunolo valdininkas lietuvis Jurgis 
Radzevičius. Jis atvyko j Argentiną 
1924 metais. Mirė sulaukęs tik 42 
met. amžiaus.

— Poetas Petras Babickas Uru
guay laivu rugpiūčio 26 d. išplaukė 
j Jungtines Amerikos Valstybes.

— Rugsėjo 4 d. laivu „Olimpia“ 
iš Vokietijos į Buenos Aires atplaukė 
grupė lietuvių, kurių tarpe yra Eich- 
statto gimnazijos mokytojas Jaros
lavas Nastopka su žmona, Klemensas 
Juškevičius su žmona, Romualdas 
Stukas ir kt.

— Baltiečių Komiteto pastango-.
mis gavę leidimus, iš Europos Ar
gentinon atvyko ir keliasdešimt lat
vių šeimų.
LIETUVIAI KOMUNISTAI TRE

MIAMI IŠ BRAZILIJOS
Aukščiau minėtame „Argentinos 

Lietuvių Balso“ numeryje rašoma, 
kad rugpiūčio 25 d. Vyriausias Fe
deralinis Tribunolas patvirtino anks
tyvesni teismo nutarimą suimti lie
tuvius — J. Butėną, V. Buką, A. 
Plentą, A Kučinską ir kitus, pasižy
mėjusius komunistine veikla, — iš
tremti iš Brazilijos. Ta proga Bra
zilijos laikraštis „Coreio du Manka“ 
sulygina lietuvius su portugalais, ku
rių pats nevalyviausias elementas 
susigrūdęs Brazilijon ir tebesąs dar 
ir dabar progreso stabdžiu. Apie 1923 
metus Lietuva taip pat išmetusi Bra
zilijon komunistuojantį elementą, 
kuris teršiąs ateivių vardą ir drums- 
čiąs Brazilijos gyvenimo rimtį. Iš to 
fakto matome, kaip kelių svetimiems 
parsidavusių tautiečių nešvarūs dar- 
baf žemina visų lietuvių gerą vardą.

Stp. Verpenis

Pagalba laisvės 
trokštančioms tautoms
T. DEWEY DEVYNIŲ PUNKTŲ

POLITIKOS PLANAS
Respublikininkų kandidatas i pre». 

zidentus, kalbėdamas savo rinkimi
nės kampanijos metu, išdėstė savo 
būsimos politikos devynius punktus 
ir priminė, kad JAV politika Sovie
tams turi būti tiek aiški, kad jie ne
bemėgintų blefuoti. Jis išnaujo pasi
sakė už Jungtines Europos valstybes, 
kad jos sudarytų tokią taikos pajėgą, 
jog joks despotiškas totalitarinio re
žimo valdovas negalvotų apie laisvės 
silpnumą ir nedrįstų pradėti karą. 
Dewey politinė programa yra tokia:

1) Neribota parama Jungtinėm^ 
Tautoms.

2) Draugiškumas ir pagalba lais
vės trokštančioms tautoms, nežiūrint 
kur jos bebūtų.

3) Panaudoti ERP (Europos atsta
tymo planą) kaip paskatinimą Euro
pos Unijai sudaryti.

4) „Mes turime užbaigti tragišką 
savo seno draugo ir sąjungininko — 
Kinijos apleidimą“.

5) „Mes .turime būti taip stiprūs 
(kariškai), kad nė viena tauta vėl ne
rizikuotų mus užpulti“.

6) Ši politika turės skatinti tautos
ma pagal asmens kvalifikacijas, uži
mamąją vietą ir susitarimą.

Washingtone ir New Yorke dar 
, esančios reikalingos stenografistės, 

mašininkės ir buhalterės, gerai mo
kančios anglų kalbą ir galinčios lie- 

, tuviškai bei kitomis kalbomis susi
kalbėti. Tarnyba užtikrinama dvejų 
■metų laikui.

