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Ūgiai ir patriotizmas
Kovoti — reiškia aukoti. Juo šie-

Lietuvių dailės paroda bus New Yorko muziejuje
kiamas tikslas didesnis, juo didesnės 
aukos jis reikalauja. Kovą Biliūnas 
simboliškai atvaizdavo, kaip kopimą Paroda truks apie mėnesį laiko. - Ją remia įtakingi Amerįkos asmenys
t kalną. Prie patogumų ir savęs tau
sojimo pripratę žmonės neįkopia į 
Alpes, nepasiekia nė Laimės Žiburio.

Lietuvių tauta šiandien iššaukta 
pačion didžiosion ir lemtingosion sa
vo istorijos kovon. Kovojame ne dėl 
galybės, garbės, laisvės, kaip iki šio- 
liai, — kovojame šiandien dėl pačios 
gyvybės. Krašte nesigailint liejamas 
kraujas. Nuostabių pasiaukojimo pa
vyzdžių, nors jie mus ir sunkiai pa
siekia, gausu. Tėvynės kovotojas iš 
tikrųjų meta šventan laužan vis
ką, kad iš pelenų prikeltų Lietuvą.

Esame tremty, politiniai kovotojai 
dėl laisvės. Kokia ironija! Išskyrus 
vieną kitą tikrai veiklų kovotoją, 
mūsų kova juk praktiškai ribojasi ta 
viena ar dviem markėm, kurias soli
darumo mokesčio ar aukų pavidalu 
nuo savęs ryžtamės atplėšti, šita 
vienatinė markė, savanoriškai prisi
imta, ne vienam iš mūsų jau darosi 
nepakeliama našta, ribas viršijantis 
pasiaukojimas, galutinis tremtinio 
pribaigimas (plg. .Mintis“ Nr. 56). 
Siūloma, reikalaujama šią naštą su
mažinti. Randasi net spaudoje balsų, 
mūsų Tėvynę, miško brolių aukas, 
visą bendrąją kovą tejvertinančių — 
20 pf. mėnesiui. Tai yra mažiausios 
ledų porcijos vertė.

Skundžiamasi, kad vokiečių mar
kė esanti pinigas. Jei ji nieko nebūtų 
verta, žinoma, kad nesunku būtų jos 
atsisakyti. Tačiau kas mes per žmo
nės, kad savo gimtam kraštui tik tai 
tesiryžtam aukoti, kas vertės neturi, 
kas menka ir bet kur išmestina?

Viena markė — tai apytikriai tiek, 
klek kainuoja bilietas {.filmą, daž
niausiai, prastą. Kas per vertybių 
santykiavimas! Iš. tikrųjų, kino kai
nos niekas nesumažins, o taupyti juk 
reikia; tad kur kitur bepradėti, jei 
ne nuo vienos pirmųjų ir esminių 
žmogiškų bei krikščioniškų pareigų 
— savo kraštui. Priversti juk Lietu
vos partizanas mus, kad jam padė
tume, negali. — Iš tiesų, kilni gal
vosena!

Mes išduodame savo kraštą, savo 
kovą ir visus iš eilės idealus, jei 
skaičiuojame varinius pfeniglus, kiek
vieną jų su širdies skausmu nuo sa
vęs atplėšdami. Jei V. Kudirka būtų 
skaičiavęs valandas ir minutes, ku
rias jam džiova dar paliko gyventi, 
jei 1918 m. savanoris būtų ryžęsis tik 
5 lašus kraujo už Tėvynę aukoti, 
šiandien mums nereiktų savo spau
doje svarstyti klausimo: ar nepa
kaktų Lietuvai pusės markės?

Iki šio laiko lietuvių dailės paro
dos New Yorke nepasisekė atidaryti 
tik todėl, kad New Yorko muziejus 
anksčiau buvęs Rockefeller Center, 
keliasi į naujas patalpas 5-oje Avė. 
Mūsų parodai šis kėlimasis išeis ti
krai į naudą, nes tuo pačiu laiku 
įvyks ir New Yorko muziejaus nau
jųjų patalpų atidarymas. Tokiu at
veju paroda atsidurs didžiausiam dė
mesio centre. Lietuviai bus pirmieji, 
kurie pradės ištisą ciklą New Yorko 
muziejaus rengiamų parodų. Lietu
vių paroda, drauge ir muziejaus "ati

darymas, numatytas apie birželio 
15 d. Tikslią datą pranešime sekantį 
kartą.

