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Bevinas neturėtų kabintis Višinskiu! ant kaklo
Paryžiaus konferencija turės duoti naujų posūkių

Kova dėl naujo DP 
įstatymo

Tremtinių reikalas dar nenukri-
tęs ant apkurtusių rūmų atstovų au-

Britų užsienių reikalų ministerio 
Bevino Atlanto pakto ratifikavimo 
proga pasakytoji kalba ne be pagrin
do sukėlė pasaulio dėmesį, su tokiu 
susidomėjimu belaukiančio keturių 
ministerių konferencijos. Ta^ kalba, 

' tai ne eilinis kaltinimas sovietų po
litikos, bet akivaizdus britų užsienio 
politikos didėjančio ryžtumo ženklas. 
Tai kartu ženklas, kad sovietų tak
tinių manevrų ir užliūliavimo politi
kai artėja galas, kad Kremliaus tak- 
tlkams teks susidurti jau su realiai 
ir be sentimentų galvojančiais val
stybių vyrais.

Anot Basler Nachrichten, Bevino 
kalbos pasėkoje išryškėjo, koks ilgas 
kelias užsienio politikoje nueitas dar- 
biečių partijos, jai atėjus valdžion. 
Praėjo darbiečių partijos „sukilėlių“ 
periodas, grąsęs vyriausybės užsienių 
politikos pastovumui, praėjo periodas 
adatos dūrių užsienių reikalų mini
sterio nugarą savų partiečių ranko
mis, Nenni siunčiamoms telegra
moms, gi sovietinių „taikos konferen
cijų“ sirenų šūkiams pasiduoda jau 
tik pavieniai ir aiškūs komunistų pa
kalikai. Balsavusių už Atlanto paktą 
skaičius britų Žem. Rūmuose parodė 
ne tik sutvirtėjusį pasitikėjimą Be
vino politika, bet ir pagrįstumą Ful- 
tone pasakytosios įspėjančiosu Chur- 
chillio kalbos...

tojo karo“ akivaizdoje — ar taikos 
problema glūdi sudaryme taikos su
tarčių tarp karo laimėtojų ir Vokie
tijos su Japonija, ar taikos ieškoji
me tarp Vakarų alijantų ir Sov. Są
jungos. Juk ir „šaltajame kare“ ėjo 
reikalas ne vien dėl jėgos faktorių, 
bet vyko ne ką menkesnis ir ideolo
ginis karas. Tą problemą nagrinė
damas šveicarų N. Zrch. Zeitung 
mano, jog „šaltojo karo“ metu buvo 
pakankamai laiko abiems pusėms ap
sičiupinėti, pozicijas šen bei ten pa
taisyti, savo padėti konsoliduoti. Sov. 
Sąjungos bandymas prisijungti Vak. 
Europą komunistinių partijų pagelba 
nepavyko. Nepavyko ir prasiveržti 
iki Viduržemio jūros. Viltys i didelę 
ūkinę krizę Amerikoje, sunaikinan
čią ir Amerikos užsienio politiką, 
taip pat neišsipildė. Mintis, kad 
Amerika, D. Britanija ir Prancūzija 
neras bendros kalbos' Vokietijos 
klausimu, taip pat buvo apgauli. Pa
galiau, Kremliaus tylus geismas visas 
problemas išspręsti dviese tarp sa-

vęs ir JAV, liko JAV vyriausybės 
praleistas negirdomis. Amerika ne
pasitraukė nei iš Europos nei iš Vid. 
Rytų, liko tiek su Paryžium tiek ir 
su Londonu artimam kontakte. Ne 
gana to, perėmė vadovauti Europos 
ūkiniam atsistatymui.

SUSITAIKIMO PSICHOLOGIJA
Turėtų atrodyti, kad šie^ Krem

liaus pralaimėjimai, arba, teisingiau 
pasakius, tolimesniems laimėjimams 
užkirtimas kelio, turėtų priversti so
vietų politikos vadovus apsigalvoti. 
Kiek jie tai linkę ar visai nelinkę 
atlikti, parodys gegužės 23 diena. Ta 
diena parodys taip pat, kiek reikš
mės beturi tie paskutieji mohikanai, 
kurie ir šiandien dar neutralumo 
skraiste prisidengę rodo savo pasi
piktinimą Bevino kalba. Girdi, į 
ištiestą sovietų ranką jis atsakęs nau
ju sovietų kailio išvanojimu. Sips 
šveicaru spaudoje radę vietos mintys 
apeliuoja 1 „susitaikymo psichologi
ją“, girdi, tie iškoneveiktieji rusai gi

dalyvausią Paryžiaus konferencijo
je... Taigi, bus nepatogu po to Vi
šinskiu! j akis pažiūrėti. Berlyno blo
kados nuėmimas (kad ir ne be nau
jų protestų ir nesusipratimų) „susi
taikymo psichologijos“ šalininkams 
jau yra toks taikos gestas, kuris pa
nėši į konflikto užbaigimą. Tačiau 
pasaulio istorija tuo nesibaigia, to
dėl esą kažin ai- išeis i naudą tiek 
Vakarų derybų partneriams, tiek ir 
vokiečiams, toks kibimas į sovietiš
kus plaukus... •

Bet vienoj vietoj baimingasis turi 
tiesos — ar konferencijos metu Vi
šinskis koliosis sena tvarka, ar, ge
riausiu atveju, tylės, sprendimas esąs 
Stalino rankose...

Kaip ten su tuo sprendimu, ta
čiau viena darosi aišku — „šaltojo 
karo“ eigoje Paryžiaus konferencija 
turės duoti naujų posūkių. Jie jau 
atžymėti Vakarų sąjungininkų prieš 
konferencine laikysena, galutinai fik
suoti leis tik paaiškėjimas tikrųjų 
Kremliaus siekių. - mšk. -

sų, rašo NYT. Juridinis komitetas 
jau priėmęs naują projektą, kuris 
panaikintų gėdingą Įstatymą. Pagal 
naują projektą DP aktas iš 1948 m. 
būtų praplėstas, isileidžiant 339.000 
DP, vietoje 205.000. Be- to, naujame 
projekte būtų išbrauktos žemės ūkio 
ir Pabaltiečių kategorijos.

Senatorius McCarran, senato pa
komitečio pirmininkas, tuo klausimu 
pareiškė, jog dabartinis DP (statymas 
„klaidingai kritikuojamas“ kaip di
skriminuojantis. Jis yra pasiūlęs sa
vo paties projektą, kuris pasiliktų 
su visais neteisingais požymiais, kaip 
rašo NYT, bet padidintų skaičių, ku
ris būtų įgabentas per penkerius 
metus.

Laikraštis nurodo, kad iki šiol 
(vežta žymiai mažiau, negu buvę nu
matyta. Ir todėl, jei p. McCarran 
paprašytų ir milijonui DP leidimą, 
vis tiek nepadėtų, jei nebūtų nuimta 
suvaržymų. (NYT)

Marksizmo ateitis Kinijoje
RAUDONIEJI GALI PREKIAUTI SU VAKARAIS, O POLITIŠKAI GLAUSTIS PRIE SOVIETU■X. ' "

BEVINAS IŠVANOJO VIŠINSKĮ
Berlyno blokados nuėmimas ne 

tik neapdūmė politikų akių, bet da
vė progos atviriau ir drąsiau paana* 
lizuoti iklšiollnę sovietų agresingą 
laikyseną ir Kremliaus taktiką, kuri 
reikalinga ir toliau Vakarų valsty
bės vyrų budėjimo ir susiklausymo. 
Neįžiūrint blokados nuėmime sovieti
nio nusistatymo principinių pasikei
timų, Bevinas dar gi rado galimu 
priminti, kaip Višinskis elgėsi su Va
karų atstovais Dunojaus konferenci
jos metu. Bevinas nesidrovėjo kelis 
-syk pakartodamas nurodyti, jog toje 
konferencijoje Višinskio laikysena 
buvusi „shameful".

Koki bebūtų sovietų laikysena ge
gužės 23 d. Paryžiuje, kelerių metų 
nusivylimo praktika privertė ir Be- 
viną nesivadovauti dar nepagristomis 
viltimis, o žiūrėti blaiviomis akimis 
i padėti, kurią sugebėjo iki šiol su
kurti Maskvos taktika ir Vakarų nuo
laidumas ir tuščiavidurės viltys i ga
limą su Rytais bendradarbiavimą.

Taikos salose sėdintiesiems neu
tralumo apaštalams šiandien nebe
aišku, apie ką sukasi derybos „šal-

Šiuo metu, kai Kinijos komuni
stai stovi su ginklu prie trečiojo pa
sauly didumo- atžvilgiu miesto — 
Sanchjaus, Vakarų politikai laužo 
galvas ir spėlioja, kas bus su tuo 
milžinišku kraštu, kai jis bus pag
lemžtas raudonųjų. Iki šiol buvo lai
komasi nuomonės, kad pirmoje vie
toje kinietis nori būti kiniečiu, o tik 
paskui komunistu. Tik ką buvęs 
Hangkonge amerikietis žurnalistas p. 
A. T. Steele pastebi, kad minėtas afo
rizmas šiuo metu kitaip išreiškiamas, 
būtent, tiek kinietis, tiek komunistas 
esą vienodos vertės, be jokių pir
mumų.

Komunistai savo taktiką keičia 
kas mėnesį, kad geriau prisitaikytų 
prie kiniečių gyvenimo reikalavimų 
ir kad atsiektų svarbiausio tikslo — 
„naujosios demokratijos“, paskui jau 
socializmo ir tik pagaliau paties ko
munizmo. Šios doktrinos esančios 
nekintamos ir nekeičiamos. Komuni
stų prisitaikymai prie iššauktų rei
kalavimų ne kiek neleidžia manyti 
apie jų doktrinų pasikeitimą. Ko
munistai savo taktiką, priemones ga
li visaip ir visada kaitalioti, bet nuo 
galutina tikslo niekados neatsisako.

šį reiškinį mes patebime Europoje, 
Berlyno blokados įvedime ir jos pa
naikinime, 4 ministerių derybų nu
traukimu ir jų vėl atnaujinimu. So
vietams ar, tikriau pasakius, komu
nistams nėra gėdos, nėra prestižo 
klausimo,- jiems yra vienas tikslas — 
pasaulinė hegemonija per pasaulinę 
revoliuciją, skurdą ir badą. Tai vis 
ratas, iš kurio jie nepasitraukia nė 
vienai valandėlei.

KOMUNISTŲ SIEKIMAI
Kinijos komunistų partijos vadai, 

užhipnatizuoti savo propagandos, su
siduria su sunkumais, kurie iškyla 
bevirškinant 450.000.000 kinų indivi
dualistų ir paverčiant juos marksi
stais. Šiuo metu jie siekia sunaikin
ti pasipriešinimą'ir paimt valdžią į 
savo rankas. Jie nori tarptautinio 
pripažinimo ir užtikrinimo užsienio 
medžiagų plaukimą ir Kinijos supra- 
monijimo. Jiems reikia laiko parti-j

jos vadams Išrinkti ir paruošti, kad 
galėtų kraštą valdyti.

Komunistai, siekdami savo tikslų 
dabartiniu metu nėra griežti opozi
cijos atžvilgiu. Jie išlaiko partijos 
discipliną. Ar ją išlaikys ir toliau, 
kai jie peržygiuos visą kraštą ir su- 
siduros su milžiniškais administraci
niais sunkumais, dar esą sunku pa
sakyti. Tačiau Sovietų Sąjungos ko
munistinis režimas, kaip matome, pa
jėgia „valdyti“ ne tik savo 200 mili
jonų gyventojų, bet dar 100 milijonų 
svetimųjų užgrobtuose kraštuose. Jei 
toks režimas veiks Kinijoje, gal būt 
ir ten galės kinus sutvarkyti, nors 
kinietis ir yra labiau individualstas, 
negu slavas, mėgstąs mases.

