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Tautinės srovės seimas New Yorke 
bus nauja darbo pradžia

%

„Mūsų Kelio" bendradarbio pasikalbėjimas su LVS 
pirmininku Dr. M. Colney

Besiartinant pirmajam visuoti
niam tautinės srovės seimui, JAV 
yra ne tik įdomu, bet ir reikia pa
tirti, kaip žiūri į kai kuriuos svar
besnius klausimus pirmininkas tos 
organizacijos, kuri per eilę metų su 
dideliu atsidėjimu vykdė platų ir 
reikšmingą Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tuo tikslu mes dr. M. J. Colney 
pastatėme kelis klausimus, į kuriuos 
jis trumpai atsakė:

— Kokios priežastys verčia tauti
ną srovę persiorganizuoti?

— Yra daug priežasčių, kurios 
verčia tautinę srovę persitvarkyti. 
Svarbiausioji bet gi yra ta, kad rei
kia sudaryti vieną bendrą organi-

— Dar jie savo maršruto nėra 
pabaigę, ir gal dar per anksti apie 
įspūdžius kalbėti. Vis dėlto, jau da
bar aš esu įsitikinęs, kad VLIK’o 
atstovų atsilankymas Amerikoje pa
gyvino lietuvių dvasią. To dalyko 
mums reikėjo. Tiesa, gausėjantis at
vykstančių tremtinių skaičius jau ir 
taip sujudino Amerikos lietuvius; 
bet VLIK’o atstovai dar daugiau

mums visiems atnešė dvasinės stip
rybės, vaizdingiau nušviesdami'■Lie
tuvos reikalus. Galutini lankymosi 
rezultatai, aišku, pasirodys tik vė
liau. Tada ir įspūdžiai galės būti 
pilnesni.

— Kaip žiūrite į Lietuvos ateitį?
— Aš j Lietuvos ateitį žiūriu op

timistiškai. Manau, kad Lietuvos 
laisvės klausimas bus sprendžiamas

kartu su visų, Europos tautų likimu. 
Jei galutinai išnyks visų Europos 
tautų laisvė, tai ir Lietuvos likimas 
bus toks pat. Bet... tada, anksčiau 
ar vėliau, ateitų eilė ir Amerikos 
laisvei. Todėl mūsų, kaip Amerikos 
piliečių, užduotis yra viską daryti, 
kad didieji politikos klausimai būtų 
teisingai suprasti Amerikos visuo
menės.

— Kokių vilčių dedate Į tauti
ninkų seimą, kuris įvyks balandžio 
30 dieną?

— Aš tikiu, kad jis bus sėkmin
gas, nes jis jau senai tautinės srovės 
žmonių laukiamas ir jam ruošiamasi 
labai rimtai. Jis duos pradžią pla- 
ningesniam darbui ir suteiks gali
mybių įtraukti į tautinę veiklą nau
jų jėgų. Aš manau, kad visi, kurie 
savo mintimis ir savo darbu priklau
so prie tautinės srovės, supras šio 
seimo reikšmę ir jį parems, kaip kas 
išgali.

Paskutinės aktualijos

JAV neužleis Europos Sovietams
ATLANTO PAKTAS SVARBESNIS UŽ ATOMINĘ BOMBĄ

— Sovietų Sąjunga painformavo 
Italijos vyriausybę, kad ji nuo š. ra. 
Balandžio 15 d. Italijoje uždaranti 
savo konsulatus. Tuo būdu Italijoa 
dėtos pastangos atidaryti konsulatus 
Rusijoj nuėjo niekais.

— Nuo balandžio 1 d. Sovietai 
įveda politinius komisarus sovietų 
okupacinėje kariuomenėje Vokieti
joje.

— J.A.Vaistybių prezidentas H. S. 
Trumanas Kongresui pareiškė, kad 
Amerika neuždelsianti su atominių 
bombų panaudojimu, jei priešas 
pultų.

— Atlanto pakto Europos daly
viams apginkluoti Amerika turės su
teikti 1.250.000.000 dolerių kreditą. --

— Kanada savo valstybės terito
rija praplėtė 10-tą provincija - New
foundlands viena Atlanto sala, kuri 
anksčiau Anglijos karaliui kaštavusi 
10 svarų. Ji atsisakė nuo savo nepri
klausomybės ir prisijungė prie Ka
nados. Tuo būdu Kanada padidėja 
152.000 kv. mylių plotu ir pakėlė gy-

laciją, į kurią sutilptų visos iki šiol 
atskirai veikusios grupės. Tautinei 
srovei reikia turėti vieną bendrą va
dovybę, bendrą veikimo programą ir 
tvirtesnius organizacinius rėmus. 
Gyvenimas stato tautinei srovei 
naujų reikalavimų, ir kad galėtume 
tuos reikalavimus pilnai patenkinti, 
turime atitinkamai ir persitvarkyti.

— Kokius pagrindinius uždavi
nius numatote tautinei srovei?

— Tautinės srovės uždaviniai 
yra seni: palaikyti lietuvišką dvasią,

JAV užsienių reikalų ministerija 
buvo paprašiusi gen. štabo virš-ką 
gen. Bradley pareikšti savo nuomonę 
apie S. Atlatno Pakto valstybių ka
rinį saugumą ir jo organizavimą.

Tokia proga, kaip nurodo AP iš 
New Yorko, atsiradusi kaip tik šio
mis dienomis, kada gen. Bradley mi
nėta tema viešai kalbėjęs karo ve
teranams žydams.

Labai plačiai pasklidusi esanti ta 
mintis, kalbėjo gen. Bradley, kad 
Sovietų Sąjunga, jeigu tik ji norėtų,

ugdyti gerą lietuvio vardą ir plėsti įgalėtų užvaldyti visą Europa. JAV 
lietuvių įtaką visose srityse.' Prie šių 'esą tada beliktų pasitraukti,-išplėsti
Uždavinių reikia pridėti dabartiniu 
laiku ypatingai svarbų reikalą — kuo 
didžiausią prisidėjimą prie Lietuvos 
laisvinimo bylos. Gyvas, drąsus ir 
pilnas dalyvavimas visokeriopu bū
du Lietuvos kovoje už laisvę Ameri
kos lietuvių tautinei srovei šiuo me
tu yra pagrindinis uždavinys. Kad 
tokį dalyvavimą galėtume garantuo
ti, mums reikia planingai veikiančios 
ir drausmingos organizacijos.

— Kaip vertinate Amerikos Lie
tuvių Tarybos veiklą?

— ALT padarė iki šiol tiek, kiek 
ji galėjo padaryti. Dabartinė jos ga
ila yra sustiprėjusi. Reikia laukti, 
kad atitinkamai sustiprės ir jos vei
kimas. Tuo tarpu neatrodo, kad bū
tų pagrindo nusivylimui ALT veikla.

— Kokie Tamstos įspūdžiai iš 
VLIK’o atstovų — M. Krupavičiaus 
ir V. Sidzikausko lankymosi?

aviacijos veikimą ir tik po to pa
laipsniui Europos žemyną iš Sovietų 
atsiimti. Betgi tokia strategija tega
linti pačius patikimiausius Europos 
sąjungininkus nuo JAV tik atstumti. 
„Mūsų amerikiečiams turi būti vi
siškai aišku, kad mes Europoje ne
galime turėti draugų, jeigu mūsų 
karinė strategija numatytų pradžioje 
juos užleisti priešams, pažadant juos 
vėliau išvaduoti.“ Strategiškai S. At
lanto paktas įgalintų laisvąsias seno
jo ir naujojo pasaulio tautas laiku 
pristatyti vienų jėgas į kitų gyni
mosi pozicijas, kad priešas būtų pri
verstas sustoti tenai, kur jis peržen
gia savo sienas. Šiuo metu karinė 
pusiausvyra koncentruojama Jungt. 
Valstybėse, beveik 5.000 km atstume 
nuo Europos širdies, ir susideda iš 
JAV bombonešių sparnų ir JAV at
sargų.

Jeigu bendri laisvojo pasaulio 
gynimo planai neišspręstų ir Vak. 
Europos saugumo, nebūtų galima iš 
europiečių laukti, kad dėl bendro 
tikslo jie rizikuotų savo gyvybe. To
dėl esą tikslingiausias lėšų panaudo
jimas būtų investicijos į gerai su 
laiku suderintą Vak. Europos sienų 
gynimą. Patį S. Atlanto Paktą JAV 
gen. štabo viršininkas pavadino tai
kos dokumentu, kuris jį pasirašiusias 
tautas atpalaiduoja nuo baimės, jog 
tauta, kuri narsiai ginsis prieš agre
sorių, galėtų būti savo draugų iš
duota ir palikta viena. Todėl ir Pak
tas galįs pasireikšti dar svarbesniu 
už atominę bombą.

Vak. Europo galinti skaičiuotis 
Amerika, jeigu ši išliktų, lygiai kaip 
Amerika remtųsi Vak. Europa, jeigu 
ši ištvertų. Nors gi S. Atlanto Pak
tas esąs susitarimas dėl bendro gy
nimosi politikos, tačiau esą būtų sa

vaime suprantama, kad politika be 
jėgos yra ne kas kita, kaip įstatymas 
be jo pritaikymo praktikoje. Bet 
Vak. Europa tegalinti būti tik pačių 
europiečių išgelbėta. Tam jie turį 
turėti norą gintis ir priemonių (tan
kų, lėktuvų, artilerijos ir p.) turėji
mu, tiek gautais užtikrinimais, jog 
Vak. europiečiai pagalbą susilauks 
ir tai pačiu laiku. Be šių priemonių 
ir be aiškiai nusakyto užtikrinimo, 
pabrėžė gen. Bradley, galėtų kiek
viena tauta, kurią paliestų agreso
rius, tapti savo neviltįes auka. S' 
neviltis besibraunančio priešo at
žvilgiu galinti prilygti nemažiau kaip 
100 divizijų.

Prisiminęs Sovietų piktus žodžius 
Atlanto pakto adresu, gen. Bradley 
išsireiškė, jog tie prasimanymai te
sąs „įtūžusių šakalų grasinantis grū
mojimas, kada jų numatyta auka iš
sprūsta iš nagų“.

ventojų skaičių 320.000 asmenų. Da
bar Kanadą sudarys 3.842.000 kv. my
lių plotą ir 13.203.000 gyventojų.

Šveicarija kovos iki 
paskutinio vyro

Šveicarijos karo departamento še
fas p. Kari Kobelt pareiškė: „Švei
carija išprovokuotos agresijos atveju 
kovosianti iki paskutiriio vyro. Te
gul niekas negalvoja, kad ji atiduos 
savo gerus planus ir puikius miestus 
užpuolėjui bekovos. Kiekvienas kraš
to colis bus ginamas, kol mes būsime 
priversti pasitraukti į Alpių apka
sus, kur kova gali būti vedame be 
paliovos. Jokia auka nebus per dide
lė šveicarui, idant išlaikytų savo 
šimtmetinę laisvę ir nepriklausomy
bę“. (DM/m).

Kas kitaip manys bus šmeižtas
PAREIŠKĖ JAV PREZIDENTAS TRUMANAS

Kas bus su sergančiais ir seneliais OP?
IRO SUSIRŪPINO, BET KODĖL TIK DABAR? KODĖL TAIP VĖLAI?

Neseniai NYHT laikraštis įsidėjo 
net du straipsnius, parašytus pulk. 
Įeit. Sage. Juose pulk, labai šiltai 
apibūdino sunkią tremtinių būklę ir 
nurodė, kaip jie moka puikiai orga
nizuotis ir tvarkytis, imdamas pa
vyzdžiu lietuvius. Balandžio 5 d. 
Edward Faust Squadrille minimo 
laikraščio redaktoriui parašė kitą 
straipsnį, kuriame jis taip rašo:

Per paskutinius metus jis sekęs 
visus straipsnius, pasirodžiusius spau
doje apie Europos DP problemą, t. y. 
apie Sąjungininkų DP, kurių negali
ma maišyti su pabėgėlių problema, 
ąors tarp šių sąvokų retai daromas 
skirtumas ir' dar mažiau supranta
ma. Autorius nurodo, jog jo įdomu
mas išeinąs iš jo asmeninių patyri
mų su šia problema ir iš jo asmeni
nių išvadų, iš artimo ir tiesioginio 
kontakto su tuo skurdu, kurį sunku 
ir aprašyti. Pasirodžiusieji straipsniai 
esą ypač įdomūs, bet esą dar daug 
likę nepasakyta ir tai tragiška, kad 
ši visa problema neperžvelgta ir ne
iškelta dienos švieson, kad galėtų
visi skaityti ir suprasti. Autorius 
nurodo, kad jeigu spaudos puslapiai

humanitarinės pasaulinės problemos 
išsprendimui.

Pulk. Įeit. Sage abu straipsniai 
paskatins JAV palankiau priimti 
planus. Tačiau abu straipsniai, nors 
ir autentiški, neišsemia DP proble
mos ir besitęsiančių kančių tiems,, 
kurie pasiliks. Net jeigu Amerika ir 
priimtų 205.000 DP ir jeigu šis skai
čius būtų padidintas, tai kas būtų 
padaryta su pasilikusiais, kurių tar
pe yra nepakankamai potencialių 
emigrantų — chroniškai sergančių, 
silpnų, džiovininkų ir jų šeimų, in
validų ir jų šeimų, aklų, su proti
niais trūkumais, senelių, kurie jau 
negali duonos uždirbti šeimai, našlių 
su vaikais, moterų su vaikais, bet 
be vyrų ir jų didžių šeimų? Kokios 
priemonės numatytos šiems išskir
tiems iš 800.000 tarpo? •

Aišku, ši socialinė problema už
sitarnauja dėmesio ir rūpesčio ir 
daug daugiau negu jie gavo gyven
dami DP stovyklose per praėjusius 
ketveris metus, po jų patyrimo karo 
metu.

Autorius priminė, kad IRO pra-

Siaurės Atlanto pakto pasirašymo 
proga JAV prezidento S. H. Truma
nas pasakė, be kita ko, šitaip:

„Šia istorine proga aš esi! laimin
gas galėdamas pasveikinti užsienių 
reikalų ministerius tų kraštų, kurie 
kartu su JAV sudaro Šiaurės Atlanto 
tautų bendruomenę. Šio susirinkimo 
tikslas yra imtis žygių tarptautiniam 
susitarimui sudaryti, kad apsaugotu
me šios bendruomenės tautų taiką ir 
gerovę.“

Kalbėdamas apie paktą, kaip apie 
paprastą dokumentą pareiškė: „Tai 
paprastas dokumentas, bet jeigu jis 
būtų egzistavęs 1914 m. ir 1939 m. 
paremtas tautų, kurios šiandien čia 
atstbvaujamos, aš manau, jog būtų 
buvę išvengta agresijos veiksmų, ku
rie privedė prie dviejų pasaulinių 
karų...“

„Šis ir kiti kraštai J.Tautų ribose 
tikėjosi sudaryti karines pajėgas, 
naudojamas J.Tautų apsaugant taiką 
visame pasaulyje. Mūsų pastangos 
tokioms pajėgoms sukurti betgi bu
vo užblokuotos vienos galingos vals
tybės. Trūkstant Saugumo Taryboje 
vieningo nusistatymo, nereiškia, kad 
mes turime atsisakyti nuo mėginimo 
taiką. išsaugoti... Šioje sutartyje 
mes siekiame laisvės,, nenaudojant 
agresijos ir karinių pajėgų Šiaurės 
Atlatno bendruomenėj. Tai yra toji 
sritis, kuri buvo širdimi paskutinių 
dviejų pasaulinių konfliktų. Šiai sri
čiai apsaugoti nuo karo reikės dar 
daug padaryti, kol bus įvesta pa
saulyje nuolatinė taika. Yra tokių, 
kurie sako, jog šis paktas yra agre

syvus iš tų tautų, kurios supa Š. At
lantą.

Tai absoliučiai netiesa! Šis pak
tas bus pozityvus, bet ne negatyvus, 
veiks taikos labui ir jo įtaka bus jau
čiama ne tiktai toje srityje, bet spe
cialiai atsilieps ir visame pasauly
je... Ryždamiesi apsaugoti savo gy
ventojus nuo agresijos, mes neturi
me jokio tikslo kitus pulti. Kitaip 
manyti, yra šmeižtas mūsų įstaigų

Įspūdingi amerikiečiu
US-armijos1 dienos proga trečia

dienį Frankfurte gen. Clay pareiš
kė, kad jis didžiuojąsis amerikiečių 
kariuomene' ir ta misija, kurą ji at
likusi Europoje. Čia jis ypatingai 
pabrėžė bendradarbiavimą, kuris 
amerikiečių kariuomenės praktikoje 
savo viršūnę pasiekęs oro tilto ope
racijomis Europoje. Tuo esąs nie
kais paverstas bandymas berlyniškių 
marinimą badu išnaudoti kaip poli
tinį spaudimą. Amerikiečių karinės 
pajėgos pasirodžiusios tikrai vertos 
to pasitikėjimo, kurį joms reiškią 
JAV gyventojai.

Tą dieną 17-je Vokietijos miestų, 
esančių amerikinėje zonoje, įvyko 
kariuomenės paradai, kurie pabrėžė 
Amerikos pasiryžimą ginti Europą 
nuo agresijos.

Šimtų patrankų, tankų ir lėktu
vų pademonstravimas, pastebi AP 
Frankfurto korespondentas, ne tik 
Sov. Sąjungą, bet ir Atlanto Pakto

dedanti rūpintis tokiais asmenimis ir

būtų pašvęsti visą mėnesį visoms 
problemos fazėms išryškinti, tai ir 
tada nebūtų esama blogybė panai
kinta nei pakankamai pagelbėta šios

tai jį kiek džiugina, kad pagaliau
prie to prieita, bet mes galime klau
sti, kodėl taip vėlai ir kas buvę pa
daryta jiems per praėjusius kotve- 
ris metus. (NYHT)

ir teršimas mūsų idealų ir aspiraci
jų... Mes esame aukšto laipsnio 
pramonės tauta, mes sieksime mo
derniausios technologijos pajėgų 
problemos iškėlimo visuomenės nau
dai ...“

Prezidentas savo kalbą taip už
baigė: „Jei kas nors šiandien yra 
tikra, jei kas nors bus ateityje neiš
vengiama, tai pareis nuo pasaulio 
žmonių, siekiančių laisvės ir taikos.“

kariuomenės paradai
dalyves valstybes įtikino, kad ame
rikiečių kariuomenė esanti pasiruo
šusi. Frankfurto kariniai sluogsniai 
esą įsitikinę, kad be jau panaudotų 
okupacinės kariuomenės apginklavi
mo pagerinimų, artimiausiu metu 
laukiama dar ypatingų jos sustipri
nimo priemonių, o geresniam kauty
nių pasiruošimui netrukus būsią 
įvykdyti dar didžiuliai manevrai.