Mus informuoja, kad paroda New 
Yorko muziejuje truks nemažiau kaip 
mėnesį laiko! New Yorko muziejaus 
direktoriaus siųstas atstovas gegu
žės 22 d. lankėsi Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos suvažiavime, su
važiavimą pasveikino ir pranešė, kad 
paroda eis šūkiu — Kas atsitinka su 
tauta, kai ji netenka laisvės.

Gegužės 27 d. „Dirva“ apie pa
rodą rašo: „Pažymėtina, kad lietuvių

dailės parodą remia Amerikos vi
suomenė, be kurios paramos paroda 
tikriausiai turėtų pasilikti dėžėse, o 
ne pasirodyti žymiausiame Amerikos 
muziejuje. New Yorko muziejuje to
kio didumo parodą atidaryti kaštuo
tų apie 60.000 dolerių. Muziejaus va
dovybės, su kuria adv. A. Olis turi 
labai artimus ryšius,.palankumo dė
ka šiai parodai skiria tik apie ke
tvirtadalį tos sumos. Ir tai lietuvių 
visuomenei būtų per sunku trumpu 
laiku reikiamus pinigus sudaryti. A. 
Olio pažinčių dėka atsiranda ameri-

Bevaisės derybos Paryžiuje
Neradę bendros susitarimo formu

lės Vokietijos klausimu, keturi už
sienių reikalų ministerial bandė gel
bėti konferencijos prestižą, tikėda
miesi rasti išeitį „mažame susitari
me“ bent Berlyno klausimu. Tam 
tikslui skirti uždari posėdžiai po Sek
minių baigėsi tiek pat nesėkmingai, 
kaip ir ankstyvesnieji. „Exchange“ 
diplomatinis korespondentas patiki
na, kad Berlyno klausimu nepada
ryta jokios pažangos ir kad visi duo
menys rodo, jog konferencija eina 
prie nesėkmingo galo. Achesonas pa
reiškęs, kad jis neturįs jokio noro 
ilgiau užtrukti konferencijoj, kuri 
visą laiką sukasi apie vieną ir tą 
patį tašką. Taip pat ir optimistiš- 
kesni prancūzų diplomatai nebemato 
prošvaičių savo viltims pateisinti. 
Tuo būdu savaime atpultų ir kitų 
dienotvarkės punktų svarstymas, ne
susitarus pagrindiniais klausimais.

Diplomatiniuose sluogsniuose kal
bama, kad visa ta konferencija bu
vusi eilinė įklampa į sovietų spąstus.

Spėjama, kad rusai nebesilaikysią ir 
New Yorko susitarimų dėl Berlyno 
blokados nuėmimo, kas ir taip beliko 
tik raidėje, o ne gyvenime. Optimis- 
tiškesni sluogsniai spėja, kad kon
ferencija paskirs specialistų komisi
jas juridiniams ir techniškiems klau
simams tirti, kad konfrencija liktų 
„tęstinume“, ir kad keturių ministe- 
rių taryba bent formaliai liktų gyva.

Į Achesono siūlymus Berlyno 
klausimu Višinskis taip griežtai at
sakęs, kad vakarų ministerial nebe
radę reikalo klausimą perduoti de
talizavimui savo pavaduotojams. Apie 
kokius nors laisvus rinkimus sovietų 
zonoje negali būti kalbos, kaip ly
giai sovietai negali atsisakyti jiems 
taip naudingos veto teisės.