P. Steele spėja, kad, laikui, bė
gant, komunistai suprasią, jog Kini
jos ir kiniečių perauklėti marksizmo 

pavyzdžiu būsią negalima. Tačiau 
laikas tam dar neatėjęs.

Propagandiniai lapeliai 
ant Rusijos

UP iš Washingtono praneša, kad 
JAV senatorius Ralfh E. Flanders, 
resp., pasiūlęs naują būdą, kaip Va
karų „taikos“ ofenzyvą nukreipti tie
siog i rusų gyventojus. Radijo pasi
kalbėjimo proga jis pasakė, kad JAV 
turėtų leisti balionus virš Rusijos ir 
juos nuleisti žemyn su „taikos“ la
peliais, aiškinant Sovietų gyvento
jams, jog jie yra aukos savo nenuil
stamos vyriausybės, kuri pasiryžusi 
užgrobti visą pasaulį. Senatorius nu
rodė, kad dideli balionų skaičių ga
lima būtų paleisti iš Vakarų Euro
pos miestų ir jie pasiektų Rusiją, jei 
tik būtų palankus oras.

„Taikos“ brošiūrėles paruoštų 
specialus organas. Valstybės depar
tamentas viešai šio klausimo neko
mentavo, bet pareigūnai privačiai pa
sisakę, jog Rusija tą žygi neabejoti
nai laikytų priešišku veiksmu iš JAV 
pusės.

Žinių teikimo teisių konvencija
UŽSIENIŲ KORESPONDENTAI BU8 GINAMI

Iš Lake Success UP praneša, kad 
Jungtinėse Tautose pirmą kartą isto
rijoje priimtas Tarptautinės sutar
ties projektas užsienių koresponden
tams ginti nuo diskriminacijų, neri
boto išvijimo, nuo kaprizinio cenzū
ravimo siunčiamų raštų. J. T. socia
liniame komitete 27 balsais prieš 4 
Ir susilaikius 12 priimtas konvenci
jos projektas, kuris leidžia rinkti ir 
perduoti tarptautiniu keliu žinias, 
Įskaitant naują tarptautinę atitai
symo teisę. Komitetas yra 
visuotinam susirinkimui 
patvirtinti.

JAV delegatas ir „The
Science Monitor“ redaktorius p. Ca- 
ham pareiškė reporteriams, kad jis 
tikisi, jog konvencija yra gera ir 
naudinga. Pagal dabartinį komiteto 
priimtą projektą, konvencija apima 
šiuos klausimus:

1. Pasirašiusios šią konvenciją vy
riausybės turi padėti užsienių kores
pondentams laisvai įvažiuoti i jų te
ritoriją, joje apsigyventi, keliauti ir 
išvykti iš krašto.

2. Užsienių korespondentai turi 
teisę vienodai su vietos koresponden
tais prieiti prie žinių ir kiek tai ga
lima, tuo pačiu pagrindu.

pasiuntęs 
galutinai

Christian

3. Taikos metu jokios cenzūros 
negali būti, išskyrus tautinės gyny
bos reikalu ir tai tik pagal griežtai 
nustatytą formulę.

4. Nė vienas užsienių korespon
dentas negali būti išvarytas dėl prie
šingo tvirtinimo teisėtai surinktų ži
nių ar pranešimų.

5. Užsienių korespondentams lei
džiama lygiai prieiti prie visų tarp
tautinių žinių teikimo šaltinių.

6. Prieštaraują pranešimai gali 
būti faktinai koreguojami, iškeliant 
klastojimą ar iškreipimą tikslu pa
kenkti priešingai valstybei, kurioje 
(žeidžiamas pranešimas yra išplatin
tas. Šios valstybės savo ruoštu turi pa
teikti spaudai atitaisymą, bet laikraš
čiai nėra įpareiguoti tai paskelbti.

Žinių ir jų atitaisymo konvenciją 
J. Tautų visumos suvažiavimas 33 
balsais prieš 6, susilaikius 13, priė
mė. Amerikos delegatas pasisakė 
apriboti cenzūrą tautinio saugumo 
sumetimais. Šio cenzūrinio apribo
jimo didžiausiu priešu buvo Sovietai, 
nes jie saugumo vardu gali užgniauž
ti bet kokj žinių gavimą, siuntimą 
bei korespondentų laisvą judėjimą 
krašte. Spėjama, jog Sovietai šios 
konvencijos neratifikuos.

Naujas LTB C. Komitetas
8. m. gegužės II—19 d. Hanau lietuvių stovykloje įvyko LTB Tarybos 

suvažiavimas, kuris išrinko naujus LTB centrinius organus. Išrinktasis 
Centro Komitetas pareigomis pasiskirstė taip:

1. Pirmininkas — Ant KALVAITIS, 
Vicepirm-kas — J. SLEPETY8, 
Sekretorius — B. VYLIAUDAS, 
Nariai — J. GRIGOLAITIS ir Dr. E. NOAKAS.

Naujojo C. Komiteto būstinė — Mūnchenas, į kurį artimiausiu metu 
perkeliama C, Komiteto raštinė. Todėl nuo š. m. birželio 1 d. visą susi
rašinėjimą su LTB Centro Komitetu kreipti nebe į Hanau, bet šiuo ad
resu: (18b) MUNCHEN 27, Lamontstr. 21

3.
3.
4.

Pavojus iš Sovietu pusės 
dar nepraėjo

JAV departamento pareigūnas pa
reiškė, kad, nežiūrint sudarytų pa
liaubų Berlyne, agresijos grėsmė nė
ra sumažėjusi. Ji nesumažės tol, kol 
Sovietų Sąjunga nepakeis nusistaty
mo savo politikoje, kol ji galutinai 
ir neabejotinai atsisakys savo agre
sijos visuose savo pasireiškimuose ir 
kol ji nebus pasiruošusi bendradar
biauti su visomis Jungtinėmis Tau
tomis.

Dr. William Marddex, Valstybes 
departamento direktorius užsienio 
reikalams institute, nubrėžė Sovietų 
Sąjungąs nuolatinį nebendradarbia
vimą J. Tautose, priminė gąsdinimo 
politiką Persijoje, Turkijoje, Graiki
joje ir komunistų valdžios pagrobi-

mą Čekoslovakijoje ir Vengrijoje. Vi
sas tas ginčas nėra tik tarp JAV ir 
TSSR, bet tarp laisvojo pasaulio ir 
agresorių, (m)

SOVIETAI PUOLA SAVO 
ISTORIKUS

UP iš Londono praneša, kad po 
to, kai buvo išvalyta biologai, archi
tektai, ekonomistai, literatūros kriti
kai, priėjo eilė ir istorikams dėl jų 
kosmopolitiškumo. „Kultūra i Žizn“ 
pradėjo savo akciją prieš istorikus. 
Žurnalas rašo, kad TSSR istorijos 
mokslų akademija parodžiusi „rimtų 
trūkumų savo mokslo darbuose“. La
biausiai puolamas prof. Izaak Izrae- 
levič Mints, kuris su savo grupe pa
darę kosmopolitinių klaidų ir nesu
kūrę rimtų mokslinių-istorinlų vei
kalų, sako propagandos žurnalas. Esą 
jis nieko neparašęs apie Sovietų 
valstybės istoriją, apie TSSR darbi
ninkų klasės istoriją ar revoliucinio 
sąjūdžio istoriją. Jis labai nedaug 
demaskavęs anglų-amerikiečių im
perializmą ir reakcionierišką socia
listinės demokratijos charakterį.

Referendumas visoje Vokietijoje?
Paryžiuje trys Vakarų galybių at

stovai svarstą pasiūlyti Višinskiu! 
staigmeną. Jie pasiūlysią pravesti 
visoje Vokietijoje referendumą, atsi- 
klausimą visos vokiečių tautos, ar ji 
sutinka su Vtik. Vokietijos (Bonnos) 
konstitucija, kuri neseniai buvo pri
imta. Sis vakariečių mostas būsiąs 
pagrindu tolimesniems pasitarimams 
su Višinskiu.

Vakarų atstovai spausią pravesti 
visuotinus visoje Vokietijoje balsa
vimus, kad galėtų sudaryti federali- 
nę vyriausybę. Su šiuo pasiūlymu

vakariečiai paimsią konferencijoje 
iniciatyvą.

Iš sovietų pusės kol kas nieko ne
prasitariama dėl derybų. Užklaustas 
p. Gromyko pakeliui į Maskvą pasa
kė, kad jis nesitiki matytis su vaka
riečiais būdamas kelias dienas Pary
žiuje.

NYT rašo, kad Sovietai mėginsią 
sutrukdyti Vak. Vokietijos vyriausy
bės sudarymą. Jei tai nepasiseks, 
reikalaus Įsileisti juos į Ruhro srities 
kontrolės organą, kad galėtų daly
vauti plieno gamyboje ir*jo paskir
styme.
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Juliaus Siarkos darbai tremtyje
Tremtinių gyvenimas yra nuolati

niame judėjime. Vienus kilnoja po 
stovyklas, kiti emigruoja, treti lau
kia savo eilės. Sis judėjimas palie
čia visus — ir intelektualus, meni
ninkus ir paprastus žmones.

Emigracinis sąjūdis neaplenkė ir 
Diilingeno stovykloje gyvenančio p. 
Juliaus Štarkos, Laisvosios Lietuvos 
Valstybės operos chorų dirigento. P. 
Julius Štarka yra daugeliui gerai ži
nomas Savo gražiais operų chorais. 
Jis kadaise dalyvavo pirmosios ope
ros kūryboje. Jis talkininkavo pir
mosios Lietuvos Dainų Šventės or
ganizavime ir jos išpildyme.

P. Julius Starka nesėdėjo nieko 
neveikdamas 2 metrų pločio kamba
rėlyje, kur nebuvo vietos nė stalui 
pastatyti. Visą savo dainos meno 
darbą dirbo ant pianino ar ant lo
vos. Tokia jau menininkų dalis. Jie 
reikalingi iškilmėms, šventėms mi
nėti, bet jų gyvenimo sąlygomis ne
sirūpino tie, kurie turėtų pasirūpinti.

Atsisveikindams ir besiruošdamas 
išvykti į šiaurės Ameriką, o vėliau, 
nors ir vingiuotai, į Laisvą Lietuvą, 
p. J. Starka mielai sutiko pasida
linti su „Mūsų Kelio“ mielais skaity
tojais savo tremties darbų ir vargų 
našta, kuri yra visiems nelengva. 
Kaip matysime iš Maestro pareiški
mo, p. J. Starka žymiai papildė mū
sų „Dainų skrynelę“, praturtino dai
nos meno lobyną, tik, įęja, gražios 
dainos, persunktos lietuvių sielos iš
gyvenimais. negalėjo pasklysti po pa
saulio kraštus, kur prižadintų apsnū
dusius ir sustiprintų tebesikankinan
čius lietuvius klajoklius kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir tautos išvadavimo. 
Reikia tikėtis, jog kultūros fondas 
atras dar priemonių, kad sukurtos

Benedictus — moterų dvigubam 
kvartetui,

Šventas Dieve — vyrų chorui (di
desnis kūrinys),

6 originalios dainos — solo su for- 
tep. prit..

10 liaudies dainų — lygiems bal
sams ir mišriam chorui,

10 liaudies dainų — vyrų chorui,
15 liaudies dainų — solo su for- 

tep. pritar.

Dabar rašau veikaliuką — smuikui 
su fortep., čello su fortep. ir solo for
tepijonui.

— Ar palankios sąlygos buto kū
rybiniam darbui?