4 MILIJARDAI ATOMINEI 
ENERGIJAI

JAV atominės energijos komisijos 
operacijų vedėjas pareiškė, kad iki 
šių metų birželio pabaigos Amerika 
išleis atominei energijai 3.400.000.000 
dolerių, o 1950 m. birželio mėn. jau 
4.000.000.000 dolerių. Arba, kitais žo
džiais tariant, atominei energijai 
kiekvieną dieną nuo 1942 metų rug
sėjo mėn. išleidžia po 1.360.000 do
lerių.

Ar jau užsisakei „Mūsų Kelią“ ? Mėn. Vokietijoje - 3 DM. užsieny - 4 DM.
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Lietuvių kolonija Kolumbijoje SKAUTIŠKUOJU TAKU
——““—— Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas ■"

Lietuvių skautų veikla tremtyje
Pirmas lietuvis - salezietis kun. 

Mykolas Tamošiūnas, dar būdamas 
klierikas, atvyko čion 1935. XI. 17. 
Sekančiais metais taip pat saleziečiai 
klierikai (šiandien kunigai) apsigy
veno: Nk. Saldukas, VI. Dubinskas 
ir T. Matutis. 1938 m. pirmas pasau
lietis S. Sirutis. Tie 5 lietuviai — tai 
lašelis jūroje, didžiulėje 1.000.120 kv. 
klm. Kolumbijoje.

Pirmąjį straipsnį apie Lietuvą 
parašo kun. M. Tamošiūnas, vykdy
damas kapeliono pareigas raupsuo
tųjų ligoninėje „Contratacion“. _ G*

Tiek kun. M. Tamošiūno, tiek ki
tų išvardintų lietuvių veikla patrio
tinėje dvasioje sustiprėja, ypač nuo 
1940 m., rusams smurtu užgrobus 
Lietuvą. Rašoma protestuojantieji 
straipsniai prieš pavergimą žymiuose 
Kolumbijos sostinės ir provincijos 
dienraščiuose. Straipsnius talpina 
konservatoriai ir liberalai. Jaučia- 

, ma vyriausybės ir visuomenės pasi
tikėjimas.

Darbas varomas toliau. Įteikta dėl 
Lietuvos užgrobimo memorandumas 
visų svetimų valstybių atstovams 
Kolumbijoje. Tada rusai kviečia p. 
S. Sirutį ir prikalbinėja dirbti ju at
stovybėje. Bet šis atkerta: „Verčiau 
šluosiąs gatves, negu tarnausiąs ru
sams.“

Siunčiama telegrama Roosweltui 
ir Churchilliui, prašant paveikti di
plomatijoje tikslu atitaisyti Lietuvai 
skriaudą.

Be to, per Kolumbijos atstovą pa
siekta U.N.O., ir per jį pasakyta S. 
Francisce prie įvairių kraštų atstovų 
rusams-grobuoniams labai nemėgia
ma tiesa, ypač nepatiko Molotovui.

Be spaudos ir raštų, lietuvių gero
vei panaudota bažnyčia, radijas ir 
kinas. Salia tiesioginio tikslo tarnau
ti sieloms ji rūpinasi ir laikinomis 
vertybėmis, kiek tarnauja joms pa
dėti. Todėl 1946 m. Saleziečių kole
gijos pirmininkas prie Marijos Krikš
čionių Pagalbos bažnyčios kun. Ferro 
pasako joje Lietuvos šventės proga 
ugningą mūsų tėvynės labui pa
mokslą.

1947 m. kolumbietis salezietis kun. 
Morą labai karštai kalba už Lietuvą 
kartu su kun. M. Tamošiūnu per 
radiją. *

Kun. M. Tamošiūnui pasisekė sko
lon nupirkti du spalvotu filmu: „Lie
tuva“ ir „Tėvynė brangioji“. Šiuos 
filmus gausiai lankė ir atidžiai sekė 
kolumbiečiai. Pasirodžius ekrane Lie
tuvos trispalvei, visa salė plojo. Žy
dai, seniau gyvenę Lietuvoje, verkė, 
sakydami, kad ten buvę gera gyventi. 
O pagrindinėje miesto g-vėje „Ju- 
nin“ Lietuvos vėliava plevėsavo visą 
savaitę.

Visa tai gražiai supažindina ko- 
lumbiečius su lietuviais, ir jie mums 
darosi vis artimesni.

Juridinis komitetas. 1946 m. vy
riausybė patvirtina komitetą, kurį 
sudaro tie patys primieji lietuviai: 
saleziečiai kunigai — M. Tamošiū
nas, N. Saldukas, V. Dubinskas, T. 
Matutis ir pasaulietis S. Sirutis. Čia 
sutinkama skaudus smūgis. Komu
nistai, suprasdami organizacijos ga
lią, stengiasi ją išardyti, ir saugumui 
apskundžia kun. M. Tamošiūną, esą 
jis steigiąs komitetą įkurdinti na- 
ciams-lietuviams Kolumbijoje. Ta
čiau įtakingų vietos gyventojų pa
galba pasisekė išaiškinti, kad yra 
melas.

Aukos. Pirmiausiąją auką davė 
raupsotųjų vaikučių ligoninės. O pir
moje viešoje rinkliavoje Medelline 
surinkta iš 250.000 gyventojų 1947 m. 
gegužės pabaigoje kun. M, Tamošiū
no iniciatyva 5383 pesos.

Lankėsi BflLF’o Atstovas
Kasselis. — Kovo 29 d. Kasselyje- 

Mattenberge lankėsi BALF’o atsto
vas Europai p. J. Valaitis ir padarė 
pranešimą apie emigracija į JAV. 
Savo gyvoje kalboje mielasis atsto
vas supažindino klausytojus su įsi
kūrimo galimybėmis JAV ir nurodė 
kelius kaip į jas patekti. Taip pat 
daug kalbėjo apie emigracines by
las, jų eigą bei kliūtis ir t. t. Čia 
pranešėjas akcentavo vieną labai 
liūdną faktą, būtent — skundus, ku
rie sudaro daug nemalonumų, ypač 
kai jie esti nepagrįsti. Siam žalin
gam veiksmui užkirsti esą steigiama 
skundams tirti komisija, turi tirs ne 
tik skundžiamuosius, bet ir skundė
jus. Išvykstantiems į svetimus kraš
tus kalbėtojas priminė visur ir visa
da stengtis būti tikrais lietuviais, ku
rie turės įžiebti prigesusios lietuviš

Vizos. 1947. VII. 5 komitetas iš
prašo iš vyriausybės vizas 20 lietu
vių. Tai didelis laimėjimas, nes imi
gracija buvo labai suvaržyta. Tuo 
būdu pralaužiami pirmieji ledai mū
sų tautiečių įvažiavimui.

1948 m. balandžio mėn. pirmoji iš 
D.P. atvyksta Ona Andruskevičienė. 
Tą patį mėnesį dar 11 asmenų. Jų 
skaičiuje 2 kunigu. Liepos mėn. — 
57 asm. Spalių mėn. — 80, o 1949 m. 
sausio pradžioje laukiama 46 asm.

1948. X. 30. Andruskevičienė, A. 
Baronienė ir K. Pikčilingienė pir
mosios lietuvių parodėlės rengimo 
proga tautiniuose rūbuose aplanko 
vietos gubernatorių Dionisio Arango 
Ferrer, kurs malonėjo atvykti į kuk- 
les vaišes. Čia pasakyta prakalbų, 
parodyta lietuviški filmai, duota 
plokštelėmis lietuviškų dainų ir su
rinkta 180 pesų.

Nejudamasis turtas. Numatyta 
Bagotosios miesto centre pastatyti 
namą: „Kolumbijos Lietuvių Kultū
ros Centras“. Čia lietuvis rastų „Ma
rijos Krikščionių Pagalbos“ koplyčią, 
viešbutį, kooperatyvą ir t.t.

Sklypas įgijamas komiteto pas
tangomis. Bogotos Miesto Savival
dybė paskolina pinigų 30 metų išsi- 
mokėjimui.

Pastabėlė. D.P. stovyklose yra 
apie Pietų Ameriką neigiamų bro
šiūrų ir kalbų. Šnekama, kad ten 
emigrantus verčiama guminiuose 
drabužiuose ištisas dienas mušti gy
vates, kitus lupti jų odas, o dar kitus 
išvežioti ir užkasti nuluptąsiąs. Žmo
nės vaizduojamas! beveik laukiniais.

Paaiškinimas. Kolumbijoje taip 
nėra. Tiesa, gyvačių yra. Bet nieks 
nevaro jų gaudyti, kaip nieks nevarė 
nei Lietuvoje. Laukinių žmonių 
džiunglėse gal ir pasitaiko. Bet gy
venimo rolėje jų nematyti.

Civilizacija. Labai gražios bažny
čios. Dideli miestai, kuriuose siute siu
va automobiliai, autobusai, taip, kad 
sunku skersai pereiti gatvę. Moder
niški pastatai su liuksusinėmis krau
tuvėmis. Elektros tinklai, vandentie
kiai, tramvajai, traukiniai, aerodro
mai su keleiviniais lėktuvais nuolat 
zimbiančiais ore. Paskutiniu laiku 
vyriausybė daro dideles pastangas 
ūkio pakėlimui.

Kultūra. Pilna pradžios mokyklų 
tiek privačiu, tiek valstybinių. Pri
vati iniciatyva nevaržoma. Todėl 
miestuose ’ yra nemažai privačių 
mokslo kolegijų ir šalia valstybinių 
po keletą privačių universitetų su 
įvairiais fakultetais.

Žmonės gražūs. Gražesni už Pie
tų Vokietijos, pav.: Mūncheno arba 
Augsburgo apylinkėse. Jie tebeturi 
švelnią ir pilną užuojatos širdį arti
mui, ko nebeteko Europa. Todėl 
imigrantai įleidžiami idealiu tikslu, 
kad vargšui D.P-kui padėtų. Jis ne
varomas per savo specialias sveikatos 
komisijas. Užtenka vietos kolonijos 
gydytojo liudijimo. Neapraizgomas 
nei priverstinomis, nei bet kokiomis 
darbo sutartimis, kaip vykstant į 
Australiją, Kanadą, Belgiją arba 
taip mūsų idealizuotą U.S.A. Žmo
gus nenuvertinamas iki gyvulio: ne
žiūrima į raumenis, dantis, nei į am
žių. Svarbu, kad tik būtų padorus 
žmogus. Tą padorumą tenka paliu
dyti komitetui, kurs dirba taip pat 
idealizmo vedamas — be jokio atly
ginimo.

Ligšiol komiteto nieks neapvylė: 
atvykusieji gyvena pavyzdingai. Vy
riausybė ir visuomenė yra jais pa
tenkinta. Užsienio Reikalų Departa
mentas pavadino „gražiai sutvarkyta 
organizacija“. Tarp turtuolių pasi

kosios ugnį, senose lietuvių koloni
jose ir ugdyti lietuvišką žodį.

Po pranešimo p. J. Valaitis net 
3 valandas atsakinėjo į įvairius klau
simus, kurių atsakymai dar labiau 
papildė žinių bagažą.

— Kovo 26 d. įvyko atstovų rin
kimai į Vyriausiąją Tremtinių Ko
mitetą. Jais išrinkta Turūta ir Vait
kus, gavę baldų daugumą.

— Autentiškomis žiniomis iš Sub. 
Area Kassel pranešta, kad Kasselio- 
Mattenbergo stovykla veiks iki gegu
žės 2 d. Vėliau iki to pat mėnesio 
8 d. ji būsianti iškeldinta. Kur ir 
kiek bus iškelta, dar nėra tiksliai 
žinoma.

— Kovo 21 d. Kasselio švietimo 
įstaigos: gimnazija ir pradžios mo
kykla pradėjo naujus, V-tuosius 
mokslo metus tremtyje. Edv.‘ S.

taiko, kad buvusių D.P. vaikus savo 
lėšomis leidžia į mokyklą.

Atvykusieji džiaugiasi. Jie lėktu
vais vežami iš uostu į komiteto pa
talpą. Čia kiek galint pagal profesiją 
padedama susirasti darbas. Tiesa, 
kai kas pradžioje susiduria su sun
kumais. Bet jų pasitaikydavo ir gim
tinėje. Galop sunkumai nugalimi: 
nieks neatsiduria gatvėje ir ne
skursta.

Komitetas tikisi, kad panašiai 
pasiseks aprūpinti ir daugiau tautie
čiu, kurie tik vyks į šį laisvės kraštą, 
nors tenka užsidėti šalia tiesioginių 
pareigų gana sunkią naštą, kuri, iš
skyrus vieną narį, spaudžia salezie
čius. A.J-nius

ūėl dingusio bagažo
Tenka nugirsti, kad emigruojan

čių į užjūrį dingsta bagažas. Bet 
dingusio bagažo savininkai išvyksta 
niekam apie tai nepranešdami. To
dėl prašome visus, kam dingtų ba
gažas, skųstis International Refugee 
Organization, Headquarters Claims 
Departement Bad Kissingen nuosto
lių atlyginimo reikalu, vienkart apie 
prapuolus} bagažą, kur ir kokiomis 
aplinkybėmis jis yra žuvęs, painfor
muojant LTB Centro Komitetą. LTB

Men. Adatine Ambroze ištiko nelaimė
Nėra tikrų žinių, kurios priežas

tys pradžioje 20-jo šimt. vertė A. ir 
O. Ambrazaičius (Jurbarkiečius) at
sirasti USA. Atvykę įsijungia į dar
bą ir įsikuria Cicero mieste. Po kelių 
metų susilaukia dukrelę Adalinę. 
Paugterėjusią Adalinę tėvai leidžia 
į lietuviškąją pradžios mokyklą. Vė
liau Adalinė lanko aukštesniąją mo
kyklą, atsižymėdama gabumais ste
nografijoj ir mašinraštyje. Čia besi
mokydama konkurse laimi du pryzu.

Iš pat mažens Adalinė mylėjo dai
neles ir eilėraščius. Tėvelis (-visad 
ragino Adalinę padainuoti lietuviš
kai ir Adalinė nemačiusi Lietuvos 
susižavi jos dainomis, pamilsta gim
tąją tėvų kalbą ir pati pradeda ra
šyti dainelėms žodžius, priderinti 
muziką.

Jau ne nuo šiandien įvairiose ra
dio stotyse, lietuviškose programose 
dainuoja Adalinė Ambrozė. Ji yra 
parašiusi keletą lietuviškų kompozi
cijų, bet atspausdinta kol kas „Svei
kinimo Daina“ ir patriotinis ameri
kiečių maršas „Hail, USA, Hail!“

Plaukia sau laivelis...
Plaukia mūsų broliai, seserys į 

tolimas nežinomas šalis laimės ieš
koti. Ar ras? Vienas Dievulis žino. 
Kur teks galvą priglaust, ir, anot tos 
dainos, nakvynėlę rast? Nieks ten 
mūsų nelaukia. Neatkels berneliui 
niekas uošvės dvaro vartų, darželio 
neaptvers brolelis sesei... Tikėkim, 
būsim ten svetimi tarp svetimų. Ta
čiau ... plaukia sau laivelis, nešda
masis mus ir mūsų rūpesčius.

Palydim, kaip išmanom, kas nu- 
gertuves sulipdom, kas žodį primo
tam, kam lagaminą knygele papil
dom — ir sudiev. Teskrendie, lyg tos 
pempės per marias ir kalnus — gai
vališkąjį „Gyvi“ klykdamos.

Tačiau tenka staptelt ir pasakyt. 
Gink Dieve, ne piktai — prieteliškai:

— Išvykstantieji, atminkite kad 
mes dar pasiliekam. Mums dar gy
venti reiks. Todėl, manytumėm, 
pravartu priminti: nepalikite mums 
savo bėdų, žinot gi, kad ir mes jų
pakankamai turim. Tačiau būna. Ir 
graudu daros, kai pasiklausai:

— Prieteliau, dar už laikraščius 
neatsiteista — kalbina platintojas 
„amerikontą“.

— Gal būt solidarumo mokestį 
galėtumėt... — nedrąsiai įsiterpia 
kuklus komiteto kasininkas.

Tačiau... pradžioje kiek patyli
ma, o po to paleidžiama ištisa kano
nada žodžių ant visų, kas tik.čia gy
vas bepasiliktų. — Iš kur aš imsiu? 
O man ką jūs davėt?

Kam čia dailinti — koktu. Ir taip 
tada niešti liežuvis paklausti atsi
sveikinančiojo: ar jau ir nebepasi
matysim? Tačiau nuryji kirminą ir 
patyli. Tebūnie jam, atseit, geriau 
ten... Kur jis pasijus laisvas, nie
kieno „neengiamas“. Teišsikalba jis 
nuoširdžiau Kanados miškų tankmėse 
su medžiais, cukrinių nendrių lau
kuose su gyvatėmis — tegul...

Teplaukia sau laivelis...

V. STOVYKLOS-KURSAI
Stovykla skautams yra didžiau

sioji mokykla. Todėl kas vasarą kiek
vienas tuntas ar didesnis skautų vie
netas rengia stovyklas arba kursus 
žemesniesiems skautų vadovams pa
ruošti.

Savo gražiu įsirengimu, papuoši
mu stovyklos rajono, stalo ir aikštės 
su kryžium, aukuru bei vėliavai stie
bu lietuviai skautai nuo seniau yra 
įgiję gerą vardą. Didesnio masto 
stovyklose teko lietuviams skautams 
dalyvauti:

1. 1947 mt. Moissone, Prancūzijoj, 
kur susirinko iš viso pasaulio 47.000 
skautų iš 50 kraštų į pasaulio jam
boree. Joje dalyvavo 81 lietuvis 
skautas iš Vokietijos tremtinių sto
vyklų garsindamas Lietuvos paver
gimą, jos kančias ir savo tautos šo
kiais, dainomis parodėle, vainiko už
dėjimu prie Nežinomo Kareivio ka
po Paryžiuje garsino Lietuvos vardą.