SPALIŲ MENESĮ LAIDOS 
DR. JONĄ ŠIUPĄ

. Viename „Vienybės“ rugsėjo vi
durio numeryje rašoma, jog Chicagoj 
jau veikia Įsikūręs Komitetas Dr. Jo
nui Šliupui laidoti. Kaip žinoma, 
urna su Dr. J. Šliupo pelenais jau 
prieš kurį laiką yra nugabenta į Ame
riką, o dabar ruošiamos jo palaikų 
iškilmingos laidotuvės. Minėto Ko
miteto garbės nariais sutiko būti Dr. 
Aldona Šliupaitė, Ponia Grasilda 
Šliūpienė, Dr. Kazys Grinius, Dr. Pi
jus Grigaitis ir kt. Iškilmingos lai
dotuvės Įvyksiančios š. m. spalių 10 
dieną. Atitinkamą kalbą Dr. J. Šliu
pui pagerbti iškilmėse sutiko pasa
kyti Dr. K. Grinius.
LIETUVAITES IŠLYDĖJO Į EURO
PĄ KANADOS DARBO MINISTREI

Kanadoje išeinąs lietuvių laikraš
tis „Nepriklausoma Lietuva“ rugsėjo 
9 d. numeryje rašo, kad rugpiūčio 24 
d., ruošiantis Kanados darbo ministe
riui p. Humphrey Mitchell kelionei j 
Europą, buvo suruoštos jo garbei 
Montrealyje išleistuvės, kuriose da
lyvavo ir 5 lietuvaitės, pakviestos di
delio lietuvių bičiulio ir to pobūvio 
iniciatoriaus darbo ministerio parla
mentarinio patarėjo p. Paul Emil Co
te. Šiame pobūvyje viso dalyvavo 
apie 170 svečių.

Tautiniais rūbais pasipuošusios

P. Carusi stengsis neskaidyti šeimų
PASIKALBĖJIMAS SU P. PH. L. RYAN, IRO AMERIKIEČIŲ ZONOS DIREKTORIUM, BAD KISSINGENE

Š. m. spalių 1 d., Tautinio Ansam
blio suruošto koncerto Bad Kissin- 
geno miesto teatre IRO Direktoriui 
su Ponia pagerbti proga, LTB Centro 
Komiteto Pirmininkas P. Gaučys ir 
I vicepirmininkas A. Kalvaitis lanT 
kėši IRO Amerikiečių zonos štabe ir 
buvo priimti p. Ph. Ryan, su kuriuo 
turėjo ši pasikalbėjimą.

— Ryšium su {tempta politine pa
dėtimi mūsų tautiečiai nerimauja, 
prisibijodami eventualių {vykių. Ar 
IRO turi kokį planą tuo atveju trem
tiniam evakuoti? '

— Karo psichozė, kuri dabartiniu 
metu jaudina ne tik DP, bet ir visus 
kitus, mano supratimu, neturi rea
laus pagrindo, nes dėl dabartinės 
būklės karas neturėtų Įvykti. Šiomis 
dienomis aš parsikviečiau i Bad Kis- 
singeną visą savo šeimą, o" tai patvir
tina mano samprotavimą nuoseklu
mą. Jei įvyktų ginkluotas konfliktas, 
tai jis paliestų ne tik DP, bet visus 
gyventojus, jų skaičiuje ir mus. Eva
kuacijos planas, aš manau, tai būtų 
kariuomenės štabo reikalas, bet su 
juo aš dar tuo reikalu nesu kalbėjęs.

— IRO vyrauja nuomonė, kad DP 
vaikams pakanka pradžios mokyklų 
ir nėra reikalo turėti savas gimnazi
jas. Ir IRO moka algas mokytojams 
tik tada, kai 1 mokytojo turima 25 
vaikai. Antra vertus, mūsų mokyto
jai gauna menkesnes algas. Mes pa
geidautume, kad mūsų mokytojai al
gų atžvilgiu būtų sulyginti su vokie
čių mokytojais.

vadovausis ne tik komerciniais ap
skaičiavimais sveikam, darbui tinka
mam elementui gauti, bet ateis mo
mentas, kada jos pajus reikalą vado
vautis ir humaniškumo principais. 
Ta prasme veikia IRO. Tokio nusi
statymo laikosi ir p. Carusi. Masinės 
emigracijos j JAV pradžioje, galimas 
daiktas, bus parinktas sveikesnis ir 
jaunesnis elementas, bet tai nereiš
kia, kad bus atsisakyta nuo fiziškai 
silpnesnių DP. Be to, fiziškai silp- 
nesio elemento išgabenimas pareis ir 
nuo pirmųjų emigrantų ir nuo įspū
džio, kokj Jie sudarys JAV. Jei pir- 
-mleji užsirekomenduos teigiamai, ga
lima drąsiai tvirtinti, kad jie palenks 
ir viešąją nuomonę ir JAV instituci
jas teigiama prasme. Bet jeigu pir
mieji ambasadoriai užsirekomenduos 
blogai, tai tas eventualiai atsispindės 
ir-i tos tautinės grupės emigraciją ir 
1 tai, ar tos tautinės grupės defektin- 
gi asmens galės Įvažiuoti j JAV. Tai 
liečia ne tik JAV, bet ir kitas šalis, 
i kurias bus perkelti DP. IRO dės 
visas pastangas atskiroms vyriausy
bėms paveikti, kad jos pasiimtų kar
tu su fiziškai sveiku elementu ir ati
tinkamą skaičių ligonių bei vyresnio 
amžiaus žmoniy.