— Atrodo, čia, tremtyje retas ku
ris poetas, rašytojas, kompozitorius 
ar dailininkas turėjo palankias sąly
gas kūrybiniam darbui. Man pra
džioje čia, Dillingene, buvo palyginti 
neblogai. Tačiau jau treti metai gy
venu tokiam kambarėly, kur dviems 
žmonėms apsisukti sunku. Bet užtat1

pianiną turiu. Jis man mielas, nors 
iš kitos pusės labai susiaurina mano 
kambarėlio plotą. O, apskritai imant, 
prie {vairių sąlygų reikia taikintis ir 
priprasti.

— Kokius Tamsta planus turite 
ateičiai?

— Šiais laikais sunku yra tikres- 
nius pianus turėti ateičiai. Atsiranda 
veiksnių, kurie iš pagrindų viską pa
keičia ir užsimuotus planus griau
na... Tačiau daug priklauso nuo 
žmogaus noro ir pasiryžimo. Nu
blokštas i tolimą užjūrio kraštą, bė
dos verčiamas, tur būt, dirbsiu bet 
kokj darbą, tačiau rasiu laiko ir savo 
mielam darbui. Kas sako, kad mes j 
Lietuvą negrjšime, tai tie klysta. Mes 
sugrįšim i mūsų brangią Šalį ir tu
rėsime Jai parvežti lauktuvių — nu
dirbtus darbus.

— Kaip vertinate mūsų meninin
kų pasireiškimus?

— Apie menininkų pasireiškimus 
bendrai nesijaučiu kompetentingas 
pasisakyti, bet mūsų muzikai, pav. 
kompozitoriai, nežiūrint tremties są
lygų, vieni mažiau, kiti daugiau pa
rašė įvairių, net stambesnės formos 
kūrinių. Džiaugėmės paskiromis 
prošvaistėmis, kaip operos „Sevilijos 
Kirpėjas“ ir baleto „Cappelijos“ pa
statymais, simfoniniais koncertais, 
solistų gastrolėmis čia Vokietijoje ir 
net Anglijoje, instrumentalistų kon
certais ir t.t.

— Tamstos pageidavimai meni
ninkams tremtyje?-

— Visiems menininkams, kur jie 
bebūtų, linkiu turėti galimybių ir 
noro savo srityje dirbti, tobulėti ir 
savo gabumais ir darbais įgarsinti 
Lietuvos vardą. A. M-kis

SKAUTIŠKUOJU TAKU
— Redaguoja vyr. sktn. A. Krausas —“

LSS Brolijos šakų suvažiavimas
Balandžio mėn. 27—30 dienomis 

įvyko Homeburge prie Hamburgo 
LSS Brolijos šakų vadovų suvažia
vimas, kuris turės didelės reikšmės 
lietuvių skautų sąjūdžiui tremtyje. 
Jame dalyvavo iš visų trijų zonų at
stovai.

Pirmiausia padaryta pranešimai iš 
vietų, iš kurių paaiškėjo skautų veik
la su savo laimėjimais ir kliūtimis. 
Įdomų pranešimą padarė Brolijos 
Vyriausias Skautininkas vyr. sktn. 
Dr. V. Čepas, nušviesdamas pasku
tiniųjų dvejų metų Brolijos veiklą. 
Paliesdamas santykius su Seserija 
pabrėžė, kad Brolija ir Seserija yra 
dvi organizacijos, dviejų organizaci
jų sąjungoje. Kur yra mažesnis skau
tų ir skaučių skaičius, gyvenimo rei
kalavimas verčia, daryti išimčių. Yra 
pačių skautų ir skaučių reikalas su
sirasti atitinkamą ryšį su Vadijomis.

DIDŽIAUSIAS LAIVAS su 1086 DP 
Į NEW YORKĄ

JŲ TARPE GEN. MAJORAS 
MIKAS RĖKLAITIS

HTB praneša iš New Yorko, kad 
armijos laivu atgabenta didžiausias 
DP skaičius nuo karo pabaigos. Iš 
Bremeno išvyko 30 balandžio. At
gabenta devynių tautybių piliečiai, 
jų tarpe lietuvis generolas majoras 
Mikas Rėklaitis, 53 metų amžiaus, 
kuris tikisi tapti ūkininku. Yra dak
tarų, universiteto profesorių, ūkinin
kų ir metalo darbininkų. Daugumą 
atvykusių sudaro Pabaltiečiai.

Kalbėdamas apie santykius su kito
mis organizacijomis pareiškė, kad 
skautai gali būti kitų organizacijų 
nariais individualiai, bet organizuo
tai — ne.

Santykiais su užsieniu Brolija įra
šė daug gražių laimėjimų mūsų tau
tos išgarsinime’ ir jos kančių atvė
rime. Šiuo metu Vokietijoje nyk
stant dėl emigracijos mūsų viene
tams, išauga nauji lietuviškos skau
tuos židiniai Australijoje, Ameriko
je, Kanadoje ir kituose kraštuose. 
Mūsų korespodenclniai vienetai Au
stralijoje iššaukė įsisteigimą Austra
lijos Skautų Sąjungos, visų šteitų. 
Lietuviame skautams leista ten veik
ti su plačiomis teisėmis sudarant sa
vo atskirus vienetus. Kanadoje taip 
pat lietuvių vienetai pripažįstami SU 
savo uniformomis ir savo programo
mis. Tai džiugūs reiškiniai, kas pa
dės labai mūsų jaunimui nepamiršti 
savo tautos, savos kalbos ir gražių 
lietuviškų papročių.

Išvykstant nepakrikti, tuntas su* 
mažėja iki draugovės, vėliau iki skil
ties, pagaliau iki keletos skautų. Ild 
paskutinės valandos čia Vokietijoj 
skautavimas nepamirštinas, tvarkin
gai užbaigiama vienetų veiklą. Vie
netų vėliavos ir metraščiai paimtini 
tų vadovų, kurių metu įsigyta. Su
sirašinėjimų bylas, atrinkus, siųsti 
Verdeno adresu. —

Ateity svarbiausias svoris persi
kels į žemynų vadeivas, vadijas. Jun
giamieji autoritetai-Pirmijos Pirmi
ninkas ir Vyriausias Skautininkai 
derins ir turės reikšmės.

vertybės nežūtų. Tikėkime.
Dabar leiskime pačiam p. J. Star

kai atsakyti į keletą jam patiektų 
mano klausimų.

— Kiek man žinoma, Tamsta 
rengiatės išvykti { užjūrį. Todėl bū
tų labai malonu supažindinti trem
tinius su Tamstos gyvenimu tremtyje 
ir nuveiktais darbais, kurie daugeliui 
yra visai nežinomi, bet kurie mūsų 
tautos meno lobyną žymiai pratur
tino.

— Pats gyvenimas nieku ypatin
gu nesiskyrė nuo kitų tautiečių trem
tinių. Po įvairių nuotykių, patirtų 
dar karo metu, pastoviau apsistojau 
Unterlenningene-Teck ir vėliau Dil
lingene, į kurį buvau pakviestas su
organizuoti" reprezentacinį vyrų cho
rą. Po dviejų mėnesių įtempto darbo 
pradėjome plačiu mastu koncertuoti. 
Bekonceftuodami amerikiečių zonoje 
jau gavome kvietimų iš kitų zonų, 
pav. J anglų zoną tik „pradžiai" 10 
koncertų.

Choras dainavo lietuvių liaudies 
dainas, laisvai komponuotus kūrinius 
ir operų ištraukas. Koncertus lydėjo 
didelė sėkmė, dažniausiai pusę, o 
kartais net ir didesnę dalį programos 
turėdavome pakartoti. Ir atrodė, kad 
tik koncertuok ir džiaukis... Tačiau 
vieną dieną parvažiuojam Į „namus“ 
pailsėti, o namiškiai mums sako: 
skryningas, ir dar koks žiaurus ir iš
meta ne vieną. Čiups ir jus. Ir ti
krai, gastroliuoti jau nebeteko dėl 
prasidėjusių skryningų, kurie ameri
kiečių zonoje buvo ypatingai aštrūs 
ir skaudžiai palietė choro dalyvių ei
les, kas privertė paliestuosius išsi
kelti dalinai į kitas zonas. Šia proga 
noriu pabrėžti dėkingumą buvusiems 
mano choro dalyviams, kurių didžioji 
dauguma dabar yra Išsisklaidę užjū
rių kraštuose.

Vyrų chorui žlugus, atsirado dau
giau laiko kūrybai. Tad, jei reikia, 
galiu pasakyti, ką esu parašęs, su
harmonizavęs ir paruošęs spaudai:

Adoramus Te — mišriam chorui, 
atspausdinta „Aiduose“ Nr. 12, 
1948 m.,

Belgijos lietuvių rūpesčiai
Belgijos lietuviai angliakasiai Mo

tinos dieną daugiausia minėjo gegu
žės 8 d.

Liege-Tilleur 12 vai. buvo kun. 
Dr. Prano Gaidos atlaikytos pamal
dos. Paskum teatro salėje „Concor
dia" įvyko minėjimas, pradėtas se
sers Agnietės, O. S. B. paruošti! vaiz
deliu „Trys Motinos“ (Marija, Lie
tuva ir Lietuvė Motina). Kun. Dr. 
Gaida pakalbėjo apie Motinos reikš
mę, keturias mergaitės, pasidabinu
sios tautiškais rūbais, atliko plasti
ką „Ant kalno malūnėlis", „Kur 
linksta“ ir „Žaisk, vaikuti“. Toliau 
Kumpis su Dulkė padainavo „At
sisveikinimą“. Mažieji Tilleur vaiku
čiai, vadovaujami mokytojos seselės 
Agnietės, pažaidė „Marija mylima“, 
„Tarp gėlių“, „Tik tik po 6“ ir „Kai 
aš buvau mažučiukas“. Kumpis pa
dainavo splo „Lorettą“, „Bernužėli, 
nes’ viliok“ ir „Širdis mergelių“. Mo
kiniai padeklamavo keletą eilėraščių. 
Dulkė akordeonu pagrojo lietuviškų 
melodijų. Vyrų balsų kvartetas 
(Kumpis Dulkė, Sadauskas ir Ge- 
geckas) padainavo „Ant kalno gluos- 
nys“, „Tykus buvo vakarėlis“. Vai
kų choras padainavo „Sveikinu ma
mytę“, „Ilgiausių metų“ ir „Dirbau 
dirbau dovanėlę“, ir vaikai įteikė 
savo mamytėms dovanų ir gėlių. Pa
baigoje Liege vyskupo atstovas ir 
vietos klebonas padėkojo lietuviams 
už tokį gražų pasirodymą. Minėji
mo pelnas paskirtas mokiniams lie
tuviškais vadovėliais aprūpinti.

— Gegužės 1-ji Belgijoje praėjo, 
palyginti su anktyvesniais metais, 
daug ramiau. Liege (o šis miestas 
laikomas komunizmo sostine) susirin
kę komunistai nužygiavo į vieną 
aikštę, kur jie buvo stiprios polici
jos grandinės apsupti, bet ne tam, 
kad sukliudžius kuriuos neleistinus 
jų veiksmus, o tam, kad čia daug 
gausesni socialistai ar studentai jų

neužpultų. Čia komunistai galėjo da
ryti, ką tik įsigeidė: kalbėjo, rėkavo, 
šūkavo, kilnojo kumščius, garbino 
„■taikos balandį“ Staliną, kaltino „ka
ro kurstytoją" Spaaką ir kitas uni
jos įžymybes.

— Pirmasis DP transportas Bel- 
gijon, atidirbęs sutartus dvejis me
tus ir kitur darbo negavęs, atsisakė 
toliau dirbti požeminėse anglies ka
syklose ir norėjo grįžti į Vokietijos 
DP stovyklas, bet buvo Briusely už
darytas. Jeigu jie negrįš į kasyklas, 
IRO jiems graso atimsianti DP sta
tusą. Antrasis ir trečiasis transpor
tai pasidarė sukalbamesni. Kada 
jiems buvo IRO ir belgų vyriausybės 
užtikrinta, jog DP emigracija būsian
ti tomis pat sąlygomis vykdoma ir 
iš Belgijos, kaip ir iš Vokietijos, ta
da jie grįžo atgal į darbovietes ir vėl 
kasa anglis. Tačiau jeigu iki š. m.