Viltims į susitarimą Žlugus, JAV 
politiniuose sluogsniuose vis aiškiau 
pasireiškia balsai prieš Atlanto pakto 
ratifikavimo ir karinės pagelbos Eu
ropai teikimo vilkinimą senate. (Se
nato užs. reik, komitetas vienu balsu 
patvirtino Atlanto paktą.) Tos Wa-

Anna Pauker ir Zapotocki jau sudoroti
SATELITINĖSE VALSTYBĖSE „VALYMAS“ SIEKIA NET FACIAS 

VIRŠŪNES

Sovietų komunistų partijos viduje 
dabar vedama valymo akcija yra 
nukreipta prieš t. v. „kosmopolitus“. 
Kaip dpd iš Paryžiaus praneša, lai
kraštis „Aurore“ esąs iš patikimų 
šaltinių Čekoslovakijoje patyręs, kad 
Anna P a u k ė r, Rumunijos užsie
nių reikalų ministeris, tapusi viena 
iš daugelio satelitiniuose kraštuose 
vykdomos valymo akcijos aukų. Ko-

politbiure Malenkov pasiimsiąs val
dyti savotiškai išplėstą vidaus rei
kalų ministeriją, į kurios kompeten
ciją įeisiančios ir satelitinės valsty
bės. Net ir politinės policijos šefas 
Berija priklausysiąs nuo Malenkovo, 
kuriam pavesta tiesioginiai valdyti 
ir sovietinis Orgbiuras (organizacija 
ir propaganda) su jo viršininku Su- 
slovu. Malenkovas vis aiškiau ir aiš-

shingtono „taikos nuotaikos“ susi
laukia vis aštresnių priekaištų. Taip, 
pvz., tūli amerikonų laikraščiai jau 
rašo: „Darbo įstatymai laikomi sku
besniais už istorinį Atlanto paktą. 
Atrodo, kad vyriausybė daugiau bi
josi profesinių sąjungų, nei rusų.“

Paryžiaus pasitarimų nesėkmė nu
sivylimo bangą nukriepė ir Austrijos 
link. Sunkiai išsikovotas dienotvar
kės punktas Austrijos ‘klausimui lie
ka taip pat beviltišku daiktu, nes so
vietai ir čia neatsisako senų reika
lavimų, ant kurių sudužo jau eilę 
metų vykstančių derybų viltys. So
vietai ir toliau palaiko „iš principo“ 
jugoslavų teritorinius reikalavimus, 
kartu neatsisakydami ir patys repa
racijų ir teisių į t. v. vokiečių turtą.

Tokiu atveju ir Maskvos „Prav- 
dai“ nieko kito nelieka, kaip pareikš
ti, jog „vakarų valstybės sąmoningai 
vengia pasirodyti konkrečiais pasiū
lymais, tenkinantis tik Višinskio siū
lymų kritika. „Tačiau čia pat atsi
randa ir vakariečių siūlymai, kurie, 
deja, nieko kito nesiekią, kaip tik 
steigimą Vakarų Vokietijos ir tuo 
pačiu nutraukimą keturių didžiųjų 
bendradarbiavimo Vokietijoje. „Šie 
siūlymai“, rašo Pravda, „jokiu būdu 
negali būti priųnami, nes jų pasėkoje 
glūdi anglų-amerikonų užvaldymo 
siekiai centrinėje Europoje.“ Vaka
riečių užsimojimai netarnaują Vokie
tijos vieningumui, o tik jų pačių in
teresams, kartu prieštaraujant „vo
kiečių tautos laisvam apsisprendi
mui“. ..

Nežiūrint visų tų konferencijos 
duomenų, spauda nepaliaujamai rašo 
apie Maskvos „kurso pasikeitimus“. 
Kalbama apie taip vad. „Gromyko

kiečių, kurie įvertindami reikalą, su
tinka stambiomis sumomis parodą 
paremti ir atrodo, kad greitu laiku 
bus reikiami pinigai sudaryti. Bet ir 
lietuvių visuomenei bus progos prisi
dėti prie parodos palaikymo. Turė
sime progos išplatinti 100.000 paro
dos bilietų po 50 c. Jei tas pavyks, 
bus sudarytos lėšos parodos paro
dymui ir kituose JAV miestuose.“