2. 1948. XII. 29 —1949. I. 9 d. da
lyvavo 30 Lietuvos skautų Pan-Paci- 
fiko jamboreej Wonga Parke, Au
stralijoje, kurion suplaukę 11.000 
skautų iš 35 kraštų. Šioje jambo-

Kad Ad. išmoko lietuvių kalbos, 
kad pamilo dainas, kad per dainas 
parfilo tėvų gimtą šalį ir brolelį ar
tojėlį, seseles, rūteles beaugančias ir 
Nemunėlį tykiai tykiai tekant, tai 
ta didžioji pagarba priklauso Ger
biamiems Adalinos tėveliams.

Adalina, būdama menininkė, turi 
jautrią širdį ir pilnai atjaučia DP lie
tuvių sunkią buitį. Ji vieniems siun
čia paketus, kitiems rūpina buto ir 
darbo garantijas, trečius guodžia 
laiškais ir patarimais.

Šiandien gauta liūdna žinia, kad 
menininkę Ad. Ambrozę ištiko didelė 
nelaimė. Ji tapo iš bevažiuojančio 
tramvajaus išstumta ir sulaužyta ko
ja. Men. Adalina rand. ligoninėje. 
Gyvybei pavojaus nėra, bet galuti
nos pasėkos neaiškios.

Tačiau Adalina savo energija ligą 
nugalės ir aš linkiu, kad mes,' nu
vykę į USA, patys išgirstume Ją dai
nuojant. Todėl linkėtina, kad Adati
nė Ambrozė kuo greičiau pasveiktų 
ir į lietuviškos dainos lobyno lenty
nas daug naujų dainų padėtų. A. B.

Dar blogiau, žinoma, kai išlydėtas 
tautietis po kelių dienų paieškomas. 
O pasitaiko taip, bet ar bepavysi. 
Teplaukie...

Žinoma, jis šypsos kur nors nuo 
„marligės“ apelsinu gaivindamasis, o 
mums likusiems tenka raudonuot tiek 
prieš kitus, tokio pat likimo draugus, 
tiek prieš globėjus ir vietos gyven
tojus.

— Lietuvis, girdi, buvo ir matot 
kas atsitiko... — degina akis ieško
vas. Ir įrodyk dabar, žmogau, tu 
jam, kad ne visi mes toki, kaip anas.

Plaukia sau laivelis — teplaukie, 
bet garbingai! Jonas Rūtenis 

Istorinės Medžiagos Rinkinio Komisijos darkai
Kai tik pastebėta, kad lietuviai I metų, „Lietuvių Žodžio“ 1946—48 

tremtiniai, gyveną Vakarų Vokieti- metų, „Žiburių“ 1945—48 metų, 
joj, pradeda didelį kultūrinį darbą, „Aidų“ 1947—48 metų, „Tėvynės
tuoj susirūpinta, kad nedingtų vei
kimo pėdsakai. Pradėta įvairiomis 
progomis kelti reikalą surinkti isto
rinę medžiagą ir pasirūpinti tinkama 
jos apsauga. Tam reikalui vadovau
jančių veiksnių buvo įkurta Istori
nės Medžiagos Rinkimo Komisija 
(prie Kultūros Tarnybos). Įkurtoji' 
Komisija ėmėsi darbo surinkti isto
rinę medžiagą ir pasirūpinti jos ap
sauga.

Į Komosijos būstinę suplaukė 
daug brangios istorinės medžiagos. 
Nuo veikimo pradžios iki š. m. kovo 
mėn. 31 d. Komisija inventorizavo 
443 numerius. Čia įeina 29.815 lapai 
archyvinės medžiagos, 1824 įvairių 
laikraščių bei stovyklų laikraštėlių 
numeriai, 455 nuotraukos, 140 istori
nių apžvalgų, 23 knygos bei leidi
niai, 2 vėliavos, 2 antspaudai, 2 že
mėlapiai, monografija, padarytų pa
minklų aktai ir planai ir kit.

Įrišti šių laikraščių bei žurnalų 
komplektai: „Tėviškės Garso 1945-48 

Ireeje lietuviai skautai savo gražiu 
pasirodymu išsikovojo savarankišką 
LSS veikimą su savo uniforma ir 
ženklais. Lietuviška trispalvė plevė
savo prie tribūnos, ant vėliavos stie
bo vėliavų aikštėje, lietuvių rajone 
ir ant plakatų atspausdintos mūsų 
tautinės spalvos. Apie lietuvių pa
sirodymus Prancūzijoj ir Australijoje 
pasaulio skautų žurnalas įsidėjo gra
žių atsiliepimų ir nuotraukų iš lietu
vių skautų gyvenimo. Tūkstančiais 
egzempliorių tiražu einantieji laik
raščiai įsidėjo gražius straipsnius ir 
būdingesnes nuotraukas apie Lietf0 
vos šauniuosius skautus.

3. a) Jubiliejinė Tautinė Siovykla 
Isar Horne, Alpėse suruošta LSS 30 
metų sukakčiai paminėti įstengė su
burti 1.000 skautų ir skaučių, nors 
nelemtoji pinigų reforma sudarė 
daug kliūčių suvežti tokį skaičių ir 
parūpinti stovyklai inventorių. 1948. 
VIII. 1—13 d.

b) Jubiliejinė Baltijos stovykla 
Timmendorfer Strand, prie Baltijos 
jūros, kurion buvo gautas specialus 
traukinys suvežti skautams dova
nai. Į ją suvažiavo 500 skautų ir 
skaučių iš anglų zonos.

Stovyklavimo laikas 1948. VIII. 
3—15 d. Laužai su dainomis, įvai
riais pasirodymais, žadinančiais pri
sirišimą ir meilę savo Tėvynei nie
kuomet neišdils iš jaunimo širdžių. 
Nemaža tuo padaryta ir propagandos 
Lietuvos reikalui. Parodėlės, pasiro
dymai, papuošimai, būdingos įrangos 
byloja apie laisvę mylinčių tautos 
sūnų ir dukrų troškimas ir siekimus.

4. Kiekvienas rajonas ar tuntas 
savo apylinkėje turėjo mažesnio ma
sto stovyklų. Jų dalyvių skaičius 
siekdavo nuo 80 iki 150.
5. Vadų paruošimo stovyklos-kursai
a) Brolijos vadovų „Aušros“ stovykla 

Ragainėje (Horneburg) 1946. VII. 
25-VIII. 8. Vad. sktn. VI. Pauža, 
dalyvių 46.

b) Ragainės I-oji vadovų stovykla
1946. X. 1-12 d. Vad. vyr. sktn. 
V. Čepas, dalyvių 33.

c) ' Ragainės Ilgoji vadovų stovykla
1947. IV 21-29 d. Vad. sktn. A. 
Samušis, dalyvių 24.

d) Baigiamoji Ragainės vadų ir lau- 
žavedžių stovykla 1948. III. 22-24. 
Vad. sktn. VI. Pauža.

e) LSS Vadų-vadovių Mokyklos Bi- 
rutės-Kęstučio stovykla Offenba- 
che, Pirmijos suorganizuota, 1947 
m. vad. vyr. sktn. K. Palčiauskas, 
dalyvių 60.

f) Skaučių vadovių stovykla Ragai
nėje 1947 m. Vad. vyr. sktn. L. 
Čepienė, dalyvių 26.

g) Pasaulio Skaučių Biuras kas va
sarą Hamelne, Bad Lautenberge, 
Donoperteiche ir kitose anglų zo
nos vietovėse organizavo dviejų- 
trijų savaičių vadovių kursus pa- 
baltietėms skautėms.

h) Skaučių Vadovių Mokyklos žie
mos stovykla Fischene 1948. H. 
8-15 d., vad. sktn. E. Pūtvytė.
6. Akademikų skautų stovyklos

a) 1947. VI. 15-25 d. S! „Vytis“ sto
vykla Horneburge-Ragainėje Vad. 
vyr. sktn. St. Kairys, dalyvių 70.

b) 1947. XII. 30 — 1948. T. 8 d. Fi
schene, Alpėse antroji S! „Vytis" 
stovykla, Vad. vyr. sktn. Augulis.

Sargo“ 1947—48 metų, „Ateities" ir 
kitų ateitininkų laikraščių 1947—48 
metų. Tikimasi įrišti, jei pavyks 
gauti, ir kitų laikraščių komplektus.

Gautą istorinę medžiagą Komisija 
sutvarko, supakuoja į specialius ry
šulius ir siunčia apsaugai į dvi vie
tas: Amerikos Lietuvių Kultūros Ar- 
chyvan (Bostone) ir šv. Kazimiero 
Seserų Vienuolynan (Čikagoje). Ild 
šiol išsiųsta 180,8 kg istorinės me
džiagos.

Komisija parašė (mašinėle) 5 „Už
sienio Lietuvių Istorinės Medžiagos" 
knygas (648 lapai). Čia nurašytos 137 
gautos istorinės apžvalgos. Kiekvie
nos knygos pagaminta po 6 egzem
pliorius. Knygos įrištos ir išsiųstos 
apsaugai į penkias šalis: Šveicariją, 
Angliją, Kanadą, Argentiną ir U.S.A.

Buvo laikas, kai Komisija turėjo 
didelį rūpesti su didesnių kiekių per
siuntimu į U. S. A šį klausimą spren
džiant didelę pagalbą suteikė BALF 
Įstaiga Europoje. KT IMRK
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Rusiškas rublis Lietuvoje
Rašo Dr. S. Tomas

Kiekvienas lietuvis su pasididžia
vimu atsimena gerą Lietuvos pinigą- 
litą. Daug kas jų dar iki šiol turi 
atsiminimui, jų randame muziejuo
se ir lietuviškose parodose. Iš tikrų
jų. tai buvo geras pinigas ne tik 
Lietuvoje, bet ir Europoje, o taip pat 
ir visame pasaulyje. Litas visą lai
ką nuo jų sukūrimo 1922 m. rudeni 
iki bolševikiškos likvidacijos 1940 m. 
buvo pastovus pinigas, tvirtas, kai 
tuo tarpu kitų kraštų valiutos griu
vo ir buvo nuvertintos. Nors dėl lito 
pastovumo ekonomistų nuomonės nė
ra vienodos, tačiau visi lietuviai 
šiandien didžiuojasi savo geru pini
gu. Manoma, kad Lietuva, atgavusi 
savo laisvę, senąjį litą vėl paleis j 
apyvartą, ir kas litų turi, galės jais 
pirkti bei mokesčius mokėti.

Tačiau apgaulingasis bolševikas 
užgrobė pačią Lietuvą ir jos ūkį su
naikino, drauge sunaikindamas ir jos 
gerąjį litą. Rusai litą iškeitė į savo 
menkaverti rublį santykiu 1 litas ly
gus 90 rusiškų kapeikų. Kadangi 
rublis ir dabar Lietuvoje yra apy
vartoje, pastudijuokime, kas tai per 
pinigas ir kokia jo ūkinė reikšmė 
Rusijoje, o tuo pačiu dabar ir Lie
tuvoje.

Po karo ir revoliucijos audrų 1924 
m. rublis buvo stabilizuotas ant savo 
prieškarinio pagrindo, būtent, 0,77423 
gr gryno aukso už rublį, kas lygu 
maždaug pusei dolerio (doleris
l, 50462). 1936 m. rublis nuvertintas 
77 % — 0,1776 gr gryno aukso už 
rublį, o sekančiais metais vasarą jis 
buvo dar kartą nuvertintas iki 78,3°/« 
senosios vertės arba 0,16767 gr gry
no aukso už rublį. Tuo pačiu metu 
buvo nustatytas rublio santykis su 
J.A.Valstybių doleriu, būtent, 5,30 
rublio už dolerį, nes tuo metu doleris 
jau buvo taip pat nuvertintas iki 
0,88865 gr gryno aukso už dolerį, ko
kiu jis iki šiol tebėra. Tas bolševi
kiškasis rublis tebėra ir dabar, nors 
karo metu jis buvo sužlugęs, ir 1947
m. gruodžio 14 d. perreformuotas, pa
liekant tą patį santykį su doleriu. 
Bet tas santykis buvo ir paliko pri
verstinis kursas, nes ką jis gali reik
šti, jei laisvoje rinkoje 1948 m. va
sarą už dolerį mokėjo 125 rublius, 
arba rublis buvo 23,6 kartus pigesnis 
už jo nustatytąją vertę. Lyginant 
su vokiečių D marke, rublio vertė 
tėra vos 7 pfenigiai, o lyginant jį su 
litu, jis vertas tik 5 centus, turint 
laisvosios rinkos sąlygas lyginimo 
pagrindu.

1947 m. rublio reformos pasekmių 
sovietai viešai nepaskelbė. Tarptau
tinių Mokėjimų Bankas savo 18 me
tiniame pranešime paduoda šiek tiek 
duomenų apie tai. Išimant iš apy
vartos senas notas ir paleidžiant 
naujas, pinigų apyvarta susiaurinta 
sekančiai: iš 420 milijardų rublių no
tų apyvartos panaikinta 378, liko 
apyvartoje naujų notų 42, iš 150 mi
lijardų rublių viešųjų paskolų pa
naikinta 100, liko 50, ir iš 10 mili

jardų rublių bankinių sutaupų pa
naikinta tik 2, liko 8, viso liko 100 
milijardų rublių, iš kurių apyvartoje 
notų 42 milijardai. Žinant, kad Lie
tuvoje buvo apie 150 milijonų litų no
tų apyvarta, ir turint galvoje minė
tą lito iškeitimo į rublius kursą, rub
lių visoje Rusijoje apyvarta turėtų 
suktis apie 12 milijardų. Aišku, no
tų apyvartoje buvo perdaug, nors ne 
daugiau, kaip 1938 m. Iš principo bu
vo pakeista 1:10, bet kolchozams kei
tė 4:5. Pradžioje reforma atrodė pa
vykusi, bet tuojau ėmė trukti pre
kių, nes racionavimas pačia reforma 
buvo panaikintas. Notų apyvartai 
susiaurinti sovietai griebėsi priemo
nių. Pirmoji — 20 milijardų pasko
lą, toliau dotacijų pramonei susiau
rinimas. Bet kaip entuziastingai 
žmonės piršo paskolų lakštus I Juk 
tai vienintelis kelias dar tuo kartu 
išsigelbėti nuo kalėjimo arba Sibiro. 
Tai bolševikiškas savanoriškumas.

Įdomi yra rublio perkamoji ga
lia. Rublis visą laiką buvo pas bol
ševikus jų vidaus valiuta, nes rublį 
išvežti buvo griežtai uždrausta. Per
kamoji galia viduje yra ypatinga ir 
nieko bendra neturi su kitomis va
liutomis, nes ji atitverta geležine už
danga nuo pasaulio. Sovietų santy
kiai su kitais kraštais ūkio srityje 
nustatomi svetimomis valiutomis, 
dažniausiai doleriais. Sovietų kraš
to vidaus ūkis ir rublio perkamoji 
galia labai priklausys nuo sovietų 
išorinių santykių. Čia tenka pami
nėti reparacijas, J.A.Valstybių skoli- 
jimo ir nuo’mojimo įstatymo skolą ir 
užsienio prekybą. Sovietai apskaičia-

Tokia tema įsidėjo Daily Mail ve
damąjį, kuriame nagrinėja W. Chur- 
chillio įspėjančią kalbą, neseniai pa
sakytą Massachussetts technologijos 
institute (kalbos santrauka įdėta pr. 
nr.). Vedamajame, be kita ko, ra
šoma:

Kai kurie politikai yra pakalbėję 
apie šią vasarą įvyksiančius baisius 
dalykus. Esą numatomos krizės Bal
kanuose, Skandinavijoje, Viduržemy 
ir Vid. Rytuose. Taip, Iškyla univer
salinis klausimas ir universalinė bai
mė: ar bus karas? Nė vienas žmogus 
negali atsakyti, išskyrus vieną, tur 
būt vienintelį pasaulyje, kuris gali 
atvykti su tam tikrumu arčiau tiesos 
ir gali proklamuoti tai taip, kad žmo
nija klausytų. Jo vardas yra Winston 
Churchillis.

Jis yra tas žmogus, kuris įspėjo 
mus 1930 m. apie artėjantį įnirtimą. 
Jis yra tas žmogus, kuris saugiai iš- 
vairavo per jį. Ir jis yra tas vyras, 
kuris kalbėjo Bostone, Massachus
setts.

Laikraštis toliau IŠvedžioja: skai
tyk, ką jis sako. Gerai išstudijuok.

vo 649 milijardus senų pokarinių 
rublių karo nuostolių, kuriuos vo
kiečiai sovietams padarė. Atlyginimo 
jie reikalauja 10 milijardų dolerių. 
Kadangi jie žino, kaip eina taikos 
derybos ir ką gali tikėtis gauti, tai 
pirmoje eilėje jie imasi patys visa iš 
savo zonos, ką paimti gali. Dabarti
nėmis politinėmis sąlygomis nebe
tenka toliau kalbėti apie reparacijas. 
Karo metu amerikiečiai patiekė so
vietams karo reikmenų ir kitų pre
kių už 11,3 milijardus dolerių, ku
riuos dabar sovietai turi grąžinti ar
ba sumokėti. Tuo reikalu eina pasi
tarimai. Bet ką toji skola reiškia? 
Jei būtų skaičiuojama tik 2’/o palū
kanų, tai metams reikėtų sumokėti 
apie 200 milijonų dolerių. Tai su
daro apie 6,5 milijonų uncijų aukso 
(uncija 28,35 gr), kai sovietai iš viso 
iškasa per metus nuo 4 iki 6 milijo
nų uncijų aukso. O kur dar pagrin
dinės skolos mokėjimas? Užsienio 
prekyba? Jos bolševikai kaip ir ne
turi. Ji krito nuo 1,6 milijardų do
lerių 1929 m. iki 0,5 milijardo 1948 
m. Tokiu būdu, jei sovietų aukžb ga
myba ir užsienio prekyba pasiliktų 
nepakitusi, tai per ateinančius 25Jme- 
tus jie turėtų išvežti į J.A.Valstybes 
visą savo iškasamą auksą ir visas 
prekes, kad likviduotų karo skolą. 
Žinoma, sovietai mano, kad jų sko
las turi sumokėti vokiečiai. Deja, 
tarptautinė padėtis rutuliojasi taip, 
kad niekas apie skolas nebegalvoja, 
tik planuoja naujus ėjimus, kurie 
leistų išsigelbėti nuo gresiančio nau
jo karo.