I lapkričio 1 d., t. y. iki Vokietijos DP 
stovyklų uždarymo, nebus konkre
čių žinių apie emigraciją, daugumas 
žada išvykti, nes sveikatos čia jau 
visi yra nustoję, gal tik ne visi vie
nodai.

— Organizacinis lietuvių gyveni
mas čia mažai pasireiškė. 1947. XII. 
.28 d. buvo išrinkta Centro Valdyba. 
Per 1948 metus vienas jos narys emi
gravo į Kanadą, kitas mirė, o pati 
Valdyba tuo būdu liko nebepilnos 
sudėties. Pratęsti savo kadenciją 
naujiems metams — sušaukti suva
žiavimą Centro Valdyba nebesiryžta 
ir kažin ar ji besikels iš miego. Sky- 
riai-apylinkės nevisur buvo susior
ganizavę, o dabar jau ir tie patys 
irsta.

— IRO elgesys kai ką nuveda į 
Sovietų ambasadą ir į repatriacinę 
stovyklą. Stepas Paulauskas

LLV - pasaulinė organizacija
Latvių-Lietuvių Vienybės tinklas 

plečiasi planingai, ir jo centras — 
britų zonos centralinls miestas Ha
noveris. Dabartinių metū LLV turi 
16 skyrių, o keletas dar steigimosi 
stadijoje. Atskiri nariai, kurie gyve
na kitose zonose, priklauso centrali- 
niam skyriui. Anglijoje veikia cen
tro valdybos atstovas V. Tamanis, 
Kanadoje — I. Batraks. Atstovybės 
taipgi organizuojamos JAV ir Au
stralijoje. Anglijoje jau įsikūręs LLV 
Yorkshire skyrius, toks steigiamas ir 
Birmlnghame. Visi emigravę LLV 
nariai atstovų registruojami ir išnau- 
jo įjungiami organizacijos darban. 
Tokiu būdu LLV numatoma išvystyti 
kaipo pasaulinę organizaciją. Dau
gelis išvykstančiųjų LLV narių pasi
žadėję dėti visas pastangas, kad kiek 
apsigyvenus padėti iškeliauti ir ki
tiems nariams, kurie užjūryje neturi

istoriją, pradedant kryžiuočių įsiver
žimu ir baigiant paskutinių dienų 
įvykiais. Jo informuojama, kaip šios 
valstybės atgavo nepriklausomybę po 
pirmo pasaulinio karo ir vėl nustojo 
jos, užpuolus Sovietų Sąjungai.

LLV/SB

SOLISTĖ IZABELĖ MOTIEKAI
TIENĖ IŠVYKO I U.S.A.

Žinomoji buv. Kauno operas so
listė Izabelė Motiekaitienė, nenuil
stamai ir sėkmingai 4 metus daina
vusi visose zonose ir 1948 m. drauge 
su kitais gastroliavusi Anglijoje, š. 
m. gegužės mėn. 8 d. išvyko su šei
ma į USA, Čikagon. Ligi šiol ji gy
veno. Blombergo lietuvių stovykloje 
(Anglų zonoje). P. Iz. Motiekaitienė 
tremtyje yra davusi Ir dalyvavusi 
viso apie 160 koncertuose.

Brolijos Spaudos Skyriaus vedė- 
as vyr. sktn. A. Krausas padarė 

tremty išleistų spaudinių apžvalgą, 
nurodydamas atliktus darbus. At* 
pausdinta 28 leidiniai, nors nei vieno 
gramo popieros nebuvo gauta oficia- 
lia kaina. Jau , nugalėti sunkuma^ 
sumokėtos skolos svetimtaučiams 
spaustuvininkams, susidariusios dėl 
pinigų reformos.

Spaudos vajus praėjo sėkmingai 
Didesnė dalis vadovų jį tinkamai 
pravedė. Pagal skautų skaičių dau* 
giausia išplatino „Džiugo“ Vietiniu* 
kija, Eimučio sk. vyčių būrelis if 
„Vilniaus“ Tuntas. Neatsiskaičiusieji 
prašomi greičiau atsiteisti.

Po Vadi jos pranešimų vyko vii* 
kiukų, skautų, skautų vyčių, ori) 
skautų vadovų atskiri posėdžiai, ko
rių metu Išnagrinėta atinkamų šakų 
programos, metodai skautavimo ly
giui pakelti, pasiūlyta daug naujų 
minčių ir nurodyta kliūtys ir trūku
mai. Atskirų šakų vadovų posė
džiams vadovavo: sk. vyčių — sktn. 
C. Senkevičius, skautų — sktn. V. 
Bražėnas, vilkiukų — vyr. sktn. A. 
Krausas, oro — sk. E. Pašeitis, stud, 
sk. korp. „Vytis“ — psktn. L. Maska- 
liūnas.

Po atskirų šakų vadovų posėdžių 
įvyko bendra sueiga, kurios mettt 
aptarti ir apibendrinti iškelti klau
simai. Vyriausias Skautininkas IX 
V. Čepas skaitė paskaitą apie sto
vyklavimo kryptis, vyr. sktn. A. 
Krausas apie pirmuosius lietuviškus 
vienetus Rusijoj, Didžiojo k. metu. 
Vakarais prie žinidio vykdavo lau
žai, kuriems vadovavo gabus ir pri
tyręs laužavedys sktn. V-. Bražėnas.

Suvažiavusiems vadovams buvo 
Išdalyta skautiškos aprangos, kurio* 
atsiuntė Amerikos Skautų Sąjunga.

Suvačiavimas praėjo labai broliš
koje nuotaikoje. Atsisveikinant pir
mininkaujantis sktn. E. Reikenis pa
linkėjo išvykstantiems broliams į už
jūrius nepamiršti savo kenčiančios 
tautos ir aukštų skautybės idealų, 
Savo visas jėgas sukaupti mūsų gar
bingajai laisvės kovai. K.

UP valstybė Afrikoje
Latvių sąjunga Europos Unija šio

mis dienomis gavo įdemią informa
ciją iš švedų inžinieriaus Dago Ro
melio, kuris nesenai atkreipė pasau
lio dėmesį į savę kaipo DP valsty
bės projekto autorius ir dabar ke
liauja po Vakarų Europą propaguo
damas savo idėją. Priešingai kitiems, 
dažnai fantastiškiems DP problemos 
sprendimo projektams, Romelis pri
pažįsta, kad išvietintųjų asmenų li
kimą sprendžiant svarbu išklausyti 
ir pačių DP nuomones, sudarant iš 
gabesniųjų jų tarpe nedidelį „sme
genų trestą“. Romelis savo projektą 
pavadinęs Išvietintųjų asmenų reha- 
bilitacijos planu, kuris pirmon eilėn 
siūlo sudaryti autonominę sritį Siau
rės Afrikoje, kaipo v!su ar kelių va

karų demokratijų mandato sritimi. 
Be išvietintųjų asmenų ten turėtų 
būti leidžiama apsigyventi ir emi
grantams iš Italijos, Graikijos ir ki
tų šalių, ir visi gyventojai turėtų va
dintis pasaulio piliečiais. Si nauja 
valstybė jokiu būdu nebūsią labda
rybė netekusiems tėvynės, bet gy
venti pajėgus visuomenės dalinys 
ant sveikų ekonominių pagrindų. 
Įrodant savo egzistencijos pajėgumą, 
naujoji valstybė greit įsigytų visos 
Europos pripažinimą ir paramą. Pro
jekto autorius kviečia visų DP in
telektualus bendram darbui Ir pra
neša, kad iš savo pusės pradėjęs 
tvarkyti DP mokslininkų ir mokslo 
pajėgų įpareigojimą projektuojamam 
„Europos Universitetui“. LLV/SB

giminių nei draugų. Dabar jau ban
doma šį klausimą rišti praktiškai.

AMERIKOS KAREIVIAI MOKOSI 
BALTŲ ISTORIJOS

Politiniui išsilaisvinimui pagilinti 
kariuomenėje, amerikiečių okupacijos 
kariuomenės vadovybė Europoje lei
džia tam tikras lekcijas aktualiais 
politiniais klausimais, kurios studi
juojamos visuose daliniuose, šis 
Troop Information and Education 
Bulletin savo 1 gegužės numeryje 
talpina straipsnius apie Pabaltijo 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, taipgi ir Suomijos istoriją ir 
problemas, kurios atsiradę šiom ma- 
žojom tautom begyvenant tarp ga
lingų kaimynų. Biuletenis pirmiau
siai paliečia trijų Pabaltijo valstybių

Halui emigrantai - laimikis loterijoje
Australijos laikraštis „Daily Tele-1 stovyklų 

graph“ rašo, kad baltų emigrantai 
esą didžiausi „domestic lottery“, ku
rioje galima ištraukti didžiausį lai
mikį, bet ir pasilikti tuščiomis. Lai
kraštis praneša, kad viena australų 
šeima Sydneje gavus virėją ir namų
tarną iš baltų emigrantų. Tai esą 
elegantiškai apsirengus porelė. Praė
ję jau trys savaitės, o valgius vis dar 
gaminanti šeimininko žmona, o kie
mą šluojąs pats šeimininkas. Baltų 
porelė, vis dar elegantiškai apsiren
gusi, vaikščiojanti po sodą. Pasirodo, 
kad atvykęs vyras — buvęs valdi
ninkas, o jo žmona menininkė. Lai
kraščiai teisingai nurodo išvietinimo

administracijoms, kad jos 
labiau pasistengtų suteikti atvyku- 
siems darbą savo profesijose. Tačiau 
tai bus galima tiktai tada, kada Au
stralijos valdžia pareikalaus valdi
ninkų ir menininkų...

Jau š. m. gegužės mėn. pradėsią 
yeiktl nauja oro linija, kuri gabensią 
Australijon emigrantus oro keliu. Si 
naujoji Immigration Air Transport 
Pty. Ltd. pasinaudosią 89-vletiniais 
Boeing tipo Hidroplanais ir perga
bensią Australijon kas mėnesį apie 
200 imigrantų. Šią privačią bendrovę 
savo lėšomis įsteigę buv. karo lakū
nai. LLV/SB
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Ką informuoja Kominformas Sovietų pasiruošimai „taikai“
„Už patvarią taiką, už liaudies 

demokratiją“ — taip užvardintas Ko- 
minformo arba „Komunistų ir dar
bininkų partijų Informacijos Biuro“ 
leidžiamas dvisavaitinis laikraštukas. 
Pažiūrėkime, ką tas laikraštukas ra
šo savo skaitytojams. Plačiau apie 
jj randame medžiagos „Die Neue 
Zeitung“ skiltyse.

Pradžioje bent kiek savų pastabu. 
Mes žinojome apie sovietų sistemą 
ir bolševikiškąjį režimą štai ką:

1. Komunistinis arba bolševikiš
kasis totalitarinis režimas pripažįsta 
tik komunistinį režimą, tokį, kaip 
kad jį platina ir melu, prievarta ir 
teroru padaro jį visiems jo žinioje 
esantiems gyventojams Vieninteliu ir 
tarytum šventu siekimu,

2. Visi tie asmens, kurie nori ki
taip galvoti arba kitaip elgtis, lai
komi už bet kokių įstatymų ribų, ir 
su jais galima elgtis taip arba dar 
blogiau, kaip su gyvuliais: areštuoti, 
laikyti kalėjime, versti prie darbų, 
laikyti gyvulių sąlygose, užmušti, ba
du marinti, kankinti... Toks elge
sys su nekomunistais, bolševikų ma
nymu, nėra nusikaltimas. Komu
nisto dėsnis yra: kas nekomunistas, 
to nereikia žemėje — jis pasmerk
tas sunaikinimui.