Taip pat informuoja, kad parodos • 
metu bus stengiamasi ten pat rengti 
ir koncertus bei kitokius pasirody
mus. Pati muziejaus vadovybė, mu
ziejaus atidarymo proga, jau yra pa
kvietusi koncertuoti Amerikoje labai 
populiarų dainininką Al. Jolson, ku
ris esąs gimęs Lietuvoje. Jei iki pa
rodos uždarymo New Yorkan galės 
nuvykti visi čiurlioniečiai ir jiems 
numatytas pasirodymas ir . pristaty
mas plačiajai Amerikos visuomenei. 
Numatyta ir kitokie lietuvių pasiro
dymai. Taigi birželio-liepos mėnuo 
New Yorke bus tikras lietuvių mė
nuo ir visi ruošiasi sukrusti, kad pla
čiausiai išgarsinus mūsų tėvynės rei
kalus. B. G.

planą“, kuriuo siekiama atstatyti 
Rytų-Vakarų prekybinius santykius. 
Taip pat ir prezidento Trumano ne
seniai padarytas pareiškimas, kad 
šiandien esame arčiau taikos, nei 
prieš tris metus, siejamas su infor
macijomis, plaukiančiomis iš Krem
liaus pastangų, apeinant politinius 
klausimus, rasti būdUs ir priemones 
ūkiniams santykiams sunormuoti. 
Viltims j Marshallio plano nepdsie- 
kimą nuėjus niekais, aišku savaime, 
Maskva turėjo „keisti kursą“. Jį dau
gelis ir įžiūrėjo Višinskio kelionėje 
į Paryžių. Gali būti, kad Gromyko 
ir turi kokį naują „planą“, bet Vi
šinskis tikrai — ne. -j. m.-

SKUBUS ATLANTO PAKTO 
RATIFIKAVIMAS

JAV senato užs. reikalams komi
tetas savo pranešime senatui nurodo 
į gyvą reikalą tuojau Atlanto paktą 
ratifikuoti. Laisvosios pasaulio tau
tos, sako komitetas, turinčios susi
burti draugėn gynybos ir ūkiniam 
atkutimui, nes, nelaimei, viena didelė 
tauta ir maža grupė tautų, valdomų 
anos didžiosios, ne tiktai atsisakė 
bendradarbiauti dėl teisingos ir pa
stovios taikos, bet tiesiog vengia 
tiek J.Tautose, tiek už jos ribų.

Aiškiai, tiesiog apčiuopiamai ma
tyti, kaip po truputį tampame blo
giausia prasme buržujais (vok. Spless- 
buerger), prisirišdami prie ifatogu- 
mų, kasdienybės, smulkmeniškumo; 
nebepakeldami galvos nuo lagerio 
(arba Naujojo Pasaulio didmiesčio) 
grindinio, užmiršdami kryžių, ne vien 
aną, kurį turėjome prie savo sody
bos, bet ir šį, ant kurio kalama lie
tuvių tauta.

Neužmirškime; priešas mus1 nebū
tinai fr nevisada gali nugalėti, tačiau 
jeigu mes patys išlempame ir tam
pame „patogūs“ — pralaimėjimas vi
sai tikrai mūsų.

Nesinori ir negalima tikėti, kad 
mūsų patriotizmas būtų tik šventa
dieniška iškaba, kuria prisidengę, 
derėtumės su savo Tėvyne dėl kiek
vieno pfenigio, kiekvienos pastangos. 
Ne, tai tebūnie amatas tų, kurie ge
resnio neturi. V. K.

minformo konferencijoje, kuri įvyko 
Pragoję Čekoslovakijos komunistų 
kongreso proga, nutarta smarkiai pa
keisti rytinėse valstybėse vadovau
jančių asmenybių sudėtį, kad tuo 
būdu kraštų komunistų partijas „iš
valius nuo nacionalistinių užmačių“.