Naujas įspėjimas
Bet neieškok jame netikro patogumo I 
ar lengvo optimizmo. Jūs nerasite 
šių dalykų. Bet jūs atrasite tiesą, 
kaip ir p. Churchillis mato. Jis brė
žia kai kurias niūrias pastabas, kaip 
kad jis tai darė prieš trejis metus, 
Fultone. Bet šiandien įspėjimas pa
brėžtas ir pabrauktas, nes pavojus 
yra arčiau. Argi tai bus jau karas? 
Tai nėra neišvengiamas, sako jis. 
Vadai miršta. Dalykai kinta. Kas 
nors įvyks ir dalykus pakreips kita 
kryptimi.

Toliau Daily Mail rašo, kad karas 
gali būti išvengtas dėl kai kurių ne
tikėtų atsitikimų ar šansų. Šis įspū
dis p. Churchlllio tikėjimo yra su
stiprintas, nes kitomis aplinkybėmis 
trečiasis pasaulinis karas jau būtų 
ant mūsų. „Tikras dalykas, kad Eu
ropa būtų sukomunistlnta ir Londo
nas jau būtų bombarduojamas, jei ne 
atominė bomba JAV rankose“, sako 
jis. Tai pats balsiausias sakinys vi
soje jo kalboje. Ši aiški tiesa pa
tvirtinta ne tiktai Sovietų vadų žo-

Palyginimas taip tai, ką jie daro 
ir ką Hitleris padarė, yra per daug 
aiškus, kad galima būtų ignoruoti. 
Kremliaus 14 vyrų siekia pasaulį 
valdyti. Tai yra tiesa, nes jie taip 
yra pasakę. Hitleris troško sau gar
bės taip pat, bet taikingi žmonės ne
tikėjo juo, kol jis nepradėjo. Antrą 
kartą jie neturi būti apgauti. Bet 
kadangi mes esame susidūrę su pa
našia problema, bet tai neturi sekti 
iš to, jog mes turime nukentėti nuo 
tokio pat baisaus sprendimo. Ato
minė bomba gali atitolinti karą, bet 
kas nors kitas turi nuo dabar pradėti 
veikti, kad atitolintų grėsmę. Tai yra 
Atlanto paktas, kuris, sujungtas su 
Marshalllo pagalba ir Vakarų Unija, 
duos laisvoms tautoms jėgų, su ku
riomis jos galės dirbti taikingam su
sitarimui su Rusija'. (Am)

džiais, bet ir jų darbais nuo pasku
tinio karo pabaigos.

• Prezidentas Trumanas pasirašė 
įstatymą, kuris įgalioja JAV aviaciją 
pradėti darbą su radaro įrengimais 
palei šiaurės Ameriką. Šis darbas 
bus vykdomas kartu su Kanada. 
Amerika! atsefs 161.000.000 dol.

Matome, kad sovietų piniginė po
litika nėra tokia, kaip kitų kraštų. 
Nepavyko rasti bendros kalbos su 
sovietais ir vokiečių markės refor
mos reikalu. Sovietų zonoje dabar 
eina vad. rytų markė, kuri yra daug 
pigesnė už vakarinę, būtent, už vaka
rų D markę mokama nuo 5 iki 10 
rytų markių. Ko sovietai siekia tokia 
savo monetarine politika? Sovietai 
nustatė aukštą rublio kursą santy
kyje su brangiosiomis kitų kraštų va
liutomis. Bet tas.'.kursas yra priver
stinis ir propagandinis, nes praktiš
kos reikšmės nedaug teturi. Tikslas 
yra tas, jog jie nori parodyti pasau
liui, kad jų pinigas yra brangus, kad 
darbininkai gerai uždirba, kad biu
džetas bei balansai dideli (kurių jie 
beveik neskelbia), apyvartos aukš
tos ... Tuo tarpu esmė yra visai ki
ta. Pinigo politika sovietai siekia sa
vo tikslų — bolševizmo įgyvendini
mo. Tų tikslų siekimas yra apgau
lingas, nes yra paslėptas visų dirban
čiųjų išnaudojime komunistinės veik
los naudai, kitaip sakant, pasaulinė 
komunistų revoliucija ruošiama so
vietų piliečių sąskaita arba jų išnau
dojimu. Viską apimanti ir viską 
tvarkanti valstybinė mašina padeda 
ir čia: ji daro savo galia ir savo au
toritetu. Netikusi bolševikiškoji ko
lektyvinė ūkio sistema nėra gamy- 
biškai pajėgi, nenaši, tuo tarpu ir 
nuo mažo gavinio, lyginant su įdė
toms pastangoms, dar atimama pa
saulinės komunistų ruošiamos revo
liucijos išlaidoms padėngti. Žmonių 
gyvenimo standartas yra labai že
mas, ir jis niekada esamomis sąly-

gomls negali pagerėti, nes kas lieka 
nuo egzistencijos minimumo, atiten
ka partijos pareigūnams ir revoliu
cijos idėjų platinimui.

Panagrinėkime konkrečiai, ką už
dirba sovietų ir ką uždirba kapita
listinių kraštų darbininkas ir kokia 
jų uždarbių perkamoji galia. Lietu
voje pramonės darbininkas gaudavo 
apie 70 centu vai., J.A.Valstybėse 
apie 1 dol. vai., Vokietijoje apie 70 
pfenigių vai. ir tt. Sovietų Sąjungo
je darbininkas uždirba apie 1,5 rublio 
vai. Tai vidutiniški paprastų darbi
ninkų uždarbiai. Ko verti vakarie
tiški pinigai, mes žinome. Bet ko 
vertas sovietų rublis? Kokia jo per
kamoji galia? Jau sakiau, kad rublis 
tėra sovietų vidaus pinigas ir kad jo 
perkamoji galia, lyginant su kitų 
kraštų valiutomis, yra labai menka: 
rublis gali prilygti lietuviškiems 5 
centams, vokiškiems 7 pfenigiams bei 
amerikoniškiems mažiau negu 1 cen
tui. Prekių Jpirkimo galia yra kito
kia. Bet prekės Sovietų Sąjungoje 
yra labai brangios, lyginant su dar
bininkų uždarbiais. Daleidus, kad 
darbininkas uždirba per mėnesį apie 
300 rublių, jo perkamoji galia yra 
labai žema, nes už tuos pinigus jis 
maža ką tegali nusipirkti dėl aukštų 
kainų. Tikslių duomenų apie kainas 
neturime, bet jos yra maždaug se
kančios. Duonos 1 kg apie 3 rubliai, 
sviesto 1 kg apie 60 rublių, odiniai 
batai apie 250 rublių, vyr. kostiumas 
vilnonis apie 500 rublių. Geresnės 
rūšies prekių nėra, o kur jų pasitai
ko, tai jos kelis kartus brangesnės. 
Maistas, butas ir būtiniausios išlai
dos — vos gali būti apmokėtos už
darbio pajamomis, o kur dar rūbai, 
kultūros laimėjimu naudojimasis! 
Darbininkas turi stipriai taupyti vi
sus metus, kad galėtų nusipirkti po
rą batų ar kokį rūbą. Radio apara
tą arba pianiną — joks darbininkas 
negali įsigyti.

Ryškesniam pavaizdavimui santy
kio tarp uždarbio pajamų ir išlaidų 
paduodu kai kurių prekių kainų san
tykį J.A.Valstybėse ir Sovietų Sąjun
goje. Vienetas reiškia prekės kainą 
J.A.Valstybėse, o prekės , kainą So
vietų Sąjungoje — atitinkamas skai
čius: juoda duona 1:4,5, balta duona 
1:7,veršiena mėsa 1:10, sviestas 1:12, 
kiaušiniai 1:7,5, arbata 1:15, alus 1:30, 
degtukai 1:20, muilas 1:20, cigaretės 
1:12, medvilninė suknelė 1113, vil
nonė suknelė 1:20, pusvilnonis vyr. 
kostiumas 1:10, odiniai batai 1:14, ko
jinės 1:15. Šie skaičiai reiškia darbo 
laiko santykį. Matome, kad J.A.Val- 
stybių darbininkas už valandos dar
bą gali įsigyti tai, ką sovietų darbi
ninkas turi apmokėti daug kartų il
gesniu darbu, kitaip sakant, tiek pat 
kartų mažiau tegali įpirkti ir tuo pa
čiu tiek pat kartų skurdesnis.

Nors prieškarinis Lietuvos gyve
nimas nebuvo amerikoniškas, bet jis 
gravitavo į Vakarų Europos žmonių 
gyvenimo standartą, kurį trumpu 
laiku būtų pasivijęs. Gražiai bekylan
tį Pabaltijo žmonių gyvenimą sutruk
dė sovietinė okupacija. Sovietai stai
giais šuoliais ūkinį gyvenimą degra
duoja ligi savo Rusijoje buvusio pris
lėgto ir nuskurdusio darbininko ir 
kolchozninko gyvenimo lygmens.

(9) A. M. Katiliškis

Vaizdeliai
9. EMIGRANTAS

Ir karui pasibaigus, Kazys Ražiūnas tebedirbo pas ūki
ninką pajūrio žemumų kaime. Rytų darbininkams masiniai 
pradėjus bėgti iš ūkių, tokios minties jįs nei artyn neprisi
leido. Jis dargi didžiau ausis suskliaudė, stengdamas pasi
daryti mažiau įžiūrimas, kad neįsipyktų šeimininkui ir nepa
varytų. Su darbo nepaisymu jis siejo patį baisiausią dalyką: 
— grąžinimą' namo. Ką tu pirksiesi? Pačiups ir išveš.

Antrame mėnesyje, pro šąli suko vienas tautietis ir už
pliaupė negirdėtų gandų potvyniu. Girdi esą stovyklos, kur 
valgoma ir gulima nieko nedirbant ir niekam nesakant nei 
dėkui, nei išgriauš. Acha, tas gerai, tai verta pagalvoti. Nuva
žiuodamas pakeleivis su didžiausiu nerūpestingumu paste
bėjo, kad jau daromi sąrašai, norinčių vykti į užjūrius.

Kazys Ražiūnas ūmai išbalo. Tą dieną šeimininkui nau
dos neatnešė nei už grašį, o atvirkščiai, vietoj piktžolių, kapliu 
išravėdamas daržoves Jei dėl stovyklų jis ketino apsimą- 
styti, tai išvykimo už jūrų galimybės, jo visą būtybę pavertė 
niekingai apgailėtinu kratiniu. Taip, vadinasi jis gali pras
nausti patį svarbiausią gyvenime dalyką, beveik visų metų 
švenčiausią svajonę, visų metų, kurie jam reiškė daugiau, 
kaip visos trys dešimtys prieš tai buvusių. Ir švenčiausią 
dėl to, kad be jokių įvykdymo vilčių, kaip ir visos tauriosios 
•vajonės. Na, tai negaišti, jei dar galima ką pataisyti.

Jis negaišo, diėhą patraukė gerai išklausinėtais
keliais vilkdamas ant pečių savo mantą. Visą kelią jį purtė 
toks nerimas, kad neprisiruošė suvalgyti nusiminusios šei
mininkės įdėtų sviestainių. Čia jį patiko pirmas nusivylimas, 
ataušinęs karštį paausiuose. Nauji pažįstami tingiai slampi
nėjo, rūkė cigaretes ir sakėsi nieko nežiną apie jokias emi
gracijas. Kolkas esą gerai ir taip. Didelė dauguma pareiškė 
viltį, kad greitai kils karas ir savaime būsią gerai. Ražiūnas 
tai girdėdamas juto širdies pasaitų tokį atsipalaidavimą, kad 

rodos ji visai nebevaldoma tabaluoja erdvėje. Karas? Kol 
čia tebesu? Ne, ne, kaip sau norit!,..

Po trejų savaičių atėjo palengvėjimas žiauriai nukankin
tai Ražiūno širdžiai. Su išduodamais pirmaisiais asmens do
kumentais, kurie buvo ne kas kitas, kaip dviejų pašto ženklų 
dydžio kortelė, globėjai pakišo užpildyti blankus. Tarp kitko, 
viename skyrelyje reikėjo pažymėti kokį kraštą pageidau
tumėte pasirinkti savo antrąja tėvyne. Ražiūnas skubiai pa
dažė plunksną, ir tik minutę dvejojo, kas geriau: — Austra
lija ar Naujoji Zelandija? Nusvėrė Australija. Kada pradės 
laivai kursuoti į tuos kraštus, raštininkai nežinojo. Tačiau 
sprendžiant iš to, kaip viskas Skubiai buvo daroma, atrodė, 
kad netrukus.

Reikėjo laukti. Bet atominės bombos sprogimas Nagasa
kyje jį iš naujo supurtė, lyg tiesioginiai to sprogimo paliestą. 
Tai broliuk, jei atsidūręs olandų pasienyje galėjai ramiau 
jaustis nuo bolševikinių pavojų, tai dabar ką tau bereiškia, 
kad ir pati Olandija?

Kazį Ražiūną jūs sutinkate išeinantį iš ambulatorijos, 
nešiną saują popierių, naujas rentgeno nuotraukas ir širdies 
kardiogramą. Jo veidas šiandien truputį šviesesnis, jį gali
ma net sulyginti su anos dienos veidu, kai dėjo parašą po 
Australija. Bet likimo norėta iš jo pasišaipyti. Treji metai 
praėjo, tai ne štukos. Ražiūnas laiko veltui neleido. Nei 
nesusvyravo jo troškimas išvysti anuos palaimintus kraštus. 
Jo pastangos vertos ypatingo dėmesio ir pagarbos ir, patsai 
nei per plauką nekaltas, kad dar tebesižudo nelaimingoje, 
po kojų degančioje Europoje. £

Belgija Ir Olandija dėl mums aiškių priežasčių jo nesu
žavėjo. Ir ten gali ateiti rusai ir būti karas. Bet jis išbandė 
viską, nuo JAV iki Pietų Afrikos. Jis susirašinėjo su begale 
naujų pažįstamų tuose kraštuose, gavo iš jų sutartis, afldavl- 
tus, garantijas. Iš karto jis laukė pranešimo nemažiau trims 
vietoms, o nesulaukęs nei vieno, kibo iš naujo. Emigracinė 
stovykla jo nušliaužiota, kaip suolas gimtoje pirkioje. Jį 
pažįsta visi daktarai, visi konsulai, darbdavių agentai. Jis 
tam tikslui panaudojo nemažiau dvylika profesijų, kokios 
pageidauja pagal reikalą. Geografijos moksle jis taip išsi
miklino, kad vidurnaktį gaU pasakyti kuom verčiasi Vene- 

cuelos kreolai ir ką augina Meksikos rančose, kiek kritulių 
Madagaskare ir kokie pagrindiniai vėjai Falklando salose. 
Sveikatos tyrimams paaukojo apie ketvertą litrų kraujo, visi 
kaulai bei raumenys tiriančių daktarų pirštų nubarškįnti 
nemažiau kaip senų kanklių stygos. Liežuvis penkis kartus 
keitė odą nuo įvairių lašų vartojimo, o skrandyje rūgščių 
perteklius keitėsi su visišku ju trūkumu. Nervai?... Ak, 
kas gi jų begali turėti?

O Ražiūnas vienok jų dar turi. Per trejus metus jis išėjo 
daugiau, negu kitas per šimtmetį, o jo pasiryžimas pasiekti, 
nesušlubavęs. Sunku pasakyti, kokios kliūtys ardo jo planus, 
bet ne tai svarbu. Jis nori žūt-būt išbėgti iš Europos ir tiek.

Šiaip atliekamu laiku jis eina meškerioti. Jis nerūko ir 
negeria. Jo žvilgsnis liūdnas ir kakta ženklina mąslumą bei 
polinkius į taupų ir dorą gyvenimą. Kaimynai supranta jo 
pastangas ir, švelniai užjausdami, niekuomet nekalba kitomis 
temomis, išskyrus emigracines. Be to, jo akivaizdoje nemini 
būsimojo karo. Jis už tai reiškia jiems dėkingumą, atver
damas širdį ir parodydamas tokį dalyko supratimą, kad norisi 
tuč tuojau jį palydėti iki laivo. Jo išvedžiojimai nesugriau
nami ir sudrebintų kiečiausią sėslį. Tik labai retai, tarp kitko, 
jis prasitaria, kad vienas iš akstinų — truputėlis baimės. 
Pagrindiniai motyvai kiti, svarbiausias jų: — tėvynės meilė.

— Ką jūs tėvynei duosite grįžę tuščiom tarbom? A?.., 
O aš noriu būti tėvynei naudingas. Juk reikės ją atstatyti, 
reikės kapitalų. Pakloju tūkstantį dolerių, pakloju kitą. Pra
šau ponas... Atstatymas, gerbūvis... Ir bendrai, atsibodo 
stovykla...

Ne, argumentų svoris milžiniškas. Ir tikrai. Ražiūno be
galinis tikėjimas gėriu, pagaliau tampa apvainikuotas. Ji* 
laiko rankoje popierius. Dar pofh nereikšmingų štampų, ir... 
Ne, ne į JAV, bet į Čilę. Bet tai smulkmena. Ir ten šauniai 
gyvena žmonės. Jo veidas švyti, jo rankos virpa, šiuokart 
didelės laimės artumoje.

Kai skaitysite tuos žodžius, jis jau bus atsitolinęs nuo 
krantinės, ir stovėdamas ant denio, mojuos ranka Europai.