3. Komunistai mano, kad jų įsta
tymai, taikomi tik komunistams, vei
kė, veikia dabar ir ateityje veiks vi
same pasaulyje visiems žmonėms, 
jokiu kitų dėsnių, įstatymų ar mo
ralės jie nepripažįsta,

4. Komunistinės dvasios palaiky
mo metodas — nuolatinis ir be per
traukos, dieną ir naktį,, visų pagal 
bendrą šablonišką komunistų parti
jos nustatomą liniją ir tvarką veiki
mas komunizmo stiprinimo krypti
mi. Bolševikui visas pasaulis yra 
niekas, komunizmas — viskas. Ko
munizmas — tai nuolatinis vaidini-

, mas. Vakarų demokratijos akimis 
žiūrint, visas šitas baisaus maštabo 
nenutrūkstas maskaradas — iš pag
rindų falsch! Bet ar bolševikai ne- 
sigėdina pasaulio, šitą savo sistemą 
girdami ir piršdami ją visiems, kaip 
geriausią ir vienintelę ateities siste
mą? Ne, nesigėdina. Ir gerai, kad 
nesigėdina: tuo jie parodo, kas jie 
yra. Tik reikia žinoti ne vieną, bet 
abi medalio puses: kas iš tikrųjų yra 
bolševikas ir kuo jis dedasi esąs. O 
jie dedasi esą štai kokie:

Pirmasis ir paskutinis žmogaus 
idealas yra komunizmas. Todėl kiek
vienas to laikraštuko straipsnis ypa
tingai iškelia komunizmo būtinumą 
pasaulyje ir tą didelę reikšmę Rusi
jos bolševikų-komunistų partijos bei 
Lenino-Stalino didybę ir nuopelnus 
pasauliniam bolševizmui. Visa, kas 
ne pagal jų kurpalį daroma, yra jų 
priešas. Pasirodo, kad visų rūšių so
cialistai, kurie nori likti socialistais, 
yra baisiausi komunistų priešai. To
dėl Tito, Attlee ar Bevinas, vokiečių 
Schumacheris — visi vienodi ir ly
gūs priešai. Charakteringa, kad da
bar to' laikraštuko svarbiusia tema 
— Tito puolimas. Atrodo, kad Tito 
su savo „tikruoju“ socializmu pasto
jo komunistams kelią, ir jie visas 
priemones, kad ir pavojingiausias, 
norėtų panaudoti prieš savo konku
rentą. Balandžio Nr. atspausdintas

Spygliuotos užtvaros Vengrijos pasienyje
STATOMI STEBĖJIMO BOKŠTAI IR PROŽEKTORIAI

Iš Vienos HTB praneša, kad Au
strijos-Vengrijos pasieny tveriamos 
spygliuotos užtvaros, statomi medi
niai stebėjimo bokštai, kad tuo būdu 
sulaikytų Vengrijos piliečius nuo pa
bėgimo iš krašto į Vakarus.

Fotografinės nuotraukos parodo, 
kad spygliuotos vielos esančios tve
riamos į gilumą ir yra 4—5 pėdų 
aukščio. Jos kalamos prie medinių 
baslių, kurie sukasti per 8 pėdas 
viens nuo kito. Vielos ištemptos ke
turiomis horizontalinėmis linijomis, 
maždaug per dvi pėdas atstu. Pas
kui tos vielos kryžiškai išpinamos. 
Tokios barikados statomos dviejose 
lygiagretėse linijose, per 12 pėdų vie
na nuo antros.

Stebėjimo bokštai, kaip jie atrodo 
iš foto nuotraukų, yra apie 25 pėdų 
aukščio ir per 100 metrų nuo sienos. 
Krūmais ir medžiais apaugusios vie
tos nuvalytos ir iš stebėjimų bokštų 
nakties metu apšviečiamas prožekto
riais pasienis. Tie stebėjimo bokštai 
stovi kas 300—500 jardų viens nuo 
kito.

Pasienis sudaro 125 mylias ilgio. 
Kol nebuvę šių barikadų, tol leng
viau galėję vengrai pabėgti iš bolše-

straipsnis tokių pavadinimu: „Tito 
klika yra imperializmo stovykloje“. 
Vienas pabėgęs iš Jugoslavijos ko
munistų partijos narys rašo, kad Ti
to „smarkiai padidinęs komunistų 
partiją, priimdamas smulkius buržu
jus, kulokus, fanatiškus nacionalis
tus, buvusius četnikus. Tito klika 
aiškiai laužo partijos statutą, priim
dama nariais ir kandidatais asmenis, 
kilusius ne iš darbininkų klasės. Jie 
ne tiktai kovoja prieš aktyvius ir iš
tikimus marksizmo gynėjus partijos 
viduje, bet sveikina ir remia išdavi
kišką Tito politjką“. Po Tito eina 
Marshallio plano puolimas, dabar At
lanto pakto puolimas ir t.- t. Rytų 
valstybių partijų suvažiavimuose pa
sakytos kalbos dedamos nesutrum
pintos, todėl laikraštis nuobodus, nes 
kalama vis tas pats ir tas pats. Juk 
nuolatinis kartojimas yra totalizmų 
metodas. Bolševikai dieną ir, naktį 
kala į galvas žmonėms tas pačias 
prastas nesąmones. Pasirodo, galima 
žmonėms įkalti į galvas idėjas, kad 
jr didele prievarta. Tai metodas. 
Hitleris pats apie tokius savo meto
dus ir jų gerą pasisekimą yra pasa
kęs didelę kalbą.

• Portugalijoje susekta neoficiali 
kominformo įstaiga. Laikraščio „Dia- 
rio Manha“ pranešimu, portugalas 
komunistas iš Marseillės atvykęs su 
Luksenburgo* pasu ir padėjęs depo- 
zitan didelę pinigų sumą, greičiausia 
iš Rusijos. Kitas komunistas atvy
kęs iš Brazilijos, kur šnipinėję So
vietams. (UP)
• New Yorko gubernatorius Dewey 
beviešėdamas Londone, dabar važi
nėja su žmona po Europą, spaudos 
korespondentams pareiškė, kad Ber
lyno blokados panaikinimas gali bū
ti pradžia naujų sunkumų, kuriuos 
sudarys Sovietai. P. Dewey priminė 
seną amerikiečių posakį — būk at
sargus su lokio pinklėmis. Esą dar 
daug sunkumų prieš akis, kuriuos 
Sovietai iškels.
• Britų ambasadorius Sir M. Pe
terson Maskyoje pasitraukė iš eitų 
pareigų Ir sugrįžo namo. Jis diplo
matinėje tarnyboje buvo 36 metus. 
Jo įpėdinis dar nepaskirtas. (AP)
• Vakarų Berlyno laikraščiai pra
nešė, kad netoli Magdeburgo suspro
go Sovietų amuniciją gabenęs trau
kinys. Visi važiavę traukinio paly
dovai vokiečiai ir rusai užmušti. 
Anot „Tages Spiegei“ vagonai, bė
giai ir lavonai Išmėtyti į visas pu
ses, o arti buvę namai sunaikinti ar 
apgriauti. Kiek užmuštųjų — neži
noma, nes rusai žuvusių skaičių sle
pia. (AP)
• Prezidentas Trumanas paskyrė 
aukštuoju komisaru Vokietijai p. 
John J. McCloy, kuris iki šiol buvo 
pasaulinio banko prezidentu. Naują
sias savo pareigas jis perimsiąs nuo 
š. m. liepos 1 dienos.
• JAV Texas valstijoje taip „pra
kiuro dangus“, jog dėl smarkios lie
taus audros 13.000 gyventojų liko be 
pastogės.

vikinio rojaus į Austriją. Iš pradžių 
Vienoje nenorėta tikėti, kai pabėgė
liai pasakoję apie pasienyje statomas 
barikadas. Bet vėliau Vengrijos ko
munistinė vyriausybė paprašė Au
strijos valdžią, kad ir ji iškirstų savo 
pasienio zoną, bet ši atsisakė.

Paskutinieji iš patikimų šaltinių 
surinkti duomenys ir foto nuotrau
kos, gautos per paskutines tris savai
tes, rodo, jog stebėjimo bokštų ir 
prožektorių nuolat daugėja. (Šitaip 
kuriama naujoji bolševikų šalis, kur 
žmonės spygliuotomis vielomis sau
gomi nuo Vakarų pasaulio.)

Rcdakclja straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10’/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtini. • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,- DM. ' Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.
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Pats laikraštukas spausdinamas 
rusų, prancūzų, anglų ir vokiečių 
kalbomis. Vedamasis ar net keli jų 
kiekviename Nr. nušviečia komuni
stų partijų veiklą paskiruose kraš
tuose. Tie straipsniai parašyti daž
niausia vadovaujančių partijos as
menų. Pradžioje buvo manyta skir
ti tą laikraštuką partijų vidaus rei
kalams, bet juo toliau, juo turinys 
darėsi labiau universalus, ir šiandien 
tas laikraštukas tapo kovotoju, mu
šančiu visus pasaulinio komunizmo 
priešus. Pasaulio laimė, kad jis ne
turi pasisekimo. Skaitomas mažo as
menų skaičiaus, partijos vadų, va
dukų ir dokrinierių.

Iš laikraščio matyti, kad komu
nistų partija siekia absoliutinės dik
tatūros, išnaikinant visus savo prie
šus. Kad jos priešas yra didžiausia 
žmonių dauguma, čia neturi jokios 
reikšmės. Visa ta dauguma turi bū
ti išnaikinta, kad liktų dominuojanti 
mažuma. Likusis laisvas pasaulis tu
ri suprasti, koks yra jo kaimynas ir 
ko jis siekia. Tik tikrąjį pavojų su
pratęs, pasaulis galėtų imtis teisin
gų priemonių nuo to pavojaus apsi
saugoti. I. R.

SOVIETŲ AERODROMAI
Praėjusio karo metu sovietų oro 

karinis laivynas buvo toli atsilikęs 
nuo anglosaksų. Jų lėktuvai buvo 
gana pirmykšti ir didesnio masto ka
riniams puolimams visai nepritaikyti. 
Sovietai ypač trūko gerai įrengtų 
aerodromų. Pastaruoju metu savo 
jėgomis stengiasi buvusius trūkumus 
pašalinti. Dabar deda visas pastan
gas patobulinti buvusius aerodromus 
ir naujų atitinkamą skaičių pastatyti.

KARO LĖKTUVŲ GAMYBA
Nuo karo pabaigos karo paskir

čiai lėktuvų gamyba yra žymiai pa
tobulinta. Milžiniškos įmonės: Sta
lingrade „Krasnyj Oktebr“, Kuibiše- 
ve „Zavod Frunze“, Cernigovske, 
Molotove, Maskvoje, Leningrade, Vo
roneže, Siegujevske ir Poltavoje yra 
svarbiausios įmonės karo lėktuvams 
gaminti, neskaitant gausybės šaluti
nių įmonių.