— Mūsų tautinė grupė yra susi
rūpinusi šituo klausimu ir ieško bū
dų, kaip parinkti ir pasiųsti geriau
sius. Mes norime pasiūlyti ir IRO ir 
selektorių komisijoms tautinius at
stovus, kurie padėtų atrinkti { pirmą
sias grupes tinkamiausius.

— Emigracijos įstatymas aiškiai 
nustato, kad emigracijai į JAV tin
kamiausią elementą parenka JAV 
organai, nes jeigu jūs dalyvausite 
selektorių komisijose, tai klausimas, 
ar tai atitiks {statymo dvasią ir ar 
to panorės selektoriai, nes ir jūsų at
stovais selektoriai neturi pagrindo 
pasitikėti. Tiek IRO, tiek ir p. Ca
rusi, nori pasiųsti geriausius, kad 
neužkirstų kelio kitiems. Ta dvasia 
bus bendradarbiaujama su selektorių 
komisijomis.

Nors dar turėjome keletą smul
kesnių klausimų, bet dėl laiko stokos 
tuo baigėme pasikalbėjimą su p. Rya- 
nu ir pareiškėme jam mūsų geriau
sius linkėjimus vykdant jo sunkius 
uždavinius. Ponas Ryan padėkojo už 
apsilankymą ir pažadėjo pasimatyti 
šį vakarą ruošiamame koncerte.

. * * *
Vakare Bad Kissingeno miesto 

teatre {vyko iš Seligenstadto atvyku-

lietuvaitės buvo pristatytos darbo 
Ministeriui ir jo šeimai. Ministeris 
maloniai su jomis pasikalbėjo ir pa
reiškė savo apgailestavimą, kad Ka
nadai trūksta laivų spartesniam DP

Iki 1950 mėly IRO 
įkurdins 000.000 DP
UP iš Romos praneša, kad IRO 

pareigūnai šiuo metu patvirtinę jog 
ši organizacija esanti suplanavusi 
įkurdinti 600.000 DP iki 1950 metų 
liepos 1 d. ir 100.000 likutį įkurdin
sią po to netrukus.

Šį savo planą IRO remia tuo, 
kad JAV pasižadėjo priimti per 
2 metus 205.000, Australija galutinai 
suprojektavo priimti 200.000 ir Ka
nada nori paimti 100.000 DP, Pietų 
Amerikos valstybės, kaip spėlioja 
IRO pareigūnai, priimsiančios kitus 
tremtinius.

Australijos parinkimo komisija, 
kap jau yra Austrijoje ir Vokieti
joje, numato įsikurti' ir Italijoje. 
Australijos IRO misijos šefas gen. 
maj. C. E. M. Lloyd pareiškė, kad 
40.000 tremtinių būsią pagreitintu 
būdu — lėktuvais, per jūras gabe
nami į Australiją.

Į Argentiną jau išvykę 13.000 
DP, kurių pusę sudarę gyvenę Ita
lijos stovyklose. 5 laivai išplaukę į 
t’ietų Amerikos kraštus iš Veneci
jon rugsėjo mėn. Spalių mėn. tiki
masi dar daugiau pasiųsti laivų į 
Pietų Amerikos valstybes. (NYHT).

— Amerikiečių mokykloje, kurią 
lanko ir mano vaikai, 25 vaikams 
skiriamas tik 1 mokytojas. Mokytojų 
algų didumas pareina ir nuo kitų 
apystovų. IRO nuolat spaudžiama 
mažinti DP reikalams skiriamus DM 
fondus. IRO stengsis kuo daugiausia 
DP aprūpinti darbu, tad bus geriau, 
kad juo daugiau bus dirbančiųjų, ne
gu kad tam tikram skaičiui mokyto
jų būtų didesnis atlyginimas. Į DP 
švietimo reikalus aš dar nesu įsigili
nęs, bet artimiausioje ateityje pa
sistengsiu šį klausimą išstudijuoti. 
Būtų pageidautina, kad i švietimo 
darbą būtų įtrauktos karitatyvinės 
organizacijos, kurios galėtų bent dalį 
reikalingų lėšų padengti, bet Tamstos 
žinote, kad nėra lengva karitatyvinės 
organizacijas įtikinti skirti tam rei
kalui lėšų. Daug lengviau iš jų iš 
gauti maisto ir aprangos reikalam 
pinigų.