— Na, viena kartą vis dėlto tave palieku. Ir prikamavai 
mane... Dabar jau dėl manęs tegul prasideda karas... 
Sudiev..,
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Lietuvos Menininkų triumfas D. Britanijoje
, LIETUVOS OPEROS SOLISTŲ — A. DAMBRAUSKAITĖS, A. KALVAITYTĖS, S. BARANAUSKO,

I. NAURAGIO IR PIANISTO PROF. JAKUBĖNO GASTROLES BRITŲ ŽEMEJE

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga, 
“vykdydama užsibrėžtuosius tikslus, 
kurių vienas yra Lietuvos vardo po
puliarinimas ir Lietuvos bylos kėli
mas viešojoje šio krašto opinijoje 
tarp kitų darbų, jau pereitais metais 
bandė dainos-meno pagalba prasi
skverbti į platesnius D.Britanijos vi
suomenės sluogsnius, kurie iki šiol 
taip mažai tebuvo- informuoti apie 
mūsų kraštą. Pirmas bandymas pa
vyko. Mūsų menininkų gastrolės da
vė teigiamų rezultatų. Centro Val
dyba, paskatinta pirmojo pasisekimo, 
neatsižvelgdama net i nuostolius, nu
tarė dar kartą imtis atsakomybės ir 
organizuoti napją koncertų grandį 
anglų žemėje. Valdybos buvo aptar- 
ta sudėtis ir man buvo pavesta 
susitarti su solistais. Susitarta leng
vai, nes nė vienas menininkas nestatė 
jokių materialinių sąlygų, į reikalą 
pažiūrėjo grynai iš idealistinės pu
sės; ir štai, nė metams nepraėjus 
nuo pirmųjų gastrolių, vėl iš lietuvių 
menininkų krūtinių nūaidi žavinga 
daina britų saloje, nuaidi jos klo
niais ir kalnais. Ji prasideda pava
sariu žydinčiame Plymouth’e, nuskri
do į šaltą ir vėjuotą Fort Williams’ą 
ir baigėsi Essex’o lygumose. Gastro
lės truko du su puse mėnesio ir duota 
26 koncertai. Mažai kuris didžiųjų 
šio krašto didmiesčių neišgirdo ilge
singos lietuviškos dainos melodijų, o 
taipgi meistriškai atliktų pasaulinio 
masto kompozitorių-klasikų kūrinių.

Mes didžiuojamės ne vien tik to
dėl, kad, būdami svetimame krašte 
ir gyvendami tėvynės ilgesiu, tapo
me atgaivinti ir tą akimirksnį pra
gyvenome mielosios tėviškės mira
žais. Ne. Tai yra kur kas daugiau. 
Tas mūsų džiaugsmas tėra tik liudi
ninku tų įvykių, dėl kurių turi 
džiaugtis kiekvienas lietuvis, kokia
me krašte, kokioje šalyje ar būklėje 
jis bebūtų! Nes čia buvo pavaiz
duotas lietuvių tautos dvasinės kul
tūros paveikslas, kurio turtingumas 
ir spalvingumas buvo aukštai įver
tintas šios didžios rangių tautos dvasi
nės kultūros autoritetų.

Neįsigilinus į dalyko esmę, pra
šalaičiui gali atrodyti, kad šis mūsų 
entuziazmas yra perdėtas. Su giliu 
įsitikinimu drįstu pasakyti, — ne. 
Ir štai dėl ko. Nepamirškime mes 
anglosaksų tautos savybių. Nepa
mirškime taip pat ir jos reikšmės 

’ naujai atkuriamo pasaulio planavi
me, su kuriuo yra surištas ir mūsų 
brangios tėvynės likimas. Anglas vi
sur ir visame yra santūrus, tiek įspū
džiuose, tiek sprendimuose. Visa tai, 
kis svetima, jis tolerantiškai ir kan
triai išklauso, tačiau dėl gauto įspū
džio retai kada pareiškia entuziaz
mą. Tatai yra juntama visuose šio 
krašto aspektuose. Gi dėl nevykusio 
efekto, jis džentelmeniškai nutyli, o 
paveiktas didelio įspūdžio pasisakys, 
kad ir viešai, tačiau labai santūriai.

Praėjusiais metais, pirmą kartą 
Britanijoje pasirodžius mūsų solis
tams, tik septyni laikraščiai tepažy- 
mėjo šį faktą kukliai, tačiau palan
kiai įvertindami mūsų dainininkus. 
Pasirodant menininkams antrukart, 
išsyk buvo pajustas užsilikęs iš per
eito karto įspūdis, nes ne tik pilnes
nės buvo auditorijos, bet ir žymiai 
šiltesnis buvo sutikimas ir palydėji
mas pačių menininkų. Kiekvienas 
koncertas buvo komentuojamas to 
miesto ar apygardos spaudoje, nesi
gailint menininkams puikių kompli
mentų, o šalia to nepamirštama buvo

Ieškoma Balio Smogos 
rašto

Ruošiant pilną Balio Sruogos 
raštų leidimą, ieškomi šie jo kūriniai:
1. Balys Sruoga „Radvila Perkūnas“
2. „ „ „Algirdas Izborske“
i. „ „ „Deivė iš ežero“
4. „ „ Eilėraščių ciklai „Al

pėse“ ir „Miestas“
„ „ir V. Zadeika „Kip

ras Petrauskas“
•. Valys Dauga „Kas bus, kas nebus, 

bet žemaitis nepra
žus“.

Kas minėtus leidinius turėtų, ma- 
Įontai prašomas perleisti ar pasko-

Vanda Sruogienė,
• (22c) Bonn a.Rh.,
■•teerstr. 153, bei Prof. Engei. 

ir Lietuvos nelaimė iškelti Lietuvos 
okupacijos faktai, pareikšta šiltos 
užuojautos ir linkėta atgauti pra
rastą laisvę. Platesni ar siauresni 
straipsniai tilpo net 43 britų laikraš
čiuose ir tuo būdu mūsų tautos kul
tūriniai laimėjimai bei jos siekimai 
pasiekė milijonus britų, jau neskai
tant tos publikos, kuri turėjo laimės 
klausytis puikiųjų koncertų.

Vaizdo dėliai pacituosiu tik kele
tą britų spaudos atsiliepimų. Štai, 
po didžiojo-reprezentacinio koncerto 
Londone, vasario 21 d. pats svarbiau
sias D.Britanijos dienraštis „The Ti
mes“ prabyla:

„Nepriklausomybės netekimas pri
vertė daugelį Lietuvos muzikų emi
gruoti. Dainininkai ir pianistas, šeš
tadienio vakare Kingsway Hall da
vusieji koncertą, šiuo metu gyvena 
Vokietijoje, kur jie tebepuoselėja lie
tuvių liaudies dainos, bei muzikos 
kūrimo tradicijas.“

Toliau, individualiai vertindamas 
paskirus menininkus, sako:

„Ponas St. Baranauskas yra „Te
nore robusto“ pagal itališką modelį, 
su puikiai skambančiu balsu viršu
tiniame krūtinės registre. ..'.Ponas 
L Nauragis... Jo dainavimas iš tie
sų primena Saliapiną ... Panelė A. 
Kalvaitytė pasirodė esanti tikras ir 
puikus operinis kontraltas... Panelės 
A. Dambrauskaitės... didelis sopra
ne balsas... Prof. V. Jakubėnas kaip 
akompanijatorius buvo tiek skonin
gas, kiek tai iš viso galima įsivaiz
duoti ...“

Provincijos spauda parodė dar di
desnio entuziazmo — ypatingai karš
tai sutiko ir įvertino mūsų artistus. 
„Evening Gazette“, aprašydamas so
listų koncertą Stocktone, puikiai 
įvertinęs kiekvieną menininką atski

Antaninos Dambrauskaitės 
20 metų scenos darbo jubiliejus

S. m. kovo 19 dieną sukako 20 
metų, kaip Antanina Dambrauskaitė, 
viena mūsų žymiausių operos solis
čių, žengė savo pirmuosius scenos 
žingsnius. 1929 metais, tą dieną ji 
pirmą kartą Kauno Valstybinės Ope
ros scenoje dainavo nedidelę, bet 
gracingą piemenutės rolę Čaikovskio 
operoje „Pikų Dama“. .

Meniški palinkimai pasireiškė pas 
A. Dambrauskaitę anksti. Pirmieji 
jos muzikiniai pasirodymai buvo jos 
gimtojo Šiaulių miesto Petro ir Po
vilo bažnyčios chore, kur ji savo gra
žiu balsu ir muzikalumu atkreipė 
chorvedžio ir vargonininko Poškaus 
dėmesį. Besimokant Šiaulių gimna
zijoje jai jau dažnai teko dalyvauti 
ne tik chore, bet ir pasireikšti kaip 
solistei. Šios gimnazijos muzikos 
mokytoju ir chorvedžiu buvo J. Gau- 
bas, kurio vardas vėliau tapo žino
mas Lietuvoje, kaip Klaipėdos Kon
servatorijos pedagogo, chorvedžio ir 
vokališko kompozitoriaus; jisai irgi 
atkreipė didelį dėmesį į muzikalią ii 
puikiu balsu apdovanotą gimnazistę.

Prisijungus prie Lietuvos Klaipė
dos kraštui, St. Šimkui vadovaujant 
Klaipėdoje buvo įsteigta Konserva
torija su bendrabučiu studentams ir 
visoje Lietuvoje buvo paskelbtas 
konkursas muzikaliam jaunimui. A. 
Dambrauskaitė buvo 5 „išrinktųjų" 
tarpe, kurios išlaikė šį konkursą iš 
didelio stojančiųjų skaičiaus.

Klaipėdos konservatorijoje A. 
Dambrauskaitės mokytoja buvo ži
nomoji rusų dainininkė M. Cerkass- 
kaja, kuri labai vertino šią savo mo
kinę. Jau tada A. Dambrąuškaitei 
tekdavo dažnai dalyvauti viešuose 
koncertuose (o tai buvo leidžiama 
tiktai geriausiems mokiniams). Ke
letą kartų ji dainavo ir su Klaipė
dos Konservatorijos orkestru; šis or
kestras St. Šimkaus vadovybėje tada 
koncertuodavo visoje Lietuvoje, pir
mąkart mūsų šalyje skleisdamas 
simfoninės muzikos meną. Baigda
ma konservatoriją A. Dambrauskaitė 
dainavo Margaritos rolę „Fausto“ 
spektaklyje, kuris įvyko tada Klaipė
doje jos auklėtinių jėgomis su deko-

rai, sako: „...puikios muzikos ir re
to pajėgumo vokalinės išraiškos pa
liko neužmirštamą įspūdį. Net kai 
lietuviai menininkai, po griausmingų 
plojimų — nuoširdžios ir gausios au
ditorijos atsidėkojimo — apleido sce
ną, ir nusileido uždanga, kurį laiką 
salėje dar niekas nesiryžo pajudėti 
iš savo vietų...“ Kitas Vidurinės 
Anglijos laikraštis „The Guardian“ 
straipsnyje pavadintame „Operos 
Žvaigždės Annfield "Plain“ rašo: 
„Šioje apylinkėje niekad negirdėjome 
iki šiol nieko panašaus, priimant dė
mesin aukštą meninį standartą, prie 
kurio mūsų publika yra pripratu
si ...“ Škotijos dienraštis „Glasgow 
Observer“ koncerto proga apie So
vietų režimą Lietuvoje rašę: „Sovie
tiškame režime gyvenant nei vienas 
nėra tikras, kas su juo gali atsitikti. 
Šlykščiausių provokacijų keliu žmo
nės suimami ir niekas jų daugiau 
nemato ir apie juos negirdi...“ Nei 
vienas laikraštis nepareiškė nepasi
tenkinimo mūsų artistų pasirodymais. 
Birmingham Gazette, Yorkshire Post, 
Northern Echo, Bridgewater Mer
cury, Staffs Advertiser, Morning 
News, Northampton Independent ir 
daugybė kitų laikraščių garbingai 
paminėjo Lietuvių vardą ir mūsų 
tautos kančias. Tektų dar pridurti, 
kad po Londono koncerto per ilgus 
metus apie Baltijos valstybes tylė
jęs Londono garsusis „The Times“ 
patalpino didelį straipsnį, nušvies
damas Baltijos tautų kančias sovietų 
vergijoje. Taipogi pažymėtina, kad 
kovo mėn. 26 d. per britų radiofoną 
(BBC) tik labai svarbioms paskai
toms ir valdžios nariams skirtu laiku 
buvo duota Sir Stephen Tallents pa
skaita, kurioje jis kalbėjo apie savo 
vizitą į Baltijos valstybes ir apie da

Rašo muz. Vi. Jakubėnas
racijomis ir kostiumais, paskolintais 
iš Kauno teatro.

Nuvykusi į Kauną, A. Dambrau
skaitė to paties sezono gale jau gavo 
pasirodyti Kaimo Valst. Operos sce
noje su jau minėta „piemenutę“ „Pi
kų Damoje“, o greit po to — kaip 
Antonija „Hofmano Pasakose“. Jau 
tada ji buvo principaliai angažuota 
į teatrą ir jau duotas uždavinys: pa
ruošti Tatjanos rolę „Eugenijaus 
Onegino“ operoje. Vieton vasaros 
atostogų poilsio, teko įtemptai ruoš
tis atsakingai rolei. Rudenį, po sėk
mingo debiuto, A. Dambrauskaitė 
įėjo į operos solistų šeimą.

Tolimesnis jaunos solistės kelias ro
do mums nuolatinę, pastovią pažangą 
paremtą ne tik gabumais, bet ir valinu 
darbu. Vokalinėje srityje jau nuo pat 
pirmųjų žingsnių operoje A. Dam
brauskaitė atsistojo „pirmųjų“ solistų 
tarpe; jos šviesus, gražus sopranas 
jau tada pasižymėjo nuostabiai iš
lygintu skambesiu per visą skalę. 
Jai tuojau teko „didžiosios“, atsakin
gos rolės; viena pirmųjų buvo Mar
garita iš „Fausto“, jau dainuota ka
daise Klaipėdoje. Kitose, operos so
listei taip pat būtinose srityse, kaip 
vaidyba, frazuotė, niuansavimas, A. 
Dambrauskaitės brendimas ėjo kiek 
lėčiau, bet ir čia matome nuolatinę 
sistemingą pažangą. Jauna solistė 
pagrindinai studijuoja kiekvieną sa
vo rolę iš visų reikalingų pusių. Jau 
dainuodama daugelį pirmųjų rolių ji 
nepasitenkina savimi: kiekvienas va
saros atostogas ji išnaudoja studi
joms Italijoje pas žymius vokaltus 
specialistus. Jos sceniška ir muzi- 
kališka pusė nuolat gerėja, įgauna 
daugiau užbaigtumo ir rafinuotumo.

Kaip jau minėjome, A. Dambrau
skaitė greit įeina į mūsų pirmųjų 
solisčių skaičių. Tačiau mūsų operos 
lygis buvo aukštas, konkurencija 
sunki, ypač sopranuose. Praeina net 
dešimt metų, pašvęstų patvariam 
darbui ir brendimui, kol A. Dam
brauskaitės talentas prašvinta tiek 
ryškiai, kad ją iškelia į visiškai iš
imtiną padėtį: sugrįžus iš Prahos 
studijų dirigentui V. Marijošiui, jam 
pavedama pastatyti G. Verdžio „Otel

bartinius vargus tų kraštų gyven
tojų.

Šių faktų akyvaizdoje turime su
tikti, kad šiuo žygiu — atsilankymu 
į Britaniją mūsų menininkai atliko 
milžiniško masto patarnavimą savai 
tautai. Mūsų mažosios tėvynės var
das, kultūra, jos nelaimė ir vargai 
taip mažai tebuvo žinomi britui, — 
šiahdien, dėka pasišventėlių p. p'. 
Dambrauskaitės, Kalvaitytės, Bara
nausko, Nauragio ir Jakubėno, Lie
tuva liko įvesta britų sąmonėje, kaip 
kultūringas, kūrybingas ir veržlus 
kraštas, pilnai vertas siekiamos 
laisvės.

Mes, D.Britanijos lietuviai, esame 
giliai dėkingi pasišventėliams meni
ninkams, kurie nepasigailėjo energi
jos, laiko ir sveikatos ir atliko taip 
didį darbą. Tuo labiau mes jaučia
mės sujaudinti jų tojo žygio, kad jis 
buvo atliktas taip idealistiniai, be 
jokių materialinių sąlygų ar didelių 
honorarų. Jie atvyko pas mus ne 
pasipelnyti, ne pagyventi praban
giuose viešbučiuose, ne pasimaitinti 
puošniuose Londono restoranuose, bet 
kukliai, kartais net per kukliai, teko 
jiems naudotis mūsų paruoštomis 
darbo ir gyvenimo sąlygomis. Mūsų 
norai buvo geri, bet naujakuriškos 
sąlygos neleido, bent maža dalimi, 
atsiteisti už tai. Tik tikraj nuoširdus 
ačiū ir tikėjimas, kad šis bendrai 
organizuotas darbas atneša Lietuvai 
tėvynei naudos, tebus paguoda ir vil
tis, kad davę neįkainuojamą patar
navimą kovojančiai tėvynei, susi
lauksite ne vien tik iš mūsų Britani
jos lietuvių, bet ir iš visos lietuvių 
tautos padėkos ir įvertinimo.

P. B. Varkala,
D.Britanijos Lietuvių Sąjungos 

Pirmininkas

io“. Šis pastatymas tampa vier i iš 
mūsų operos' pažibų; Desdemonos ro
lėje A. Dambrauskaitė švenčia tikrą 
triumfą. Pasiektas vaizdas yra ne
paprasto užbaigtumo tiek vokalėje, 
tiek ir vaidybinėje bei muzikinėje 
srityje. Galime drąsiai tarti, kad nuo 
to momento A. Dambrauskaitė įžen
gia į pirmiausių mūsų operos kori
fėjų skaičių. Greit seka toks pat 
triumfas kaip - Elza atnaujintame 
„Lohengrine“. Šios dvi rolės bus 
bene stipriausi A. Dambrauskaitės 
meniški pasireiškimai, tuo visai, ži
noma, nemažinant jos pasisekimų, 
kaip Mimi „Bohemoje“, kaip Butter
fly, Margaritos Maženkos „Parduo
toje Nuotakoje“ (su dideliu pasise
kimu dainuotos šios operos gimti
nėje — Prahoje) ir daug kitų. Pa
sakyčiau, kad nuo Desdemonos trium
fo kažkokio šviesaus atspindžio įga
vo ir šios kitos rolės: visa A. Dam
brauskaitės meniška asmenybė kaip 
operos dainininkės baigė susifor
muoti, subręsti.