Tuo metu, kai sovietai visomis 
priemonėmis stengiasi tobulinti karo 
lėktuvus, atitinkamą pažangą daro 
ir kuria atitinkamą tinklą aerodro
mų. Daug kur statoma naujų, kurie 
yra nepaprastai dideli. Žinome, kad

Įvairios žinios
• AP iš Londono praneša, kad už
sienių reikalų ministerija įsakė Če
koslovakijos jaunam diplomatui Kari 
Fuerst per 30 dienų išvykti iš D. Bri
tanijos. Čekijos ambasados kalbėto
jas pareiškė, kad šis britų žygis sie
jamas su atsiskaitymu dėl britų mi
sijos išvarymo iš Pragos, nes jis vei
kęs „prieš valstybę“.
• Baarne, Olandijoje įvyko tarptau
tinė socialistų konferencija, kurioje 
vienu balsu pasisakyta už Europos 
Tarybos — parlamento sudarymą ir 
jų pačių jame dalyvavimą. Konfe
rencija išmetė Italijos socialistų vadą 
Pietro Nenni iš tarptautinės socia
listų organizacijos, nes jis laikosi 
prokomunistinės linijos. Tai įvyko 
po to, kai Florencijoje Italijos socia
listų kongresas pasisakė už bendra
darbiavimą su komunistais. (AP)
• Lenkijos laivo „Batory“ kapito
nas, kuris vežė pabėgusį iš Ameri
kos komunistą Eislerį, buvo užklau
stas Kopenhagoje apie tą įvykį. Jis 
atsake: „Klauskite mane apie orą, 
apie kelionę, apie keleivių skaičių, — 
klauskite ką tik norite, tik neklau
skite apie Eislerį“. (AP)
• Kai Šanchajus apsuptas komuni
stų ir šimtai užsieniečių išvyksta iš 
jo, tai pro kitas duris daugelis jų vėl

LARbPK S-go
1. Visų vakarų Vokietijos sričių 

civilinės valdžios parlamentuose yra 
priimti „Wiedergutmachungs“ — 
„skriaudos atitaisymo“ įstatymai, ku
rie yra patiekti atatinkamoms kari
nės valdžios įstaigoms patvirtinti. 
Tokiu būdu yra numatyta dėl rasi
nių, religinių ar politinių priežaščių 
persekiotų ir kacetuose žuvusiųjų šei
moms bei invalidams mokėti rentą, 
o kalėjusiems už kiekvieną kalėjime 
ar KZ išbūtą mėnesį mokėti po 150,— 
DM. Pusę tos sumos numatyta iš
mokėti tuojaus, o antrąją pusę atly
gins vertybės popieriais.

Ryšium su ritinėtu įstatymu 
LARbPK S-gos C. Valdyba yra gavusi 
visas informacijas ir atspausdino ata
tinkamas instrukcijas, kurios yra iš
siunčiamos nariams. Asmenys, pakei
tę gyvenamas vietas (liečia ir emi
gravusius!) tuojaus prašomi pranešti 
savo adresus Jonui Rimašauskui, 
(22 c) Bonn a. Rh., Moltkestr. 3 (Brit. 
Zone).

2. Asmenys, norintiji emigruoti į 
JAV ir neturi jokių darbo bei butų 
garnatijų, kreipiasi į BALF Įstaigą 
(13 b) Mūnchen, Rauchstr. 20, nes 
BALF yra gauti tam tikrą sutarčių 
skaičių žemės ar namų ruošos dar
bams. 

sugrįžta į komunistų užimtas sritis. 
Per pakulines dvi savaites jau 25 už
sieniečiai, kurių tarpe yra ir ameri
kiečių, gavę iš komunistų leidimus 
apsigyventi šiaurinėje Kinijoje. Biz
nieriai tai laiko geru ženklu iš komu
nistų pusės. Jei užsieniečiai prekiau
sią su komunistais, tai jie mielai bus 
pakenčiami.
• šiuo metu .JAV turi Europoje 
daugiau kariuomenės, negu prieš me
tus buvo. Dabar esą 115.000 karių, 
kai pernai buvo tik apie 97.000.
• Bolivijos, Peru ir Braziijos amba
sadoriai įteikė Ispanijos vyriausybei 
protesto notas, kad prie jų konsulatų 
Barcelonoje buvo susprogdintos bom
bos. Tikslas buvo aiškus — iššaukti 
J. Tautose debatus dėl santykių nu
traukimo su Ispanija. Visi trys bom
bų sprogimai įvyko vienu metu.
• Žydų organizacija AJDC pranešė, 
kad nuo karo pabaigos iš Bulgarijos 
išvyko 43.000 žydų. Šiuo metu Bul
garijoje tesą tik 3.000 žydų.
• 57 prancūzų emigrantai išvykę | 
Australiją. Jie visi esą iš Magui gru
pės, kurie kovojo prieš vokiečius.
• Naujasis britų sprausminis lėktu
vas nuskrido iš Londono į Paryžių 
per 21 minutę. Skridimo smulkme
nos laikomos paslaptyje.

s pranešimas
Siunčiant pareiškimus suteikti se

kančias žinias:
1. Ar sutinka vykti į Maryland 

valstiją žemės ūkio ar namų ruošos 
darbams; 2. pavardė ir vardas; 3. gi
mimo data; 4. šeimos narių vardai, 
amžius ir giminystės ryšys su šeimos 
galva; 5. D. P. Identy Card. No., 6. 
adresas. Pareiškime pažymėti, kad 
yra LARbPK S-gos narys. Apie to
kio pareiškimo pasiuntimą tuojaus 
pranešti Jonui Rimašauskui.

3. Dauguma LARbPK S-gos narių 
jau išvykę į užjūrius. Taip pat ir 3 
C. Valdybos nariai jau J.A.Valstybė- 
se. Centro Valdyba kovo mėn. įvy
kusiame posėdyje yra išnešusi nuta
rimą: „Su laiku, kada absoliute C. 
Valdybos narių dauguma rasis JAV, 
visa Sąjungos C. Valdyba perkeliama 
tenai, o Vokietijoje tepaliekamas jos 
Generalinis Įgaliotinis“. Numatoma, 
kad artimiausiu laiku ir ketvirtasis 
Centro Valdybos narys išvyks į JAV, 
tada įsigalios ir minėtas Valdybos 
nutarimas.

4. Visi išemigravę ar emigruoti 
pasiruošę S-gos nariai tepraneša savo 
adresus Jonui Rimašauskui.

Centro Valdyba

2 kv. km aerodromai jau yra nema
ži. Sovietai dabar stato 10 kv. km. 
ir net didesnius. Naujieji aerodro
mai yra betonuojami. Tokių karinių 
aerodromų anksčiau sovietai tik ke
lis teturėjo.

Metereologinės tarnybos stočių 
tinklas žymiai patobulintas, kad pa
dėjus rytdienos aviacijai. Tie žygiai 
yra daromi ne sporto sumetimais, bet 
nuošiantis rytdienos karui.

AERODROMAI VAKARINĖJE 
SRITYJE

Pastaruoju metu ypač didelis dė
mesys kreipiamas į vakarinės srities 
aerodromus, kurie pradėti statyti 
1946 m.

Tartu aerodromas 5X16 km., ku
rio betonuota dalis 200 m X 2.000 m. 
Ten įrengti nakties aliarmai ir pa
šiūrės — 50 karo lėktuvų. Rytinėje 
aerodromo dalyje, vienoje pašiūrė
je. yra sukrauti milžiniški kiekiai 
bombų po 200 kg svorio.

Į rytus nuo Kauno pastatytas nau
jas aerodromas 600 m X 3.000 m, ku
riame daugelis ruožų išbetonuota.

Virbalious aerodromas 2X3 km 
yra naujai pastatytas. Nauji aerod
romai pastatyti Viipuri su kareivi
nėmis, Moria — prie Ladogos ežero, 
Vitebske, Lietuvos Brastoje, Lvove, 
Cernovic. Didelio masto’sustiprini
mai ir aerodromai pastatyti Rygoje 
ir Karaliaučiuje.

KRAŠTO GILUMA
Krasnijgorske, netoli Maskvos, 

prie autostrados į Rygą, statomas 
3 X 25 km. aerodromas su eile lini
jų pakilti lėktuvams. Ten įrengtos 
dirbtuvės, milžiniškos patalpos ad
ministracijai ir radijo stotis. Tas 
aerodromas pritaikytas sprausmi- 
niams naikintuvams, „Dūsen“ "tipo, 
lekiantiems 1000 km. per vai. Toks 
pat aerodromas yra Samaroje 2X5 
km., Magnitogorske, Petrozavodske; 
vandenyje nutupiantiems karo lėk
tuvams (Onegos ežere), Bobruiske, 
Kemerovo. Kalinine įrengtas milži
niškas mokamasis aerodromas, ku
riame naudojami patobulinti „Dūsen“ 
sprausminiai lėktuvai. Kieve pasta
tytas milžiniškas aerodromas. Pu
siau betonuotų aerodromų statoma 
daugelyje vietų, kurių čia nevardin- 
sime. Didelės pastangos dedamos vi
same Sibire pastatyti gausybę nau
jų aerodromų, kuriuose įrengiami 
moderiški sustiprinimai.

Kam visa tai daroma? Taikingai 
sugyventi su Vakarais? G. Ryman tas

UKRAINOJE NERAMU
Kaip „New York Times“ iš gegu

žės 15 d. praneša, jog esą gauta žinių, 
kurios praspruko pro geležinę uždan
gą, pagal kurias Ukrainoje ir Kau
kaze esą neramu. Ten esą buvę pa
siųstos pagalbon kovai su antikomu
nistiniais sukilėliais dvi divizijos vie
tinių policinių pajėgų. Šitas prieš 
Sovietus nukreiptas ukrainiečių ju
dėjimas jau esąs pasireiškęs karo 
metu, nors didelės grėsmės Maskvai 
ir nesudaro. Tačiau nežiūrint deda
mų pastangų, vistik iki šio laiko to 
pasipriešinimo nepavyko palaužti.

L. ž. u. ir St platintojams
L. T. Ž. Ū. Darbuotojų Sąjungos 

Centro Valdyba sparčios lietuvių 
emigracijos akivaizdoje skelbia Są
jungos išleisto leidinio „LIETUVOS 
ŽEMES ŪKIS ir STATISTIKA“, 
platinimo vajų nuo š. m. gegužės 16 d. 
iki birželio.

Visi leidinio platintojai, kurie 
anksčiau gavo platinimui knygas, 
tuoj pat praneša ir atsiskaito už par
duotą leidinį iki š. m. gegužės 16 d. 
sena kaina, o nuo minimos dienos už 
likusias knygas ir naujai gaunamas 
parduoda ir atsiskaito nauja kaina:

1) Už įrištą knygą brošiūriškai:
5.- DM.

2) Už įrištą knygą kietais virše
liais: 6.- DM.

Atsiskaitant už platinima atlei
džiama 5°/o.

Visi platintojai ir paskiri asmenys 
visais knygos užsakymo ir atsiskai
tymo reikalais kreipiasi: Agr. A. 
MUSTEIKIS, (13b) Dillingen/D., Li- 
tauisches Lager.

L.T.Z.tJ. S-gos Centro Valdyba
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Marshallio plano metinės
Rašo Ged. Galvanauskas

Abejonės. Marshallio planas pir
maisiais metais skendo abejonių jū
roje. Amerikiečiai prieš metus į jį 
žiūrėjo, kaip į finansinį bandymą, 
kuris gali būti ateityje nutrauktas. 
Dvejonių laikotarpis yra praėjęs. 
Politinis malūnas vertė Kongresą ir 
antriems metams skirti 5,58 mrd. dol. 
sumą, kurią Atstovų rūmai apkarpė 
200 mil. dol. Vyriausybė sulaukė tei
giamo vedamos politikos įvertinimo. 

•Vienintelis Paul Hoffman, ECA vyk
dytojas, greičiausia turės atsistaty
dinti, nes jo siūlymą vežti amerikie
tiškas prekes ir Europos valstybių 
laivais Senatas griežtai atmetė.