. Taip pat šios valymo akcijos au
komis nurodo laikraštis, esą Lenki
jos ūkio ministeris Mine, kuris sa
vo viešėjimo metu Sovietų Sąjun
goje esąs areštuotas, ir Čekoslovaki
jos ministeris pirmininkas Zapo
tocky, kuris esąs pakeistas Čeko
slovakijos komunistų partijos gen. 
sekretoriumi Slansky. Pastarasis, 
spėliojama, kartu perimsiąs ir vi
daus reikalų ministeriją iš ligšiolinio 
vidaus rekalų ministerio Nosek.

Tiesioginė visų satelitinių kraštų 
kontrolė būsianti TSRS ministerio 
pirm-ko pavaduotojo Bulganino ran
kose. Siojo tiesioginis viršininkas

kiau ima reikštis Stalino įpėdiniu. 
Tokiu ir jis pats pradeda jaustis. 
Tai ypatingai pasirodė per Čekoslo
vakijos komunistų kongresą, kuria
me Malenkovas dalyvavo kaip sve
čias ir visagalis kominformo vieš
pats. . .

„Neue Zūrcher Zeitung“ infor
muoja iš Sofijos, kad Bulgarijos mi
nisteris pirm-kas Dimitrovas 
esąs pasitraukęs iš valdinės tarny
bos. Oficialiai skelbiama, kad pasi
traukimo priežastis esanti cukraus 
liga, nuo kurios jis gydęsis sanatori
joje Sovietuose. Bulgarijos komu
nistų partijos sudarytas spec, komi
tetas skelbia, kad Dimitrovo liga 
esanti komplikacijos, kylančios iš 
cukraus ligos.

Taigi, mauras savo atliko — mau
ras nebereikalingas.

Argentina numato priimti 15.000 lietuvių

40.000 laišku dėl lai
UP iš Pragos praneša, kad Ameri

kos ambasadą již vertę čekai — anti- 
komunistai protesto laiškais. Tuose 
laiškuo.o, kurių priskaitoma per 
40.000, čekai kreipiasi į JAV amba
sadą, kad ji padarytų reikiamus žy
gius ir įvykdytų būsimus rinkimus 
Čekijoje J.Tautų priežiūroje.

Iš kitos pusės Pragos policija 
^pradėjo „gąsdinimo kampaniją“ prieš

sviį rinkimų Čekijoje
tuos čekus, kurie lankosi amerikie
čių ar britų atstovybėse. Čekai savo 
laiškuose, pasirašytuose pavienių as
menų, sako: „Aš nesutinku su ko
munistų partijos diktatūra Čekoslo
vakijos respublikoje ir aš reikalauju 
tuojau vykdyti slaptus ir laisvus 
rinkimus J.Tautų globoje“.

Policija pradėjo savo „darbą“.
(NYKT)

MOLOTOVUI PAVESTA KINIJOS 
REIKALAI

AP praneša, kad TSRS vicepremje
rui Molotovui pavesta tvarkyti Ki
nijos ir Tolimųjų Rytų reikalai. 
Ypač Molotovas kreipiąs dėmesį į 
„didžiojo draugo“ — Kinijos komu
nistų režimą rėmimą ir auklėjimą 
marksistinėje dvasioje. Kaip britai 
ir amerikiečiai dešimtmečiais ugdė 
nacionalistinę Kiniją, Molotovas ruo
šia draugystę su komunistine Kinija. 
Molotovas saugosiąs, kad Kinijos ko
munistai nevirstų tltininkais ir ne
nukryptų nuo Maskvos, kaip tai pa
darė Jugoslavija.