— Ryšium su projektuojama ma
sine emigracija ir turint galvoje vei
kiančius nuostatus, reikia manyti, 
dalis mūsų tautiečių šeimų dėl ne
pagydomų ligų bus išardytos. Mūsų 
duomenimis, tokių asmenų lietuviai 
turės per 3.000. LTB Centro Kom- 
tas yra susirūpinęs jų likimu ir no
rėtų sužinoti, ar IRO turi kokių plą- 
nų tų žmonių ateičiai sutvarkyti?

— Aš esu šiuo reikalu kalbėjęs su 
p. Carusi dar būdamas JAV Raudon. 
Kryžiaus tarnyboje. P. Carusi deda 
visas pastangas dabar veikiantiems 
nuostatams apeiti ir jokiu būdu šei
mų dėl vieno ar kito šeimos nario 
ligos neskaidyti. Reik prileisti, kad 
atskiros vyriausybės, priimančios DP,

gamybos kėlimą.
7) Glaudus bendradarbiavimas su 

kaimynais Amerikos kontinente.
8) „Mūsų užsienių politika turės 

išreikšti amerikiečių aspiracijas, tra-
dicijas ir idealus“.

9) „Mes turėsime pajungti dvasi
nius žmonijos turtus, pažadindami 
moralines vertybes“.

Sovietų Sąjungos atžvilgiu Dewey 
pasisakė: „Geriausias būdas bendrau
ti su Sovietų vadais yra buvimas ly
giai stipriais, jog būtų atstatytas 
mums respektas.“ (R)

šio Lietuvių Tautinio Ansamblio 
koncertas, į kurį prisirinko artipilnė 
teatro salė, daugiausia vietos vokie
čių ir IRO štabo tarnautojų. Buvo 
duotas „Atsisveikinimas“, kuris praė
jo su dideliu pasisekimu? Po spek
taklio p. Ph. Ryan nuoširdžiai padė
kojo C. (Komiteto atstovams už, jo 
žodžiais tariant, puikų spektakli.

Spektakliui pasibaigus IRO tar
nautojų svetainėje Tautinio Ansam
blio delegacija (dėl vietos stokos vi
sas ansamblis negalėjo sutilpti) IRO 
direktoriui įteikė meniškai paruoštą 
adresą su atitinkamu tekstu, o poniai 
Ryan gražų tautinių juostų takelį 
(abu darbai atlikti p. Bartašiaus). Tuo 
ir baigėsi, galima sakyti, lietuvių die
na Bad Kissingene — IRO JAV zo
nos štabe. . LTB

Marš. Žukovas rašo prisiminimus
KO VERTAS BUVO PASKYRIMAS Į ODESĄ VADOVAUTI ŠEŠTAJAI ARMIJAI ?

Būv. raudonosios armijos vyr. 
vadas, kada vokiečių kariuomenė 
šturmavo Maskvą, „herojus“, kuris 
užėmė Berlyną ir privertė gen. Kei- 
telį besąlygiškai kapituliuoti, ilgą 
laiką buvo dingęs be jokios žinios. 
Po kiek laiko pasigirdo, jog jis pa
skirtas Odeson 6-sios ramijos vadu 
— tai pirmasis į nemalonę pateki
mo ženklas. Bet ir apie šį paskyri
mą plačiau nebebuvo kalbama, ir 
taip vėl tyla apgaubė buv. Sovietų 
Sąjungos didvyrį Nr. 1.

Bet dabar pamažu pradeda at
siskleisti tikroji teisybė: marš. Žu
kovas tapo valymo auka, gyvena 
kažkur vidurinėje Azijoje, neida
mas jokių vadovaujančių pareigų, 
ir rašo savo prisiminimus. Ir ką gi 
kita jis begalėtų veikti po to, kai 
Kremlius jį ištrėmė ir, jo laimei, 
dar neapkalino?