Minėtos abejonės išblaškytos įvy
kusių faktų. 1948 m. pramonės ga
myba žymiai padidėjo ir daugelyje 
Europos kraštų jau prašoko buvusią 
1938 m. Tas padidėjimas atskiruose 
kraštuose yra toks: Belgijoje 4,2%, 
Prancūzijoje 8,5%, Italijoje ll°/o, D. 
Britanijoje 16,6%, Olandijoje 25%, 
Norvegijoje 25,2%, Danijoje 29%, 
Švedijoje 42,4%. Tik trys šelpiami 
kraštai dar atsilikę nuo prieškarinio 
lygmens: Graikija — 21,6%, Italija 
— 26%, vakarinė Vokietija — 52,3%.

Pramonės atskiros šakos. Vaka
rinė Europa praėjusiais metais vidu
tiniškai įmant pasiekė prieškarinį 
lygį "pramonės gamybos srityje. Jei 
ne vakarinė Vokietija, pernykštis 
pramonės gamybos lygmuo jau būtų 
14% prašokęs buvusį 1938 m. Nu
matoma, kad 1952 m. vakarinės Eu
ropos pramonės gamyba 30% pra
šoksianti prieškarinę. Tas skaičius 
tačiau neleidžia daryti išvados, kad 
tuomet bus pasiektas prieškarinis 
pragyvenimo lygmuo. Pirmiausia va
karinė Ruropa turės atsistatyti, sko
las ir karo nuostolius dengti, o tik 
vėliau palaipsniui gerinti pragyveni
mo sąlygas.

1948 m. plieno gamyba, lyginti su 
1947 m., padidėjo 30% ir siekia 40 
mil. t. 1952 m. numatoma pagaminti 
52 mil. t plieno. Kas dėsis po dvejų 
metų sunku numanyti, tačiau pažy
mėtina, kad šiandieną britai plieną 
išveždami konkuruoja JAV.

Praėjusių metų anglies gamyba 
siekė veik 400 mil. t, kurią 1952 m. 
numatoma padidinti ligi 500 mil. t. 
Anglies rinkoje jau dabar pastebimi 
nesklandumai, nes 1,7 mil. t negali
ma rasti rinkų, o ypač kai Lenkija 
konkuruoja žemesnės rūšies anglimi. 
JAV anglies išvežimas į Europą ne
paprastai sumažėja.

Tekstilės pramonė yra kiek atsili
kusi nuo prieškarinės gamybos. Sin
tetinių žaliavų audinių gamyba ypač 
spartinama Italijoje. Jų išvežimas 
kasmet auga. Tekstilės prekėmis 
rinkos jau pasotinamos. Ateityje ky
la klausimas ne tiek gamybą plėsti, 
o gaminių kokybę gerinti lįvežant ža
liavos iš svetur.

Žemės ūkio gamyba 1948 m. pa
siekė prieškarinę ir 25% prašoko už
pernykštę. Kas dėsis 1952 m., kuriais 
numatoma žemės ūkio gamybą iš
plėsti bent 15% virš prieškarinės — 
neverta spėlioti. Pernai europietis

per dieną suvartojo maisto 2.500 ka
lorijų, o 1952 m. galėsiąs suvartoti 
2.700. Ką europiečiai įves, kai bus 
maistu apsirūpinę? Ar tai neveda 
visos vakarinės Europos į naujos 
mados autarkiją — ūkišką užsisklen
dimą?

Praėjusiais metais įvairiomis trans
porto priemonėmis pervežta daugiau 
gėrybių, kaip 1938 m. Įvairių sričių 
transporto ■ tarifai atpiginami, šioje 
srityje dar daug darytina, tačiau tai 
pareis nuo bendros ūkiškos linkmės 
ir pajėgumo.

Ūkiški pakitimai Europoje. Mar
shallio planą vykdant, vakarinės Eu
ropos ūkyje pastebėtinas ryškus pa
kitimas.

Pirmiausia, nūdienis tarptautinis 
ūkis žymiai skiriasi nuo buvusio 1939 
m. Jei anuomet JAV ūkiškas lenk
tyniavimas buvo žinomas, šiandiena 
jis yra, lemiantis ne vien vakarinės 
Europos ūkiškame atkutime, bet ir 
esančiose pasaulio laisvose rinkose. 
Europiečiui šis įvykis gal nesimpa
tiškas, tačiau neginčytinas. JAV, o 
ne kuri kita galybė, pajėgios sukurti 
ir vykdyti žinomąjį „Fair Deal“ pla
ną, kurio tikslas — remti ūkiškai

atsilikusius kraštus. Tas rėmimas 
dažnai yra ne vien ūkiško, bet ir po
litinio pobūdžio.

Antras pakitimas — pavieni Eu
ropos kraštai negali konkuruoti tarp
tautinėje rinkoje. Tik vakarinės Eu
ropos sutelktinis bendradarbiavimas 
gali sudaryti pakenčiamas sąlygas 
tarptautiniame ūkiškame santykia
vime.

Vakarinė Europa šioje srityje yra 
padariusi milžinišką pažangą. Tar
kime, nors ir teoretinės muitų sąjun
gos, vedančios į visos Europos muitų 
sąjungą, nuolatinis ir kaskart glau
desnis ūkiškų reikalų sprendimas 
yra JAV skatinamas, nes jos laiko 
Europos ūkišką lenktyniavimą tuo 
tarpu visai nepavojingu.

Vakarinei Europai pirmiausia rei
kia padidinti pramonės gamybą, su
kurti tvirtos valiutos santykį ir de
rinti tarptautinius mainus.

Europos ūkiškas santykiavimas 
ateityje pareis ne tiek nuo jos, o nuo 
JAV sprendimo. Jei šiandieną ame
rikiečiai gelbsti vakarinei Europai 
atsikurti, ryt jie, turėdami kišenėje 
europiečių vekselius, galės nurodyti, 
kur baigiasi europinio ūkiško rung
tyniavimo riba.

Nepamirština ketvirtoji sąlyga, 
kad nūdienė Europa padalinta, t. y. 
rytinė Europa sovietų pavergta. Am
žius tvėrę ūkiški mainai tarp pramo
nės ir žemės ūkio kraštų politinės 
jėgos nutraukti. Kai kuriais protar
piais gali būti praverti rytinės Eu
ropos vartai, tačiau tat pareis ne nuo 
normalaus ūkiško santykiavimo bet 
nuo įvairių politinių spekuliacijų. 

' Mažiausia kibirkštis gali sukurti įvy
kius, kurių raida šiandieną sunku 
įspėti, nes gyvename neapibrėžtų ga
limybių laikotarpyje.

Ūkiškas suverenumas. Dar prieš 
antrąjį pasaulinį karą atskiros vals
tybės Europoje dėjosi ūkiškai visai 
savaimingomis. Jos vedė autarkinę- 
užskleistinę ūkio politiką. Valstybės 
priemonėmis stengėsi remti ar var
žyti tam tikras gamybos sritis. Atei
ties Europoje toks ūkiškas užsisklei- 
dimas bus neįmanomas. Kiekvienas 
kraštas Europos sąjungoje galės 
lenktyniauti su kitais tik krašto pa
lankiomis ūkiškomis sąlygomis, ga
minių kokybe ir gamintojų sumanu
mu. Ūkiškas prisitaikymas turės 
būti žymiai didesnis, kaip praeityje, 
kai neūkiški motyvai lėmė ūkišką 
santykiavimą. Gal būt Europos že
mynas protarpiais galės užsiskleisti, 
bet ne atskiros valstybės, kurios yra 
praradusios pirmavimą ne vien pa
saulyje, bet ir savo žemyne. Vienin
telė D.Britanija ir jos Commonwealth 
galės vesti savaimingą' politiką, bet 
ir tai prisitaikant naujajam kredito
riui — JAV.

Senutė Europa yra tolygi istori
nei Eladai. Jos smegenys dar miklios 
dvasinėje kūryboje ir ilgai vadovaus 
kultūriniam pasauliui ne vien tradi
ciniu įsibėgėjimu, ūkiškoje veikloje 
muskulai jau išsekę ir tik tautos 

1 ranką rankon galės ateityje ištverti.

Australija nori Pacifiko 
pakto

Kaip UP Iš Canberos praneša, 
Australijos ministeris pirmininkas J. 
B. Chifley gegužės 15 d. pareiškė per 
radiją, kad paskutiniu metu vis labiau 
bręstanti mintis kurti Pacifiko pak
tą, kurį svarbiausia sudarytų Austra
lija, Naujoji Zelandija ir Didž. Bri
tanija. Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir kiti kraštai, kurie turi inte
resų Ramiajame vandenyne, galėtų 
vėliau prie to pakto prisidėti. Jis 
būtų sudarytas Atlanto pakto pagrin
dais. Tokiu būdu būtų žymiai susti
printas taikos išlaikymas visame pa
saulyje.

Iš Washingtono tuo klausimu ii 
pusiau oficialių šaltinių pareiškiama, 
kad J.A.Valstybių laikysena dėl šio 
pasiūlymo kol kas neaiški. JAV ži
no, kad besivystant situacijai šitoks 
paktas turės būti sudarytas, bet jis 
neturėtų didelės militarinės 
šmės, jeigu jame nedalyvautų 
Amerikos Valstybės. Iki šiol 
vengė tuo klausimu oficialiai 
sakyti, nes jos nenori šiuo
Pacifiko erdvėje perdaug įsiparei
goti. (v) 

kodėl sąjungininkai ne
užėmė PRAGOS

UP iš Washingtono praneša, kad 
Valstybės departamento paskelbtuo
se dokumentuose parodoma, kodėl 
Sąjungininkai 1945 m. gegužės mėn. 
neįžygiavo į Pragą. Tai esą padaryta 
dėl specialaus Sovietų prašymo.

1945 m. gegužės mėn. 4 d. Sąjun
gininkų vyriausias vadas pareiškė 
misijai, kad Sąjungininkų armiją 
planuojanti užimti liniją Karlsbad- 
Pilzen-Budweis ir po to bus pasi
ruošę žygiuoti į Čekoslovakiją prie 
Eibes ir Pragos. Kitą dieną genero
las Eisenhoweris gavo iš Sovietų ge
nerolo Antonovo raštą, kuriame jis 
prašė, kad gen. Eisenhoweris nesių
stų savo kariuomenės į Čekiją ir tuo 
būdu Sovietai „galėjo paimti“ Pragą 
ir išvaduoti Čekiją. Taigi, Pragos 
neužėmimas Sąjungininkais įvyko tik 
Sovietams prašant. Atseit rusai ir 
karo metu vykdė savo politiką.

reik- 
Jung.
JAV 
pasi
metu

Sukta Sovietų taktika
Maskvos radijas šaukiasi į JAV 

ir D. Britaniją kviesdamas bendra
darbiauti su Sovietų Sąjunga, kaip 
tai buvę daroma karo metu. Maskvos 
radijo komentatorius anglų kalbą pa
kartojo Stalino pasikalbėjimą prieš 
dvejis metus, kai jis pareiškė, kad 
skirtingos ekonominės sistemos ga
linčios teikingai veikti greta viena 
kitos. (Tik gaila, kad Stalinas nepa
minėjo Lenino pareiškimą, kuriame 
jis nurodė, jog komunizmas ir kapi
talizmas negalįs greta ilgai gyventi.) 
Radijo kalbėtojas puolė JAV sena
torių T. Conelly už tai, kad jis pas
kaitė iš Lenino knygos apie dviejų 
ekonominių sistemų nesugyvenimą 
taikoje. Atseit, Sovietai savo mokslą 
taiko taip, kaip patogiau. Kai kalba 
saviems žmonėms, tada sako, kad su 
kapitalizmu negalima sugyventi, nes 
jis ruošiasi karui, kai jiems reikia

milijoninę armiją, 
karo meto gerą 
prieš Hitlerį. Tik 
bendradarbiavimo

laką išlošti, sako, jog galima su Va
karais sugyventi. Visą laiką Kremlius 
žaidžia dviveidišką politiką. Toliau 
Maskvos radijas puola Ameriką už 
apsiginklavimo didinimą, o visai pa
miršta apie savo 
Maskva primena 
bendradarbiavimą 
deja, Sovietai to
nepalaikę užgrobdami Pabaltijo kraš
tus ir sukomunistindami Balkanus 
bei Lenkiją. Anot Maskvos, toks 
bendradarbiavimas esąs netik gali
mas, bet ir pageidautinas taikos iš
laikymui visų žmonių labui. (Tai vis 
lapės balsas, kad išvyliotų iš varnos 
sūrį.)