BALFo IŠTAIGA EUROPOJE 
prieš keletą mėnesių buvo sudariusi 
lietuvių tremtinių sąrašus, kuriuos 
pasiuntė į Argentiną Lietuvių Imi
graciniam Komitetui prašydama iš
rūpinti leidimus Argentinos vizom 
gauti. Dėl mums nežinomų priežas
čių Argentinos vyriausybė bet kokią 
imigraciją buvo sustabdžiusi ir nau
jų leidimų įvažiavimui į Argentiną 
pagal kolektyvinius sąrašus nei vie
nai tautybei neišdavinėjo. Tačiau šio
mis dienomis BALFo Įstaiga gavo iš 
Lietuvių Imigracinio Komiteto pra
nešimą, kad buvo padaryti nauji žy
giai gauti leidimus 15.000 lietuvių 
įvažiavimui į Argentiną. Minėtam 
Komitetui Argentinos Prezidentūros 
ir Valstybės Kontrolės aukštų valdi
ninkų užtikrinta, kad prašymus leisti 
įvažiuoti į Argentiną 15.000 lietuvių 
š. m. gegužės mėn. pabaigoje bus tei
giamai išspręstas. Šiuo metu Imi
gracinis Lietuvių Komitetas Argen
tinoje turi sąrašus, kuriuose įrašyta 
10.000’ lietuvių norinčių gauti vizų 
leidimą. Turint minty, kad leidimus 
numatoma duoti 15.000 lietuvių, ir 
kad dalis seniau užsirašiusiųjų į Ar
gentiną jau yra išvykę Į kitas šalis, 
minėtas komitetas prašo atsiųsti 
naujus papildomus tremtinių sąra
šus. Tuo tikslu BALFo Įstaiga pra

deda vykdyti tremtinių registraciją.
Todėl tie tremtiniai, kurie yra 

anksčiau įsirašę į minėtą sąrašą, yra 
prašomi pranešti ar nori gauti lei
dimą vykti į Argentiną. Taip pat 
registruojami ir nauji kandidatei. 
Pastarieji prašomi BALFo Įstaigai 
atsiųsti apie save šias žinias:

1) Pavardė ir vardas, tėvo vardas,
2) Gimimo data ir vieta,
3) Giminystės santykis su šeimos 

galva (žmona, sūnus, duktė ir 
1.1.),

4) Profesija,
5) Dabartinis adresas.
Pareiškimus prašoma atsiųsti ne 

vėliau š. m. birželio mėn. 30 dienos 
šiuo adresu: BALF (13b) Mūnchen 27, 
Rauchstr. 20.

Argentinos Imigracinis Komitetas 
kartu informuoja, kad įvažiavimui 
leidimus gaus ir pavieniai asmens 
turį daugiau 45 metų amžiaus, bet 
tik ribotas skaičius. Registruojantis 
šeimai į amžių neatsižvelgiama, taigi, 
jei šeimose bus vyresnio amžiaus 
narių nei 45 metų, į Argentiną galės 
išvykti. Bus laikomasi principo šei
mos neskaidyti, tačiau nepageidau
jama tokių šeimų, kurių jaunesnio 
amžiaus nariai išvažiuoja į kitas ša
lis, o senesnieji pasirenka Argentiną.

BALFo Įstaiga Europoje

1
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Amerika nėra bedvasė mašina Iš Paryžiaus lietuviu gyvenimo
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TREMTINIO PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI BESTEBINT DVASINĮ JAV GYVENIMĄ. — REIKIA BRAUTIS Į AME- 
. RIKIECių TARPĄ. — DAUGIAU PIONIERIŠKOS DVASIOS.

Kovo m. įsikūręs JAV, Bostone, 
inž. Dr. J. Gimbutas savo laiške pa
liečia kultūrinio gyvenimo apraiškas 
JAV jas stebint iš vieno taško — 
Bostono. Reikia pastebėti, kad Bos
tonas, anglų kolonistų įkurtas did
miestis Atlanto pakrašty, bus bene 
europietiškiausias miestas Ameriko
je. Jame sukaupta daug dvasinės 
kultūros turtų, gyvas meninis, muzi
kinis gyvenimas, iš viso europinis 
stilius. Kiek žinoma, net patys ame
rikiečiai Bostono nelaiko tipingu 
amerikiečių miestu. Vis dėlto įdo
mu, kaip europiečiui-intelektualui 
atrodo JAV kultūrinis gyvenimas iš
gyvenus 6 savaites Bostone ir nusi
žiūrėjus šio miesto gyvenimą ir jo 
žmones. Inž. Dr. J. Gimbutas savo 
laiške paliečia ir daugiau klausimų, 
kurie turėtų būti įdomūs mūsų skai
tytojams.