Dar Nepriklausomybės laikais, be

Jau ir Liepas
Kovo 27 d., pavasarišką sekma

dienio vakarą, Augsburge apsistoję 
lietuviai turėjo malonią progą pas 
save, šv. Antano salėje, po penkių 
mėnesių pertraukos vėl pamatyti ir 
išgirsti žinomą tremtinių menininkų 
duetą — Vilniaus Operos baritoną 
Stasį LIEPĄ su savo akomponiato- 
riumi muziku Aleksandru KU
ČIŪNŲ.

Beveik visa dainininko programa 
su mažomis išimtimis buvo girdėta 
anksčiau jam atsilankant Augsbur
ge, tačiau jos, ypačiai pirmosios da
lies, atlikimas įrodė, kiek daug dirb
ta abiejų menininkų. Liepas priklau
so prie tų menininkų, kurie nesiduo
da užliūliuojami gražių atsiliepimų 
bei katučių, o vis stengiasi tobulėti. 
Neveltui jis ir V.D.U-to dipl. juristas!

Pirmąją koncerto dalį sudarė Fr. 
Schuberto, R. Schumanno (vokiškai), 
P. I. Čaikovskio (2), J. Gruodžio, St.

atsisveikina?
Šimkaus (3) ir J. Tallat-Kelpšos dai
nos, gi antrąją — A. Borodino, P. 
Leoncavallo, W. A. Mozarto (vokiš
kai), C. Verdi ir G. Rossini (abi ita
liškai) operų arijos. Gausūs aplo
dismentai ir gėlių pintinė parodė, 
kaip gana gausingiems klausytojams 
koncertas patiko. Iš lietuviškosios 
publikos gal tik ne vienas širdies 
glūdumoje supriekaištavo: „Na, ko
dėl gi vokiškai?“ Tiesa, šiuo kartu 
koncerte matėsi šiek tiek ir vokiečių 
kviestinių asmenų. Antrojoje dalyje, 
itališkuosiuose kūriniuose, kiek jau
tėsi baritono nuovargis. Bet tai buvo 
tądien jo antrasis koncertas, po spe
cialaus pasirodymo Haųnstetteno 
stovykloje.

Teko patirti, Stasys Liepas jau yra 
„gavęs numeriuką“ ir labai galimas 
dalykas — tai buvo jo DP stovyk
loms Vokietijoje atsisveikinimo kon
certų tournee prieš išvykstant į J.A.- 
V-bes. (aim.)

Paulius Stelingia

£a Quoins uoste 
VeMtzuetefc

Supasi Atlantas, žaidžia akmenėliais.
Ir bures nuleidę ilsisi laivai.
Po didžių kelionių, po audrų ir vėjų 
La Guairos uoste supas jie ramiai.

Tropiškai ugninga gęsta jūroj saulė 
Ir kainų viršūnės lūžta spinduliai.
Dar tik valandėlė. Ir nauji pasauliai - 
šviečia nesuskaitomi žvaigdžių būriai.

O gilus, bekrašti, tolimas, Atlante, 
Kiek tu čia jau atnešei laivų!
Po audrų ir vėjų pergalingai šventei
Ilsis susirinkę iš svečių šalių.

Krykštauja žuvėdros. Plazda vėlia
vėlės.

Tyliai šlama palmės ant aukštų kalnų. 
Supasi Atlantas, žaidžia akmenėliai. 
Į pakrančių smėli berdamas perlus., 

jau minėtos gastrolės Prahoje A. 
Dambrauskaitė pakartotinai dainuoja 
Rygos ir Talinno operose. Mūsų ra
diofono siunčiama ji taip pat dai
nuoja Prahos, Vienos, Budapešto ir 
Paryžiaus radiofonuose.

1944 metais pasitraukusi iš Lie
tuvos ji yra pakviečiama Vieno* 
operos; jai pavedama skubotai pa
ruošti vokiečių kalba Mimi iš „Bo
hemos“ ir Elsą iš „Lohengrino“. Šis 
darbas sėkmingu įvykdomas, tačiau 
tuojau seka Goebbelso „totalinio ka
ro“ dekretas; visi Vokietijos teatrai 
užsidaro.

Praleidusi "9 mėnesius Vienoje, 
priartėjus rusams, A. Dambrauskaitė 
pėsčia išeina iš Vienos, palikusi vi
sus daiktus. Bavarijoje ji sulaukia 
amerikiečių; vėliau apsigyvena Frei- 
singe prie Mūncheno, kur, neidama 
į stovyklą, tebegyvena ir dabar.
Tremties laiku ji Augsburgo operoje 
du kartus dainavo Mimi „Bohemoje“, 
be to, dar „Butterfly“, „Parduotąją 
Nuotaką“. Sis paskutinis spektakli* 
turėjo būti pakartotas, tačiau tai su
trukdė jo dabartinės Anglijos gastro
lės. Toj pačioje Augsburgo operoje
numatomas ir „Lohengrinas“ (Elsos 
rolė).

Šalia to A. Dambrauskaitė išvystė 
ir plačią koncertinę veiklą, koncer
tuodama daugiausiai viena su savo 
rečitaliais, bet dalyvaudama ir miš
riose trupėse.

Gyvendama Vokietijoje, A. Dam
brauskaitė irgi pasisėmė iš šios ša
lies, ką galėjo. Užgirdus ją pirmą 
kart tremtyje po ilgesnės pertraukos 
(iš Lietuvos), galima buvo pas ją 
pastebėti didelę pažangą toje srityje, 
kuri pas mus Lietuvoje daugumos 
dainininkų buvo ne taip stipri: ka
merinio dainavimo, stilių pažinimo 
srityje. Ją pažinome iš naujos pusės: 
kaip stilingą, subrendusią koncertinę 
dainininkę, ypač gražiai valdančią 
„mezzo voce“ ir „piano“.

Baigiantis mūsų „DP“ gyvenimo 
periodui ir stovint prieš miglotas 
emigracijos perspektyvas, palinkėki
me mūsų žymiai solistei geros klo
ties ir „prasimušimo“ savoje srityje; 
sugrįžus iš Anglijos, netrukus ir jai, 
kartu su daugeliu mūsų tautiečių, 
išmuš „likimo valanda“ — atsidarys 
vartai į „neribotų galimumų“ ir do
lerių šalį: į U.S.A.

r
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Keistasis karas
W. CHURCHILLIO PRISIMINIMŲ ANTRASIS TOMAS

W. Churchillio antrojo tomo pa- 
va. nimas, pažodžiui verčiant, išeitų: 
karo keistenybės. Jis yra tąsa pir
mojo, kurį jau aptarėme anksčiau. 
Ten įvykiai rieda Ariadnos siūlą sek
dami, tarytum įsibėgėjęs žmogus, ku
ris tvoja galva į sieną. Tą smūgį ga
lime pavadinti antruoju pasauliniu 
karu. Nuo čia ir prasideda antrojo 
tomo raida „Twilight War", lietuviš
kai skambėtų: karo sutemos.

Antrasis tomas, kuris 1948 spau
doje dažnai cituotas ar ištraukomis 
spausdintas, daug kuo skiriasi nuo 
pfrmojo. Štai 1939 m. rugsėjo mė
nuo. Downing Street, t. y. ministerio 
pirmininko laidas, sujungia su W. 
Churchill. J. Chamberlain patranko
mis veda derybas su Churchiliu. Ga
lop pastarajam pavyksta sudaryti 
vyriausybę, kuri tvėrė penkeris me
tus. D. Britanijos liūtas lemia ne 
vien imperijos, bet ir pasaulio likimą. 
Jo pečius slegia milžinišką atsakomy
bė. Ir jo atsiminimai — antrasis to
mas, mažiau spekuliatyvūs, bet sie
jami su ta milžiniška atsakomybe. 
Jie gyvi, vietomis net anekdotiškai 
skambantys. Stilius paprastas, aiš
kus, patrauklus.

Churchil, admiraliteto lordas, pa
tenka į savo vandenis. Ir iš to meto 
•jis pateikia skaitytojui Home Fleet 
— britų laivyno užmačias Rio la Pla- 
toj ir prie Norvegijos. Kai ne vieną 
mūšį lydėjo nesėkmė, W. Churchill 
išdidžiai pranašauja karo laimėjimą. 
Ir jis tai daro pilnu įsitikinimu, visu 
tikrumu. „Kai mes dabojome vyrauti 
jūroje,. mūsasis oro laivynas buvo 
nustelbtas priešų laivyno skaičiaus“. 
Ir tuo atveju jis buvo tikras, kad D. 
Britanija negali toliau viena karo 
vesti: „Aš labai abejoju, kad Pran
cūzija sutiktų su mumis dalytis atsa
komybe, kad jų pėstininkai lietų 
kraują, o mums paliktų kovoti jūroje 
ir oro erdvėse“.

Jis patenkintas, kad 1939—40 m. 
žiemą britų kariuomenė buvo pasi
ruošusi sutikti priešo puolimą. „Bet 
anuomet trūko ištisos divizijos šar
vuočių, kurie galėtų lemti karo eigą“. 
Karo pradžioje jis dirbo dieną ir 
naktį dėdamas pastangas Belgijos 
gynybos linijoms, Prancūzijai apsau
goti nuo smūgių. Neutralioji Belgija 
buvo linkusi eiti tuo keliu, nes ji 
pernelyg nepasitikėjo santarvininkų 
pajėgomis.

Churchill taria numatęs D puoli
mo planą: linijoje Meuse-Antverpe- 
nas. Todėl buvusi Reino įtaka minuo
jama. Narviko ir Trondheim gynybos 
planai nuėję vėjais dėl kitokio argu
mentavimo ir nereikalingumo. Net 
tuo atveju, kai 1940 m. sausio mėn., 
numušus . lėktuvą ir iš rastų planų 
patyrus, kad 1940. V. 10 ruošiama 
ofenzyva j Norvegiją, „lūkuriuota ti
kintis, kad viskas susitvarkys savai- 
jne“. Chamberlain raminosi: „Hitle
ris praleidęs vežimą“, o Paul Rey- 
naud taręs: „Geležinis kelias esąs 
suardytas". Apsileidimas, vokiškoji 
propaganda ir net prancūzų komu
nistai palaužė prancūzų atsparumą 
net savo kraštui ginti. Tuo metu 
daugelyje atvejų buvo pavėluota. 
Pavėlavo prancūzai s^vo krašto gy
nybai pasiruošti, pavėlavo britai su
laikyti vokiečiams įsikelti į Norvegi
ją, kaip ir suteikti paramą Suomijai

ginti. Vokiečiai įgyvendino Weserio 
planą ir išsikėlė Norvegijoje prieš 
puldami Prancūziją.

Teutonai nemoka improvizuoti. Jie 
sudr-o planą ir pagal jį veikia dabo
dami įvairias numatytas smulkme
nas. Jie tariasi taupą žmones ir 
medžiagas, tačiau planą • įgyvendina 
bet kuria kaina.

Rusai, „kurie vienų ypu tapo de
mokratais, nepripažįsta jokių doro
vės pradų“. Tačiau jis lieka pakan
kamai objektyvus sovietų ir pagaliau 
italų atžvilgiu. Churchill pateikia įdo
maus Mussolini laiško, rašyto Hitle
riui, ištrauką: „Kai sunaikinsime bol
ševizmą, ateis eilė demokratijoms". 
Šie abu užpuolėjai, Churchillio nuo
mone, taip pat rėmėsi sovietine mo
rale be moralės. Jie dabojo sutartis,

iki tai buvo naudinga ar iki jie bijojo 
priešingos pusės.

Pasaulinio masto karuose neutra
lieji tampa nelaimingomis aukomis. 
Jos moka už neutralumą aukštą kai
ną. Car Hambro rašęs: „Norvegų 
tauta būsianti perblokšta, kai patir- 
sianti, kad vokiečiai, norvegų drau
gai, norį išsikelti jų kraštam Jei Nor
vegija nebūtų palūžusi, užtektų vie
no kreiserio ir 4 naikintuvų besike- 
liantiems vokiečiams atbaidyti. Vo
kiečiai net britų nelaikę rimta jėga, 
kada jie grėsė įsikėlimu“. > •

1945 m. Churchillis atsistatydino. 
Jis baigia: „Aš turėjau patirtį, todėl 
atlaikiau. Ištvėriau stebuklingai, nes 
likimo padedamas įspėjau įvykių 
raidą neklysdamas“.

Ged. Galvanauskas

SPORTO MARGUMYNAI
— Anglijos I lygos futbolo klu

bas Derby County iki šio laiko savo 
vadovybės narių vaikams išduodavo 
dovanai rungtynių bilietus. Tačiau 
prieš porą savaičių šią savo tradici
ją-sulaužė. Pasirodo, kad tie vaiku
čiai gautus bilietus už aukštas kai
nas parduodavo juodoje rinkoje ...

— Kas yra geras stalo tenisistas, 
tas gali laimėti ir žaisdamas sėdint 
... Po pasaulinių pirmenybių Stock- 
holme tą įrodė buvęs pasaulio mei
steris Bergman. Jis rungėsi su tri
mis švedų sporto žurnalistais ir vi
sus juos nugalėjo, neatsikeldamas 
nuo kėdės.

— Prancūzijos futbolo žemesnių 
klasių pirmenybėse RC Rennes nese
niai pralaimėjo prieš SC Dinant 0:4. 
Atrodė, kad kažkas buvo netvarkoje, 
nes pralaimėtojai aikštėje darė nu
vargusių ir miego norinčių žmonių 
įspūdį. Klubo gydytojui padarius 
kraujo tyrimą, pasirodė, kad RC 
Rennes žaidėjams prieš rungtynes į

Įvairios žinios

patarėjas

pasiunti-
Sužeistų

• £ .vietų Pravda pradėjo kampa
niją prieš Šiaurės Atlanto paktą ir 
nurodo, kad „amerikiečių militaris
ts! planuoja plačią schemą V. Euro
pos armijoms suamerikinti. Ameri
kiečių užsienių politikos svarbiausios 
problemos dabar esančios ekspor
tuoti įvairios rūšies ginklus ir ruoš
tis agresijai".
• Bulgarijoj suimta 300 komunistų. 
Valymas vyksta pilnu tempu.
• Siaurės Atlanto pakto kraštai tu
ri viso 332.439.000 gyventojų, o Ru
sija su savo 6 satelitais — .274.739.000 
gyv.
• Amerikai „šaltasis karas“ kas
met atseinąs 10 milijardų dolerių, pa
reiškė sekretorius E. Tydings, demo
kratas.
• Praėjusį mėn. iš amerikinės zo
nos Vokietijoje išvyko 11.000 žydų 
DP, iš kurių 8.000 į Palestiną ir 3.000 
į Ameriką, pranešė žydų 
prie Gen. Clay.
• Paryžiuje į Rumunijos 
nybę buvo įmesta granata, 
nėra.
• AP iš New Yorko praneša, kad 
vis didėja reiškinių, kurie rodą, jog 
TSRS valstybės plano komisijos vir
šininkas Voznesenskij atleistas ne 
tik iš pareigų, bet ir iš Politbiuro 
narių.
• UP pranešimu iš Venezuelos tau
tinio saugumo įstaigos paskelbusios, 
kad visi svetimšaliai, kurie dirba ne
naudingoje kraštui darbo srityje, bus 
išsiųsti iš krašto. Įstaigų pereiškimu, 
100% krašto barų, kavinių ir kitų 
panašių vietovių yra svetimųjų ran
kose, kuriems pagal įstatymą nelei
džiama toks darbas.
• V. Kravčenko kelia naują bylą 
kitam komunistiniam laikraščiui — 
„Ce Soir“.
• Š. m. gegužės mėn. 20 dieną W. 
Churchillis, kalbėdamas metiniame 
Škotų unijonistų Glasgove suvažia
vime, nubrėšiąs konservatorių par
tijos politinę programą, kad per atei
nančių metų visuotinius rinkimus 
laimėtų daugumą.
• JAV pažangiosios partijos lyderis 
p. H. Wallace, tarnaująs komunisti
nei ideologijai, pareiškė, kad jis kar
tu su britų, prancūzų ir italų parla
mentarais važinės po JAV ir skelbs 
nuomonę apie užsienių politiką.