AMERIKOJE NEDARBAS MAŽĖJA
UP iš Washingtono praneša, kad, 

JAV darbo tarnybos direkto- 
p. R. C. Goodwin, šią vasarą 
60.000.000 asmenų, nes per bir- 
mėn. padidės darbo paklausa.

anot 
riaus 
dirbs 
želio 
Jis tačiau pridūrė, kad šis darbo 
paklausos padidėjimas nebūsiąs pa
kankamas nedarbui numušti iki praė
jusių metų išimtinai žemo lygio.

Nedarbas didėjąs todėl, kad pri
vati pramonė negalinti aprūpinti dar
bu, kurį turėjo darbininkai praėju
siais metais. Statistikos biuras kovo 
mėn. užregistravo 57.819.000 dirban
čiųjų.

Ištirs, ar OP neišnaudojami

SOVIETAMS LAISVE NEPATINKA
Anot „Pravdos“ rašeivos p. Žu

kovo, Paryžius tapo amerikiečių ko
lonija. Na pažiūrėkime, kaip ruskis 
įsivaizduoja tą koloniją. Jis rašo, 
kad Paryžius tapęs „amerikiečių ko- 
lonialės imperijos centru Vakarų Eu
ropoje", kur amerikiečiai pagrobę 
geriausius viešbučius, butus, o mo
terys tapusios aukštesnės rasės šei
mininkėmis tarp žemesniųjų čiabu
vių. Šitaip supranta Kremlius Pary
žiuje esamą amerikiečių vaidmenį. 
Kapitalistinė santvarka paprastai 
laukia, kad turtingieji atvažiuotų į 
kraštą ir naudotųsi visa kuo tik no
ri, tik tegul palieka pinigą, nes iš 
to kraštui yra ūkinė nauda. Maskvos 
piliečiai atsikraustę į pagrobtus kraš
tus daro priešingai, viską išgabena 
ir nieko nemoka.

Aukštesniuose sluoksniuose Pary
žiuje esą vien tik girdima anglų kal-

turistus, kurių būsią privažiavę net 
300.000. Kaip žinome, Šveicarija tik 
dėka turizmo tapo turtinga. Ruskiui 
nepatinka, jei amerikietis paskelbia, 
kad jis nori susirasti keletai dienų 
prancūzę panelę kompanijai palai
kyti. (NYKT)
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okupuotoje Vokietijos zonoje ir jų 
valdomoje Berlyno dalyje buvo pra
vesti rinkimai į taip vadinamą „Liau
dies Kongresą“. Buvo išstatytas tik 
vienybės (komunistų) partijos ir jai 
„giminingų sėbrų“ sąrašas, kuris ir 
buvo patiektas balsuotojams. Jie ga
lėjo balsuoti tik prieš ar už. Tais 
rinkimais norėta padaryti didelę pro
pagandą už Vokietijos suvienijimą ir 
atitraukimą visų okupacinių pajėgų 
už jos sienų.

Taip vadinamų rinkimų pasiseki
mas buvo labai menkas. Jau pirmą
ją dieną pasireiškė nesėkmė. Balsa
vo tik apie 50% turinčių teisę bal
suoti, iš kurių didesnė pusė pasisa
kė prieš. Vokietijos komunistų par
tija tuojau griebėsi priemonių, kad 
balsavimo frakvenciją kaip nors pa
kelti. Vėlai naktį vokiškasis polit- 
biuras turėjo nepaprastą posėdį, o 
jam pasibaigus buvo pasiųsta į rin
kimų būstines balsams patikrinti 
„komisijos“, kurios vėliau išaiškino, 
kad už komunistų vienybės sąrašą 
buvę atiduota balsų žymiai daugiau.. 
Be to, visi gyventojai buvo ypatingai 
raginami eiti prie balsavimo urnų ir

Rinkimai“ sovietu zonoje
daugeliu atvejais buvo net kviečia
mi per tam tikrus šauklius. Tačiau 
ir tos visos priemonės nedaug te- 
nusvėrė balsavimo rezultatų.

Rinkimams pasibaigus, jų daviniai 
oficialiai buvo paskelbti beveik visą 
parą (20 valandų) vėliau. Rusų pra
nešime sakoma, kad už vienybės (ko
munistų) partiją atiduota 66,1% bal
sų ir iš viso balsavimuose dalyvavę 
95,2% turinčiųjų teisę balsudti.

Sovietų žinių agentūra ADN pas
kelbė tokius rinkimų davinius. Ii 
13.553.071 turėjusių teisę balsuoti sa
vo balsus atidavė 12.887.234 žmonių. 
Iš jų už vienybės (komunistų) par
tiją balsavo 7.943.949, o prieš pasi
sakė 4.080.272. Negaliojančių balsų 
buvę 843.013.

Tai oficialūs rusų agentūros da
viniai. Tačiau, kaip vakarinė vokie
čių spauda rašo, esą buvę beveik dvi
gubai didesnis skaičius balsavusių 
prieš vienybės partiją, negu už ją 
pasisakiusių. Be to, buvę labai žy
mus skaičius negaliojančių balsų. 
Vakariečiai stebėtojai ypač atkreipia 
dėmesį į nuvllkintą balsavimų davi
nių paskelbimą. Spėjama, kad buvo 
padaryta daug suklastojimų, (v)

United Press pranešimu, DP ko
misijos narys Rosenfield davęs parė
dymą ištirti, kiek yra pagrindo skun
dui, kad Louisianos štate išvietintieji 
DP negauną pakankamai algos, kad 
palaikytų bent pakenčiamą gyveni
mo standartą. Šį siundą Rosenfiel- 
dui įteikęs New Orleanso kunigas 
Shutten, kuris tvirtina, kad cukrinių 
nendrių plantacijose DP už 9 vai. 
darbo dieną gauną tiktai 2,90 dol. 
Einant kongreso priimtuoju įstaty
mu, DP garantijų suteikėjų pareiga 
esą parūpinti išvietintiesiems asme
nims pritaikintą darbą, taip pat ap
mokėtą, kaip ir visiems šioje srityje 
dirbantiesiems, ir jiems suteikiami 
pritaikinti ir sanitarinėms taisyklėms 
atitinką butai.

GALIMA PERSIŲSTI PINIGUS 
IŠ ANGLIJOS

Iki šiol Iš Anglijos Vokietijon bu
vo galima persiųsti tiktai pakietus su 
normuotomis prekėmis ir kitais daik
tais. Dabar Anglijos valstybinis ban
kas (Bank of England) praneša, kad

galima persiųsti ir pinigus. Tai lei
džiama daryti, jei prisieina persikelti 
kiton valstybėn arba į dominijas. 
Tačiau leidžiamos ir piniginės per
laidos ir kitu atveju, pav. šeimos na
riams Vokietijoje, vakarų zonose. 
Tuomet anglų svarus Iškeičia vokie
čių valiuton ir nukreipia į Bank 
Deutscher Lander, kuris per kitą ati
tinkamą banką pinigus Išmoka adre
satui. Persiunčiamoji suma turi ati
tikti siuntėjo pajamoms, pav., jei 
EVW į savaitę uždirba 5 svarus, jam 
leidžiama savo šeimai persiųsti 1—2 
svarus Į savaitę. LLV/SB

BRAZILIJOS PREZIDENTAS PAS
TRUMANĄ

Kaip iš Washingtono praneša, 
Brazilijos prezidentas Enrico Gaspar 
Dutra atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes oficialaus vizito. Praneša
ma, kad prezidentas Dutra numato 
kalbėti su Amerikos vyriausybe dėl 
150 milijonų dolerių paskolos, kuri 
būtų sunaudota ginklavimo įmonėms 
statyti Brazilijoje. (NZ)v.

ba su amerikietišku akcentu, sako 
Žukovas. Amerikiečiai gali įvažiuoti 
į Prancūziją be specialių vizų, tar
tum Prancūzija būtų kažkoks Puer
to Riko... Visos durys yra atviros 
yanklams Paryžiuje, net pačios slap
čiausios. (Aišku, šit negali būti pas 
Staliną, tenai laukus aptveria spi- 
gliuotomis vielomis, kad neįeitų ir 
neišeitų ir nieko nepasakytų apie 
prakeiktą Sovietų gyvenimą).

Toliau Žukovas pasakė, kad pran
cūzų tarnautojai traktuojami ameri
kiečių organizacijų kaip žemesnės ra
sės, nes Europos pagalbos šefas pri
vertęs kiekvieną prancūzą atsakyti Į 
klausimus, ar jie nėra komunistai, 
ar jie nestreikuos^ir ar nėra tos prof- 
sąjugos nariais, kurie nurodinėja 
streikuoti. Už klaidingus pareiški
mus būtų teisiami pagal amerikiečių 
teismus. (Žukovui turėtų būti žinoma, 
kaip apklausinėjami tarnautojai So
vietų Sąjungoje ir užgrobtuose kraš
tuose. Ten statoma ne keli, bet dau
gybė klausimų ir labai retas tepra- 
lenda pro kadrų viršininko budrią 
akį. Pavyzdžių Žukovas rastų Lie
tuvoje pas kadrų šefus, red.)

Paskui jis šaltina arneriWeWwe

Jaltos susitarimas
D. Britanija, JAV ir Rusija Jaltoje 

1945 m. vasario mėn. yra susitarusios, 
o vėliau prie to susitarimo prisidėję 
ir Prancūzija su Belgija, dėl tarpu
savio repatrijacijos sąjungininkų pi
liečių, kalbėjo radijo komentatorius 
iš Maskvos. Tik viena Rusija esanti 
visai išpildžiusi savo susitarimą.

Toliau nurodė, kad tremtiniai, 
užuot repatrijavus juos į Sovietų Są
jungą, gabenami į Ameriką ar kitus 
kraštus. Sovietų repatrijacinėms mi

sijoms neleidžiama lankyti DP sto
vyklų, o amerikiečiai visai išvarę iš 
savo zonos.

Prie tokio Maskvos radijo prane
šimo tegalime pridėti, kad jis remiasi 
melu. Repatrijacinei rusų komisijai 
buvo ir yra leista lankytis, bet jų 
nekenčia DP. Sovietų literatūros DP 
nenori, kaip ricinos. Būtų geriau, 
kad sovietiniai valdovai atidarytų 
savo kankinimo Ir badu marinimo 
stovyklas, kur ištisos tautos žūsta.

Universalinis genijus
H visų aplinkybių sprendžiant, 

mūsų laikų universaliniu genijum tu
rėtų būti tik vienas žmogaus — ge
neralissimus Stalinas. Iš pilno 
sovietų enciklopedijos leidinio suži
nome, kad sovietų valstybės galvai 
tenka dėkoti už impulsus ir išradi
mus šiose pagrindinėse srityse — 
darbo organizacija, ūkis, vadovavi
mas valstybei, įstatymdavystė, isto
rija, prekyba, finansai, kreditų politi

ka, susisiekimas, informacijų tinklas, 
prafnonė, žemės ūkis, darbo techni
ka, komunalinė politika, auklėjimas, 
mokslas, literatūra, architektūra, ta
pyba, muzika, teatras, filmą, žurna
listika, radiofonas, na ir — religija. 
Lieka tik tautos sveikatingumo, so
cialinio aprūpinimo ir kalbotyros 
skyriai, kuriuose jis nėra paminėtas. 
Ir kažin kodėl? (Newsweek)
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