Pirmiausia, stebėjęs Bostoną, jo 
žmones, amerikiečius — jankius ir 
lietuvius, jis norėtų spėti, kad Euro
poje apie Ameriką yra sukurtas per 
daug vienašališkas vaizdas. Iš tikrų
jų, esą, Amerika a) nėra jau tokia 
baisi bedvasė mašina, b) nėra ji nei 
materialinės kultūros civilizacijos 
apogėjaus pasiekusi ir c) jos žmonės 
nėra nei robotai, nei baisūs materia
listai.

Dėl dvasinės kultūros gyvenimo. 
Sako, amerikietinis tempas neduodąs 
naudotis dvasinės kultūros vertybė
mis. Girdi, fabrikas — miegas, fa
brikas ir taip be galo. Visai ne taip 
jau blogai, tvirtina laiško autorius. 
Čia paprastai dirbama 5 dienas po 8 
valandas, visas kitas laikas lieka sa
vo nuožiūrai. Galima ir pasilsėti 
darbo dienomis, ir pasivaikščioti, pa
skaityti, o dvi laisvąsias dienas tikrai 
puikiai išnaudoti. Ar Vokietijoje, ar 
Lietuvoje reikėdavę mažiau dirbti, 
jei iš viso kur nors tarnauti tekdavo? 
Nelyginkim Amerikos ar kitų kraštų 
tarnaujančių įmonėse ar įstaigose su 
visai suvaržomais bedarbiais Dievo 
paukšteliais, kurie tiek dirba, kiek to 
patys nori, todėl daug kas iš jų ne
mažai laiko niekais sugaišdavo. ■'Čia 
užsidirbti, kad ir tos 40 dol. sav. 
(vidut. vyro uždarbis), pilnai užtenki 
pragyvenimui bent dviem žmonėm, 
o Vokietijoje gaudamas 120—150 DM 
visvien negalėtum pragyventi, ypač 
prieš valiutos reformą. Taigi, tempo 
laisvalaikio atžvilgiu amerikietinis 
gyvenimas nė kiek neblogesnis, jei 
tik negeresnis už europietiškąjį, ži
noma, lyginant tarnaujantį žmogų su 
tarnaujančiu. Norint tą laisvalaikį 
po darbo sunaudoti dvasinės kultūros 
lobiams semti, nebūtina ir dolerių 
daug turėti. Paprastai darbininkai 
čia eina į karčiamas išgerti, į kinus, 
rungtynes — visa tai ne pigu. O bib
liotekos — veltui, visi muziejai — 
visad veltui! Pvz. Bostono meno mu
ziejai turtingi ir dideli — atrodo, jie 
vertingesni už Berlyno ar Mūnche- 
no. Amerikiečiai turi prisivežę ir an
tikinio, ir klasikinio, ir moderninio 
Europos meno vertybių. Teatras, 
koncertai, opera — bilieto kainos 
1-10-15 dol., paprastai gi už porą 
dol. gauni bilietą. Kinas.— 40-80 et. 
Pačiame Bostone kultūrinis gyveni
mas labai gyvas — daug simfoninių 
koncertų su žymiausiais dirigentais 
(Fiedler, Kussevioki ir kt.), opera, 
baletas ir kt. Amerikiečių spaudos 
skalė labai plati — nuo rimčiausių

meno žurnalų iki populiarių maga
zinų. Dienraščiai neaprėpiamo didu
mo, pvz. sekmadieninis „New York 
Herald Tribūne“ 288 pusi.! Vis dėl
to, miestų muziejuose ir Public 'Li- 
berary-bibliotekose (skyriai visuose 
priemiesčiuose) žmonių neper dau
giausia, nors ir veltui. Yankių ate
stacija ... Dar vienas puikus daly
kas: veltui mokslihinkų paskaitos vi
suomenei muziejuose ar universite
tuose, tik ne visada galima suderinti 
su tarnybos laiku.

Viena svarbi sąlyga naudotis dva
sinės kultūros lobiais: mokėti anglų 
kalbą! Juk ir Vokietijoje, nesupras
damas vokiškai, negalėtum lankyti 
teatrų, bibliotekų.