• Pranešama iš Ženevos, kad, ne
žiūrint spaudimo iš Vatikano šalti
nių, Šveicarijos vyriausybė atsisakė 
pakeisti konstitucinį įstatymą, drau
džiantį steigti Šveicarijoje Jėzuitų 
bendruomenę. Šveicarijos konstitu
cija turi specialų skyrių, kuris drau
džia Jėzuitų ordenui ir visoms jo ar
timoms bendruomenėms steigti ar 
mokyti jezuitinių principų bet kur 
Šveicarijoje, nes tai yra pavojinga 
valstybei ir sukurtam tikėjimui. Par
lamentas prašomas pravesti bendrą 
referendumą dėl peržiūrėjimo drau
dimo. (DM).
® Portugalijoj suimti du vadovau
jantieji komunistų vadai. Vienas jų 
Aivaro Cunhal yra kilęs iš turtingos 
ir kilmingos šeimos ir buvo paieško
mas jau nuo 1929 metų. Jis būdavo 
prisimetęs elgeta. Kartu esą rasta 
slaptų dokumentų, kurie parodys ko
munistų ryšį su užsieniu. (AP)
• JAV ambasadorius gen. Įeit. W. 
Bedell Smith, kuris neseniai pasi
traukė iš eitų Maskvoje pareigų, pa
reiškė, kad rusų tauta vis dar laikosi 
draugiško nusistatymo Amerikos link. 
(UP)
• Izraelio vyriausybė kreipiasi į 
J.T., kad imtųsi žygių arabų kraštuo
se ir patikrintų žydų būklę, ar žydai 
laikomi tuose kraštuose pagal žmo
gaus teisių principus, priimtus J.Tau- 
tose ir ar pagal antigenocido priimtą

rezoliuciją. Žydai 
kraštuose esą per 
rių tarpe 250.000 laikomi kaip įkaitai 
Irake, Jemene ir Sirijuj. Egipte net 
esą žydų koncentracijos .stovyklose. 
(AP)
• Jugoslavijos vyriausybė kaltino 
Bulgarijos vyriausybę dėl brutalių ir 
pakartotinų užsipuolimų ant Jugo
slavijos pasienio policijos.
• Sovietų „genetikos mokslininkas" 
D. Lysenko smarkiai puolė Vakarų 
demokratijas, nes jos planuojančios 
pasaulį valdyti ir tai esą paveldėju- 
sios iš Hitlerio. Savo išvedžiojimus 
Lysenko taip užbaigia: „Tegul šian
dien agresoriai, kurie svajoja pasaulį 
valdyti, neužmiršta nesenos pamokos, 
kurią laisvę mylinčios tautos, Sovie
tų Sąjungai vadovaujant, pamokiu
sios fašistinius agresorius“. Teisin
gai pasakyta, kad pasaulio valdyti 
siekiąs komunistinis fašizmas bus 
netrukus nušluotas nuo pasaulio pa
viršiaus.
• Olandijos komunistų partija rei
kalauja naujų parlamento rinkimų, 
kad tauta galėtų pasisakyti dėl At
lanto pakto.
• Italijos komunistai ir socialistai 
Soriano del Cimino miestely, 25 myl. 
nuo Romos, pralaimėjo savivaldybi- 
nius rinkimus. Antikomunistai gavo 
2184, o komunistų blokos — 2046 
balsus.

spėja, jog arabų 
900.000 žydų, ku-

Pranešimas ūkininkams
Visi asmenys, kurie gavo praneši

mus iš Žemės Ūkio Darbuotojų S-gos 
arba betarpiai, kad jiems sudaryti 
imigracijos dokumentai j USA-Mi- 

.chigan Valstiją pas farmerius, pra
šomi kaip galint greičiau pranešti 
sekančias žinias:

1. Ar gautas pranešimas iš War 
Relief Services — NCWC, kad doku
mentai jau yra Europoje.

2. Ar gavusieji dokumentus yra 
nusistatę vykti pagal tuos dokumen
tus į USA.

3. Kokiame dabar stovyje yra jų 
emigracijos reikalai.

4. Apie kurį laiką numato iš
plaukti iš Europos.

tąsi su War Relief Services — NCWC 
centriniu offisu New York’e.

Be to, visi turi žinoti, kad jei bus 
kur nors reikalinga pavartoti savo 
busimojo darbdavio adresą, visuomet 
gale adreso reikia prirašyti „Michi
gan“. Tas ne visur buvo pažymėta 
siunčiant atskiriems asmenims pra
nešimus per Žemės Ūkio Darbuotojų 
S-gą.

Kitus laikraščius prašoma šį pra
nešimą perspausdinti savo laikraš
čiuose.

Tremtiniams įkurdinti Komitetas 
Detroite

1949. III. 29.

Prabilo Sovietai
Raudonosios armijos Berlyne lei

džiamas vokiečių kalba laikraštis 
„Tagliche Rundschau" įdėjo žinomo 
kapitono Morozov straipsnį, kuriuo, 
atrodo, norima atsakyti į amerikie
čių strateginės aviacijos vadovybės 
pareiškimą, kad Amerika dabar ga
linti nunešti atominę" bombą bet kur 
pasaulyje, jei tai būtų reikalinga. 
Morozov rašo, kad „kaip tik šiuo at
veju,“ jei Sovietų Sąjungai nepasi
sektų apsaugoti Vakarų imperialistų 
nuo trečiojo pasaulinio karo pradė
jimo, tai raudonoji armija būtų pri
versta peržygiuoti per Europą, rašo 
NYHT vedamajame. Ji turėtų pa
ruoštas galingas penktąsias kolonas 
Prancūzijoje, Italijoje ir kitur (jų va
dai kaip tik buvo.paprašyti paskelbti 
viešai savo išdavikišką sprendimą) 
ir ji turėtų karinį atsakymą „tech
niškam pranašumui“ (suprask, ato
minei bombai), kuriuo Vakarai di
džiuojasi.

NYHT pastebi, kad tai nieko nau
jo nepasakyta, bet nauja yra tai, jog 
rusai sako tai viešai, jie patys su
tinka (Berlyne, nors ne Maskvoje), 
jog Vakarai turi tam tikrą „tech
niško pranašumo“ priemonę ir kad 
jie taip atvirai pareiškia, jog Vakarų 
Europos karinis paglemžimas esąs 
atsakymas į Vakarų grėsmę. Rusams 
esą tai naujas dalykas, ir jų toks 
pareiškimas gali būti efektyviai pa
naudotas V. Europos žmonėms. Ne
malonus faktas pasilieka tas, kad ru
sų atsakymas yra tiek neišvengia-

Jei tai tiesa, 
baimė yra tas 
raudonąją ar-

mas, tiek efektyvus, 
kad atominės bombos 
dalykas, kuris sulaiko 
miją, tai tiek pat tiesa, kad rusų
potvynio išsiliejimo baimė V. Euro
pai yra taip pat galingas Vakarų po
litikos sulaikymas. Kai a. bomba 
galėtų sunaikinti Rusiją su baisiu 
veikimu, tai jos pajėgumas sulaikyti 
rusų armijas nuo tokio pat V. Euro
pos naikinančio efekto lieka dar 
klausimu.

Pagaliau ateisianti toji nežino
moji diena, kada rusai turėsią ir ato
minę bombą ir priemones jai ga
benti prieš JAV. Gi Vakarams bus 
lengviau tada, kai jie patys bus pa
jėgūs gintis normaliomis priemonė
mis savoje žemėje.

TITO PAKLUPDYS TIK JĖGA
UP iš Belgrado pranešė, jog va

dovaująs Jugoslavijos kalbėtojas pa
reiškė 40.000 miniai, kad jeigu ko- 
minformas nori maršalą Tito paklup- 
dyti, tai jis turi panaudoti jėgą. Po
litbiuro direktorius Moše^Pijadė šau
kė: „Jokios rezoliucijos neefektyvios 
prieš liaudies valstybę. Ji turi būti 
paimta su ginklu — turi būti oku
puota.“ Anot jo, kominformo kraštų 
priešai yra „paprasti melagiai ir 
šmeižikai“.

Maršalas Tito paneigė visus gan
dus apie tai, kad jis vedęs 
mus su britų ar Amerikos 
Brioni saloje.

pasitari- 
atstovais

Pranešimus siųsti šiuo adresu: 
T. Dambrauskas, 955 Wildwood Ave., 
Detroit 3, Michigan, USA.

Pakartotinai prašoma nerašinėti 
laiškų dokumentus pasirašiusiems 
farmeriams, nes tas įneša daug pai
niavos. Visais reikalais kreiptis nu
rodytu adresų.

Tie, kurie pagal sudarytus jiems 
dokumentus nemano vykti į USA, 
prašomi savo vietoje bandyti reko
menduoti NCWC atstovybėms Euro
poje kitus asmenis bei panašaus są
stato šeimas. Tuo reikalu buvo tar-
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jų gertą kavą buvo įmaišyta bro
mo .

— Žinomas amerikiečių bokso 
žurnalas „The Ring" savo kovo mė
nesio geriausių pasaulio sunkiasvo
rių lentelėje pirmuoju pažymėjo ir 
toliau Joe Louis, kuris neseniai pa
reiškė atsisakąs nuo pasaulio meis
terio titulo. Toliau seka Joe Wal
cott, Ezzard Charles, Lee Savold, 
Johnny Flynn, Joe Maxim ir Joe Ka- 
hut (visi JAV).

— Kad futbolo dažnai yra įmai
šomas ir boksas, tas jau seniai žino
ma. Anglijos pirmaujančios vienuo
likės Portsmouth žaidėjas Len Phi
lips per taurės penkto rato rungty
nes su Newport buvo taip apsvai
gintas, kad jis vos nusiūbavo į nu
sirengimo patalpas ir pasibaigus žai
dimui klausinėjo savo draugų kokia 
pasekme baigėsi rungtynės. .

— .Danijbs ledo ritulio rinktinės 
pasaulinėse pirmenybėse Stockholme 
įvarčių santykis buvo 1:72. Daugiau
sia pylos danai gavo nuo kanadiečių 
47:0 ir austrų 25:1. Tačiau jie per
daug nenusiminė po nesėkmingo pir
mojo bandymo tarptautiniam ledo 
fronte. Jie po pirmenybių pareiškė: 
Męs ledo ritulį mokėmės per laiškus 
ir žinias tur būt gavome iš klaidingo

— Prancūzijos vienos iš pirmau-- 
jančių komandų — Marseille Olym- 
piųue puolikas Benedetti turi nepa
prastai stiprų smūgį. Jis yra visų 
vartininkų pabaisa. Kai neseniai 
prieš pirmenybių rungtynes su Nizza 
jis paleido keletą šūvių į savo var
tus, tai jo komandos vartininkas Li
berali krito k. o. Tas taip sujaudino 
Benedetti, kad per rungtynes jis ne
paleido nė vienos bombos į prieši
ninko šventovę ir Marseille rungty
nes pralaimėjo...

— Amerikoje ledo ritulys yra ne 
tik žaidėjų kietai žaidžiamas, bet 
taip pat ir teisėjui tenka paragauti 
gan kietokų daiktų, kuriais jį apdo
vanoja įsikarščiavę žiūrovai. Vienose 
rungtynėse Madison Square Garden, 
teisėjas Camy publikos buvo apmė
tytas kiaušiniais ir kai jis ir po to 
nebuvo parguldytas k. o., tada jį pri
baigė iš kietų saldainių sulipdytas 
kamuolys... km.

Pranešimas
Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjunga, 

norėdama užjūryje gyvenantiems 
lietuviams palengvinti „Lietuvos Že
mės Ūkio ir Statistikos“ įsigijimą, 
steigia tuo vienu tikslu savo atstovy
bes įvairiuose užsienio kraštuose:

1) T. Dambrauskas, 955 Wildwood;' 
Detroit 3, Michigan, US Ame
rica,

2) K. Valaitis, 387 Sherman Ave., 
Hamilton, Canada,

3) K. Jonelynas, Chase Indį Hostel 
(Staff), Coventry, England, ir

4) J. Mockūnas, Calvary Hospital, 
N. Adelaide, S.A., Australia.

„Žemės Ūkio ir Statistika“ vienas 
kaštuoja:

Vokietijoje — 8 DM
J.A.Valstybėse — 2 dol.
Kanadoje — 2 dol.
Anglijoje — 8 šit
Australijoje — 10 šil.

Kiekvienas, įmokėjęs čia nurody
toje atstovybėje pažymėtą pinigų su- 
mą ir pranešęs savo adresą atstovy
bei, gaus knygą tiesiogiai iš Vokieti
jos. Sąjunga pageidauja, kad visi į 
užjūrį išvykę tremtiniai užsisakytų 
per Vokietijoje likusius pažįstamus, 
nes tuo būdu Sąjungai palengyėtų 
atsiteisimas su spaustuvėmis, o trem
tiniams knyga atsieitų pigiau.

Pirmomis balandžio mėnesio die
nomis bus pradėtas išsiuntimas vi
siems, kurie knygą iki šiolei jau yra 
užsisakę ir pinigus įmokėję. Dėl 
spaustuvės kaltės galutinis atspaus
dinimas nusitęsė dvi savaites.

Užsakymus siųsti' seniau mūsų 
praneštu adresu, būtent: A. Mustei
kis, (13b) Dillingen/D., Litaui- 
sches Lager.

2. Ū. D. Sąjungos Įgaliotinis

egz.

PASKUBĖKITE įsigyti
Paskubėkite. įsigyti praeitų metų 

gale išleistą vertingiausią knygą — 
J. Grigolaičlo atsiminimus iš Kazeto 
„Nacių Pragare“, kurių maža atsar
ga dar yra likusi.

Platintojai prašomi už šios kny
gos išplatintus egzempliorius kuo sku
biausiai atsiskaityti.
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Išeina trečiadieniais ir šeštadieniais
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

„How do you like Australia?"

Kinijoj taikos deryboms prasidėjus

Tai klausimas, kurj išgirsi sutikęs 
australą darbe, gatvėje, traukinyje, 
krautuvėje, pašte, banke ir kt. Tai 
pasikalbėjimo pradžia, vietoje pasi
sveikinimo. Jau tas klausinėjimas 

. mums net nusibodo. Kartais pritrū
kęs kantrybės imi ir atsakai, į klau
simą — klausimu. „How do you like 
migrants“? Australas nusišypso ir 
sako: „Tu gudras. Mat naujieji imi
grantai gal ir neblogi žmonės būtų, 
bet visa bėda, kad jūs atvažiavote 
čia pinigų prisikimšti kišenes ir pro
gai pasitaikius sprukti atgal į tą sa
vo Europą. O mums ir vėl paliksite 
tuose smėlynuose kapstytis“. Taip 
mano dažnas eilinis australas. Jie 
myli savo Australiją ir nori, kad 
mes ją pamiltume, gal net per grei
tai. Todėl čia, ar tai spaudoje, ar 
net privačiuose pasikalbėjimuose 
perdaug švaistytis šūkiais, apie grį
žimą į tėvynę, niekam nepatartina. 
Australai tos temos ir tokių žmonių 
nemėgsta. Bus laikas, bus .sąlygos, 
grįšime ir be didelio sparnų kilno
jimo.

Mums apleidžiant Europą, daug 
kas gąsdino. „Ką jūs sau manote 
važiuodami į tokias tolybes. Kas 
vyksta Australijon, savo tautai jau 
žuvęs žmogus. Ten neleis jums jo
kit tautinio bei organizacinio veiki
mo, neturėsite savo spaudos“ ir t.t. 
Atvažiavę čia radome visai ką kitą. 

" Čia mes radome gaj. dar šiltesnį mu
lų tautinių aspiracijų supratimą ir 
laisvę, negu kitose lietuvių imigra
cinėse kolonijose, žinoma, išskiriant 
USA. Čia dirbk,- rašyk, kalbėk savo 
tautiniais reikalais, kiek tik patinka 
Ir kiek turi pinigų. Tik neliesk Au
stralijos valdžios, nes užsieniečiui 
Australijos politika užsiimti drau
džiama. Tam pailiustruoti paminė
siu kelių Australijos žymesniųjų vy
rų pasisakymus.

-migracijos Ministeris Mr. A. Cal- 
well, Australijos Lietuvių Draugijos 
Pirmininkui p. A. Baužei prisiųsta
me sveikinime, lietuviško laikraščio 
„Mūsų Pastogė“ pasirodymo proga, 

' tarp kitų gražių linkėjimų, rašo: 
„Jūs dainuokite ir šokite minėdami 
savo žiląją senovę. Būdami gerais 
lietuviais būkite ir geri australai“.

Melburno Arkivyskupas Pan-Pa- 
cific Jamboree, savo sveikinimo kal
boje lietuviams skautams atskirai 
palinkėjo, visur ir visuomet laikytis 

v- savo tautinių tradicijų ir nepamiršti 
savo gimtosios kalbos. Beveik tą patį 
palinkėjo ir Adelaidės Arkivyskupas 
Dr. Beovich, audencijos metu, atsi
lankiusiems pas Jį lietuvių atsto
vams. Tai reikšmingos ir paskatinan
čios mintys, kad mes čia esame sup
rantami ir nebūsime skriaudžiami.

Naujam laikraščiui, kad ir sveti
moje kalboje, Australijoje išleisti, pa
kanka užregistruoti pas vietos pašto 
viršininką, pasižadant, kad jame nie
ko nebus rašoma prieš Australijos 
valdžią ir prieš Imperijos Karalių.

Už tai ir kruta lietuviai kiek įma
nydami. Juk būdama pati jauniau
sia lietuvių išeivijos kolonija ir savo 
skaičiumi dar negausinga (gali būti 
apie 2000 asm.),. išblaškyta po visą 
didžiulį Australijos kontinentą, šian
dieną jau vejasi tautinėje ir kultū
rinėje veikloje daug senesnes lietu
vių kolonijas, kaip Kanadą, Didžią
ją Britaniją, Argentiną, Braziliją ir kt.

Svarbiausia J. T
Pertrauktoji J. Tautų trečiosios 

sesijos konferencija pradėjo savo pa
sikalbėjimų darbą. Savo darbotvar- 
kėn įtraukė šiuos svarbiausius klau
simus.
1. Italijos kolonijų likimą,
2. Didžiųjų kraštų teisių suvaržymą 

panaudojant veto,
8. Vengrijoj ir Bulgarijoj dvasininkų 

persekiojimą,
4. Sovietų pažeidimą žmogaus teisių, 

neleidžiant rusėms — žmonoms 
išvykti' i užsienį pas savo vyrus,

5. J. Tautų ginkluotųjų pajėgų suor
ganizavimą,

6. Ispanijos Franko ir Indonezijos bei
7. Naujų narių į J. Tautas priėmimą.

Atvykus sovietų atstovui p. Gro
myko į J. Tautų suvažiavimą, fo
tografai paprašė ji pasišypsoti, kad 
geresnės nuotraukos išeitų. Gromy
ko atsakęs: „Aš galiu, bet tai bus

ORGANIZACIJOS
Australijos Lietuvių Draugija, eg

zistavusi čia jau prieš antrąjį pa
saulinį karą, ribojasi vien tik Sydney 
mieste, su keliais desėtkais lietuvių. 
Retai išblaškyti po visą kraštą kiti 
lietuviai, pvz. tokioje Pertheje, net 
nežinojo, kad Sydney yra tokia drau
gija. Pradėjus plaukti Australijon 
naujiems lietuviams imigrantams, su 
stipresnėmis inteligentinėmis jėgo
mis, žinoma, tokios draugijos pakak
ti negalėjo. Todėl pr. jn. gruodžio 
mėn. 30 d. Sydney ir artimesnių apy
linkių lietuviai, suvažiavę Sydney 
mieste, išsirinko naują A.L.D. Centro 
Valdybą: p. p. A. Baužę, gyd, L. 
Petrauską, rašytoją J. Žukauską, inž. 
M. Bogužą ir dant. gyd. E. Guobie
nę. Pirmininku išrinktas, jau per 
20 metų gyvenantis Australijoj, se
nas šios draugijos pirmininkas, lie
tuvis patriotas p. A. Baužė. Visi kiti 
C. Valdybos nariai imigrantai, DP. 
Tai gražus žestas, laiduojantis senųjų 
ir naujųjų Australijos lietuvių ben
dradarbiavimą. Naujoji C. Valdyba 
tuojau išleido ir naujus draugijos 
įstatus. Nors jie turi ir daug spra
gų, bet visgi yra šis tas, į ką, išbar
styti po plačiąją Australiją lietuviai, 
galės rikiuotis. Po to, pradėjo dygti 
A L. D. skyriai, kaip grybai po lie
taus: Melburne, Adelaidėje, Sydney, 
Bathurst. Girdėti jau kruta ir Tas
manijos lietuviai., Visi skyriai tvar
kosi lyg ant laikino pagrindo, lauk
dami įsisteigiant Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, į kurią būtų galima 
automatiškai įsijungti. O darbų čia 
begalės. Svarbiausiai iš jų: savo tar
pe palaikyti tautinę sąmonę, tautines 
tradicijas, senosios Tėvynės meilę, 
kovoti su pasitaikančiomis lietuvių 
tarpe negerovėmis ir supažindinti 
Australų tautą su Lietuva^ Jos gar
binga praeitimi ir su šių dienų Jos

Reikalaujama paskelbti
PRIEŠAS NETURI

UP iš Chicagos praneša, kad trys 
atominės energijos mokslininkai rei
kalavę iš vyriausybės paskelbti, kiek 
šiuo metų yra. pagamintų atominių 
bombų, kad ka* kurios tautos nenu
vertintų J.AValstybių galios ir ne
siimtų „skubios akcijos“.