Kaip prisimename, dar ne taip 
senais laikais, būdamas vyr. sovieti
nių pajėgų vadu Vokietijoje, Žuko
vas buvo staiga iškviestas į Maskvą 
pas Staliną, kuris jam per gen. Bul- 
ganiną pateikė klausimą ir pareika
lavo skubiai atsakyti: „Koki yra so
vietinės įtakos Vokietijoje padari
niai?“ Maršalas išsiprašė dvi dienas 
pasiruošti, kad per tą laiką galėtų 
lėktuvu iš savo pavaduototojo So- 
kolovskio parsisiųsdinti reikalingus 
duomenis. Po dviejų dienų įteiktas 
atsakymas buvo Stalino diskutuoja
mas su kitais dviem Kremliaus šu
lais — gen. Bulganinu ir kominfor- 
mo pirmininku Zdanovu. Buvo 
prieita išvada maršalo grįžimą kiek

sulaikyti, o tame tarpe sušaukti 
aukščiausąją partijos tarybą ir pa
tirti žymiausiųjų sovietinių asmeny
bių nuomonę. Tokiais atvejais, ka
da sušaukiama partijos grietinėlė 
nepaprastų reikalų svarstyti, Sta
linui įprasta leisti pirma pasisakyti 
visiems kitiems jo bendradarbiams 
ir tik po to sutelkti „žodį“ aukai.

Mikojanas ir Kaganovičius, abu 
politbiuro nariai, parėmė Žukovo 
naudojamus politinio auklėjimo me
todus, būtent: vokiečių komunistų 
vadus, ypatingai numylėtinį Vilhel
mą Piecką, remti ir tuo užtikrinti 
jų įtaką į vokiečių visuomenę. Visi 
kiti politiniai Kremliaus veikėjai 
pasirodė esą kitokios nuomonės. 
Čia ypatingai išsiskyrė Svemikas, 
kuris reikalavo vokiečiams statyti 
vis didesnius reikalavimus ir jų at
žvilgiu laikytis kiečiau. Ir Bulga
ninas kritikavo Žukovo administra
cijos metodus priekaištaudamas, kad 
Žukovas tesirūpinęs tik savo asme
niniu prestižu, apsileidęs savo pa
reigose ir pasiduodamas negeistinai 
vakariečių įtakai suburžuazėjęs. (Iš 
tikrųjų gen. Eisenhoweris dažnai 
buvo matomas vyr. sovietų būsti
nėje Karlshorste; o Žukovui staiga 
iš viešumos dingus, Eisenhowerio 
buvo prasitariama, kad jis nebe- 
gaunąs jokių žinių apie savo „gerą 
draugą“, su kuriuo Berlyno už
mezgęs draugiškus santykius, o tas 
jo dingimas jam keliąs nusistebė
jimą.)

Maršalas Žukovas nebegalėjo su
grįžti į Berlyną, bet gavo įsakymą

vykti į Odesą. Kai šitai pasiekė vie
šumą, buvo pradėta spėlioti, kad 
Sov. Sąjunga pietuose rengia dide
lius dalykus, nes jeigu į Juodosios 
jūros pakraštį Dunojaus, Dardanelų 
ir Kaukazo saugoti siunčiamas Žu
kovas, tai jau vien tas faktas turįs 
šį tą reikšti.

Bet šitokį spėliojimai, deja, ne
pasitvirtino. Priešingai, netrukus 
Žukovas buvo aplankytas dviejų 
aukštų karininkų, kurie jam davė 
suprasti, kad kariškiai, kurie karo 
metu įsigiję nuopelnų ir po to užė
mę aukštas vietas, dabar palaip-. 
sniul esą pakeičiami politbiuro čir 
viliais, o šie į savo rankas perimą 
ir karinį ir politinį vadovavimą. Po 
dviejų dienų Žukovas turėjo vykti 
į Maskvą. Tenai jis buvo priimtas 
Stalino, kuris jam paskelbė šio tu
rinio įsakymą: „Aukštesnių interesų 
sumetimais, pagal partijos nuta
rimą numatyta Sovietų Sąjungos 
didvyrį maršalą Žukovą, buv. so
vietinių okupacinių pajėgų vadą 
Vokietijoje, o dabar 6-sios armijos 
komandyrių, netrukus paskirti nau
jai misijai.“

Sekančią dieną Žukovui buvo 
pasiūlyta raudonosios armijos in
spektoriaus postas, kurio jis tačiau 
nepriėmė. Po to tris mėnesius apie 
jį nieko nebesigirdėjo.

Dabar gi iš Kremliaus sluogsnių 
pasigirsta, kad buvęs Sovietų Są
jungos didvyris Nr. 1, Gregori Žu
kovas, gyvenąs nežinomoje viduri
nės Azijos vietovėle ir rašąs sava 
prisiminimus, (z.) .
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