Du profesoriai iš Chicagos uni
versiteto ir vienas iš Illinois siekia 
kartu tos paslapties atidengimo ir 
naujųjų pasiūlymų dėl a. energijos 
kontrolės. Vienas mokslininkas pa
sakė, kad jei JAV paskelbsiančios 
savo atominę galią, kiti kraštai ga
lėsią realiau įvertinti Amerikos ga
lią. Ir tas kaip tik apsaugotų nuo 
greito veiksmo, paremto netikromis 
kalkuliacijomis. Toliau nurodoma, 
jog reikalinga paskelbti Bikini saly
ne darytus a. energijos bandymų re
zultatus. Taip pat atšaukti p. B. Bo- 
rucho pasiūlymą dėl atominės ener
gijos kontrolės iš J.Tautų, nes dabar 
padėtis esanti labai pasikeitusi nuo 
to laiko, kai tas pasiūlymas buvo 
paruoštas.

Chicagos universiteto mokslinin
kas Urey reikalauja, kad pasirašiu
sios Atlanto paktą tautos sudarytų 
federalinę aukščiausią vyriausybę,

iuti| darbotvarkė
dirbtina“. Iš to spėjama, kad J. Tau
tose nebus juokų, bef greičiau susi
lauksime pesimistinių nuotaikų, nes 
jos darbai paskutiniu metu nenuga
lėdavo propagandos ir nepajėgdavo 
pozityviai dirbti. (DM/m).

ITALIJOJ KOMUNISTAI ĮSPĖTI

AP iš Romos praneša, kad Itali
jos vidaus reikalams minister!^ p. 
Scelba priminė savo kalboje komu? 
nistams, kad jis norįs Italijos komu
nistų partijos vadus pakviesti į teis
mą dėl jų nuolatinio ir atviro įsta
tymų pažeidimo. Jis rekomendavo 
imtis priemonių prieš komunistų va
dus, kurie organizuoja politinius ar 
ekonominius sabotažus, bet ne prieš 
vargšus darbininkus, kurie yra vadų 
aukos ir kurie dėl nusikaltimų bau
džiamu

atominiu bombų kieki
APSISKAIČIUOTI

kuri būtų stipresnė negu bet koks 
potencialus, priešas. Anot jo, tokia 
vyriausybė nors ir su ribota teisine 
galia, galėtų sudaryti žymiai pasto
vesnį politinį saugumą. (NYHT/m)

Rusija turi atidaryti savo 
sienas

PAREIŠKĖ CHURCHILLIS, PRIES 
IŠVYKDAMAS IŠ JAV

UP iš Washingtono pranešė, kad 
W. Churchillis, prieš išvykdamas iš 
Amerikos, Queen Mary laive dar pa
sikalbėjo su spaudos žmonėmis ir, 
pūsdamas cigaro dūmus, pareiškė: 
„Mano didelis noras, kad mes galė
tume būti su rusais draugai. Jei mes 
galėtume prie jų prieiti, mes su ma
lonumu Ištiestume draugiškumo ran
ką. Tai yra didelė nelaimė ir ame
rikiečių žmonėms, kad Sovietų ka
riai, kurie taip narsiai kovojo, pateko 
tokion savo vyriausybės pozicijom“ 
Jis reikalavo, kad Rusija atidarytų 
savo krašto sienas kitoms tautoms ir 
pasakė: „Tai įvyktų didelis skirtu
mas, jei jie atidarytų savo sienas ir 
leistų žmonėms ateiti ir išeiti laisvai 
taip, kaip tai yra kituose kraštuose. 
Tai ypatinga būtų pamatyti šį ko
munistų rojų. Jie bijo atidaryti du
ris iš baimės, kad visi herubinai ne
išskristų ar bent mažiausiai tiek, 
kiek jų turėtų sparnus.“

Apie Atlanto paktą ir Sovietų 
reakciją W. Churchillis pasakė: So
vietų protestai esą tokio pat. lygio, 
kaip ir kiti kaltinimai, kurie yra gir
dimi per radiją kiekvieną dieną per 
visus ketveris metus. (NYHT/m)

KAIP GI ATRODO IŠ ESMES 
ATLANTO PAKTAS?

Apie Š. Atlanto paktą reikėtų 
daug kalbėti ir tai tiksliai neatvaiz- 
duotumė jo prasmės. Geriausią jo 
apibūdinimą pateikė The New York 
Herald Tribune laikraštis, įsidėda
mas vieną paveikslą, kuris pakto 
prasmę nusako lengvai ir supranta
mai. Paveikslėlyje matomas žemės 
rutulys, apjuostas diržu su šoviniais 
ir už diržo kabo didelis revolveris 
už užrašu: „Jei bus reikalinga gink
luotų pajėgų."

nelaimėmis. Juk mes esame jiems 
labai tolimi ir žinomi tik tiek, kiek 
mums buvo žinomi kokios nors Li
berijos laimėjimai ir vargai.

Salia A.L.D-jos kaip atskiras vie
netas, jau veikia Australijos Lietu
viai skautai. Pirmą kartą jie viešai, 
net triumfališkai, pasirodė Pan-Pa- 
cific Jamboree nuo 29. 12. 48 iki 
9. 1. 49. Tai pavyzdys, ką gali pada
ryti tik 29 pasiryžę jaunuoliai, mū
sų tautinės propagandos dirvoje.

Apie jų stovyklavimą buvo pla
čiai aprašyta beveik visoje Australi
jos periodinėje spaudoje ir įdėtos jų 
stovyklavietės nuotraukos. Pačią pir
mą stovyklavimo dieną, Australijos 
Užsienių Reikalų Ministeris prisiun
tė telegramą leidimą, kad lietuviams 
skautams Pan-Pacific Jamboree lei
džiama dalyvauti su savo tautine vė
liava, lygiomis teisėmis su kitų lais
vų tautų vėliavomis,nes lietuviai savo 
vėliavos kol kas negali iškelti sa
vame krašte. Baigiantis stovyklavi
mui, Australijos skautų šefas įteikė 
lietuviams skautams stovyklos emb
lemą — taikos simbolį, linkėdamas 
kaip galima greičiau, parvežti į Ne
priklausomą Lietuvą. Lietuvių skautų 
stovyklą ir tautodailės parodėlę ap
lankė kelioka tūkstančių žiūrovų. 
Daug kartų filmuota ir fotografuota. 
Bendruose laužo programose lietu
vių tautiniai šokiai ir dainos sukel
davo ovacijų audrą. Lietuvių liau
dies dainos per trumpų bangų radio 
stotį pertransliuotos visam pasauliui. 
Nuo šio pasirodymo lietuviai skau
tai gavo leidimą iš Australijos skau
tų vadovybės veikti kaipo atskiras 
L.S.S-gos vienetas, Australijoje. 
Jiems vadovauja psktn. B. Dainutis.

Kuh. Tamulio iniciayva jau įsi
steigė šv. Kazimiero Draugijos sky
riai Sydney ir Bathurste.

(Bus daugiau)

Kinijos vaidmenį pasaulinėje po
litikoje seniai yra numatę ir ne kar
tą iškėlę Geltonosios rasės pavojų 
baltiesiems, atseit, europiečiams. 
Šiandien, kai jau prasidėjo taikos 
derybos tarp Kinijos komunistų ir 
nacionalistų, vėl iškyla nevienodos 
nuomonės.

Daily Mail spec, korespondentas, 
išbuvęs neseniai du mėnesiu Kinijoje 
ir studijavęs Kinijos likimą, pasisa
ko, kad, jo nuomone, Kinija patek
sianti komunistų kontrolei ir kad ji 
susidraugausianti su Maskva. Kai 
amerikiečiai senatoriai buvo parei
kalavę iš Valstybės departamento lė
šų Kinijai padėti, tai Tientsine ame
rikiečiai biznieriai tuojau mušė tele
gramą departamentui, kad jis ne
siųstų tokios paramos nacionalistinei 
Kinijai, nes tai neefektinga.

Tas pats korespondentas p. Ro
bertson rašo: „Komunistai laimės, 
nes jie turi žymiai geriau paruoštą 
kariuomenę, stipriai disciplinuotą ir 
gerai apginkluota su paimtais ame
rikiečių ir japonų gausiais ginklais“. 
Moralė šių karių esanti gera. Jie 
gali slinkti į pietus ir nugalėti na
cionalistus, nors dabartiniu metu jie 
visi nori taikos. Jei taikos derybos

Jugoslavijos divizijos
NYHT rašo, kad kominformas 

aiškiai pradėjęs pavasarinę kampa
niją Tito režimui nugriauti. Jugo
slavijos užs. reikalų ministerio pa
vaduotojo pareiškimu, suintensyvin
tas spaudimas prieš jo bosą laukia
mas šių šešių mėnesių būvyje. Mas
kvos radijo pranešimu serbų-kroatų 
kalba karas jau prasidėjęs prieš Tito 
kliką kaimuose ir miestuose ir jis 
nesibaigsiąs tol, kol nebus visai pa
šalinti išdavikai.

Vakarams, esą, kyla klausimas, 
kokios rūšies jie mano karą?

Sovietų Sąjungos ir jos satelitų 
sustiprintas spaudimas Tito vyriau
sybei nugriauti, panaudojant intri
gas, propagandą, politinę kovą, yra 
laukiama ir Vakarams nėra taip 
aliarmuojąs dalykas. Tito Jugosla
vija niekad nepriklausiusi Vakarams.

Tikrovė tačiau reikalaujanti, kad 
Vakarai priimtų dėmesin britų pra
nešimą, jog Rumunija ir Bulgarija 
didinančios savo karines pajėgas, 
kurių joms neleidžia taikos sutartis, 
jas paruošia, apginkluoja; net Ven
grija irgi einanti tuo pačiu keliu. Šie 
pareiškimai buvo padaryti britų par
lamente ir todėl pakanka jų dėme
siui t verdančius Balkanus atkreipti. 
Italijos žinių agentūros praneša apie 
kariuomenės koncentravimą abiejose 
Jugoslavijos pusėse, t. y. Rumunijos, 
Bulgarijos ir Albanijos pasieniuose.

Kad bulgarai ir rumunai visada 
esą neatsakingi už lanksčius musku
lus, yra suprantama. Bet nesupran
tama, kodėl Rumunija ir Bulgarija 
nelegaliai atginkluojama. Rusija yra 
nusprendusi pasiųsti, baudžiamąją 
ekspediciją Tito iš kelio nugriauti. 
Tai būtų vienas pavojingiausių So
vietų žygių, jei jie pamėgintų tai da
ryti, nes super nacionalistinė Jugo
slavija galėtų priešintis bet kokioms

V. Kravčenkos bylos sprendimas
Jau buvome pranešę „M.K.“ skai

tytojams, kad bylą Paryžiuje V. 
Kravčenka laimėjo. Jam priteista 
150.000 fr., nors jis buvo iškėlęs ieš
kinį 10.000.000 fr. Prancūzijos teis
mas vis dėlto nerado knygoje tai, 
ką komunistai sakė — kad Krav- 
čenko šmeižiąs Sovietų Sąjungą. 
Kravčenkai buvo mesti tokie komu
nistų kaltinimai:

1. Jiš nepajėgus parašyti knygos 
apie Sovietų Sąjungą.

2. Jis buvo melagis ir JAV paga
minta lėlė.

3. Jis buvo amerikiečių agentas, 
specializuotas prieš Sovietus.

Teismas nerado nė vieno šių kal
tinimų. Teisėjas Henri Durkheim, 
specialistas tokių bylų, nuteisė laik
raščio „Les Letters Francaises“ re
daktorių 5.000 fr. ir pareikalavo su
mokėti teismo išlaidas, kurios siekia 
6.000.000 fr. Redaktorius turi pa
skelbti sprendimą pirmame laikraš
čio puslapyje.

Sprendimą paskelbiant dalyvavo 
pats V. Kravčenka, kuris nusišypso
jęs kaip „moralinis nugalėtojas“. 
Teismo salė buvusi prikimšta pran
cūzų ir svetimų reporterių. Milijo
nams prancūzų sprendimas buvęs 

nutruksiančios, tai taip greit komu
nistai nesimesią per Jangtze upę, 
nors provizija ir kita gabenama prie 
fronto. Šalia to, komunistai sieksią 
stiprių ryšių su Sovietų Sąjunga.

Kiek Sovietų Sąjungą Kinijos ko
munistai giria tiek jie JAV puola 
su tuo pačiu leksikonu, kokį jau mes 
žinome iš Maskvos spaudos ar radijo 
pranešimų.

Charakteringa yra tai, kad, britų 
žurnalisto nuomonę, kurią paremia 
ir kitų kraštų stebėtojai, Kinijos ko
munizmas esąs vieningas ir pasklidu
sioms gandams dėl komunistų suki
limo, atseit, titininkų atsiradymo, nė- 
sa pagrindo, kai New York Times 
spec, korespondentas p. Lieberman 
reiškia kitokią pažiūrą. Anot šio, 
Kinijos komunistų tarpe atsiranda 
nacionalistų komunistų. Būdinga 
pastaba yra ir ta, kad komunistai 
kol kas nevarą klasinės kovos, nes 
jiems trūksta visokių specialistų ir 
jie mielai priima nacionalistus į viso
kias administracijos vietas. Supran
tama, ateis laikas, kai juos visus po 
kai kurio laiko pakeis savais. Dabar 
esą daug nacionalistų pereina dirbti 
pas komunistus ir jie nejaučia jokio 
išdavikiško darbo, nes Kinijoje nėra 
žinomi partizanai. (DM/NYT/m).

jėgoms ir Vakarų pajėgos gal būt 
reaguotų sustiprindamos savo sau
gumo sąjungą kaip Rusijos politikos 
pasipriešinimo rezultatą.

Kas beatsitiktų su Tito ir kaip 
kominformas tai padarytų su juo, 
Vakarų demokratijos turės stengtis 
ir tai jų pareiga sekti padėtį šaltai.

Rusija nuleidžia kraują 
savo draugams

RAŠO JUGOSLAVIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJOS ORGANAS

Viešas Jugoslavijos komunistų 
partijos organo „Borba“ kaltinimas 
Kremliaus valdovų dėl kraujo nu
leidimo. Rytų kraštams nėra papras
tas draugiškumo pareiškimas. Laik
raštis rašo, kad Rusija atima kraują 
iš savo komunistinių sąjungininkų 
ekonominiu būdu. Esą jau ne pir
mas atvejis, kai Rusija „liaudies de
mokratines vyriausybes“ priverčia 
parduoti Maskvai savo kraštų prekes 
žemiau gamybinių išlaidų kainomis. 
„Borba“ klausia, ar tai toks tikslas 
kapitalistinę sistemą sunaikinti, jei 
prekybiniai santykiai tarp didelių ir 
mažų tautų išplečiami Sovietų Są
jungos?

Ir taip per visą laikraščio „Bor
ba“ puslapį įrodinėjama Sovietų pre
kybinė „draugystė“ su savo sateliti
niais kraštais.

Maskva gi per radijo atsiteisia ir 
marš. Titui, puldama Jugoslaviją ir 
kaltindama marš. Titą, kuris mėginąs 
pastatyti save Balkanų vadu. Esą 
Belgrade darbininkai traktuojami 
kaip „vergai“, o buržujai ir kulokai 
pelnosi darbininkų sąskaiton.

(UP/NYHT)

daugiau dramatiškas negu autoriui, 
sekusiam asmeninio įžeidimo satis
fakcijos.

Taip išgarsėjusi byla pirmą teis-- 
mo instanciją jau peržengė ir Vik
toras išėjo su laurų vainiku.

Gerb. ,M. K.‘platintojams
Paskutiniuoju metu ėmėme gauti 

vis daugiau nusiskundimų, kad dau
gelyje vietų, laiku nepastebėjus nu
sipirkti, „Mūsų 'Kelio“ sunku arba iš 
viso nebegalima gauti. Išsiaiškinome, 
jog taip esti daugiausia dėl to, kad 
dalis tautiečių, prenumeravusių pas 
savo spaudos platintojus „Mūsų Ke
lią“ pamėnesiui, besitvarkydami sa
vo emigracinius reikalus atsisako 
nuo mėnesinės prenumeratos ir ima 
pirkti paskirais numeriais. Kai pa
aiškės jo emigracija ir naujasis 
adresas, jis jau užsisakys laikrašti (
užsienin.

Kad stovyklose netrūktų „Mūsų 
Kelio“, Gerb. Platintojai prašomi su
sižinoti su Administracija ir parei
kalauti kiek didelesnio laikraščių 
kiekio. Teužtenka jo visiems: ver
čiau egz. teatlieka, negu dviejų — 
trijų pritrūksta. Mūsų Kelias
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