Tuo būdu galima Amerikoje visai 
nematyti bokso, rugby, negirdėti dža- 
zo. Jei jau ko pasigendam, ką turė
jom Vokietijoje, tai ne kncertų, tea
trų ar knygų, bet žmonių — artimų 
draugų, kurių laukiam čion atvažiuo
jant. Sunku trumpu laiku geriau pa
žinti ir pamilti naujus žmones.

Kalbant apie amerikinę materia
linę kultūrą — civilizaciją, galima 
padaryti ir kai kurių išvadų. Atvykę 
tremtiniai stebisi, kad JAV didmies
čiuose, net centruose, šiukšlės meta
mos ant šaligatvio, ant parkų takų, 
nes taip patogiau, be to, ir dėl to, 
kad nėra šiukšlių dėžių. Priemies
čiuose daugybė sukrypusių medinių 
namų tarp prabangingų krautuvių.

Senesniuose namuose — siauri me
diniai nepatogūs laiptai net į trečią 
aukštą (tokius ir Lietuvoje buvo 
draudžiama statyti po pirmojo pas. 
karo). Fabrikų kaminai be filtrų — 
suodžių užpučia, gi tokioj Vokietijoj 
pagal įstatymą filtrai turi būti ant 
kaminų. Langai viengubi ir nesan
darūs. Trūksta butų. Štai tik keli 
pavyzdžiai, kad ir Amerikoj dar ne
viskas atlikta materialinės kultūros 
— civilizacijos srity.

Dirbame tarp amerikiečių tikrų
jų yankių, pastebi inž. Dr. Gimbutas. 
Ir reikia stebėtis, kokie jie draugiš
ki, kaip jie stengiasi padėti nauja
kuriui, pasikalba lyg su senu draugu, 
pasidomi, ko trūksta. Jokių nema
lonių replikų, jokių pastabų, kurios 
užgautų svetimšalį. Tai jau žmoniš
ka, tai demokratijos padaras. Ir ta
tai patvirtina kiekvienas, iš seniau 
čia gyvenąs. O senieji amerikiečiai 
lietuviai daugiausia nuostabiai nuo
širdūs, altruistai. Jie daug padeda 
atvykusiams tremtiniams, juos ap
dovanoja.

Inž. Dr. J. Gimbutas savo laiške 
iškelia keletą minčių ir apie naujųjų 
ateivių JAV misiją. Faktas, kad lie
tuviai JAV visuomenėje neturi jiems 
prideramo svorio. Nėra jų nei* par
lamente, nei administracijoj, nei 
reikšmingose biznio vietose. Kodėl? 
Aišku — dauguma lietuvių yra be- 

(Nukelta į 4 pusi.)

Nedidelė Prancūzijos lietuvių ko
lonija, didžiuma susispietusi Pary
žiuje, turi oficialiai valdžios leistą 
Lietuvių Šalpos Draugiją, apie kurią 
sukasi visas tautinis gyvenimas. 
Šiuo metu Draugijos valdyboje yrą 
p. p. O. Bačkienė (pirm.), inž. Stan
kevičius (vicepirm.), J. Motore (sekr.), 
Masiulis (ižd.)' ir Tėvas J. Kubilius 
(vald. narys).

Draugija suruošė visą eilę paren
gimų, minėjimų, paskaitų, bendras 
Kūčias, Velykas ir kit. Ji palaiko 
ryšius su įvairiomis tarptautinėmis 
organizacijomis, iš kai kurių parū
pindama (IRO, NVWC, etc.) mate- 
rialės paramos, o taip pat gindama 
visokius reikalus. Draugijai priklau
so didesnė pusė Paryžiaus lietuvių, 
yra draugijos narių, gyvenančių toli 
užjūriuose. Draugija turi keletą sek
cijų, kurių žymesnės studentų ir mo
terų.

Paryžiaus lietuviai studentai nėra 
gausūs. Ir tie patys, sunkių materia
lių aplinkybių spaudžiami, nyksta. 
Nežiūrint visa ko, keletas apgynė ar 
ruošiasi apginti disertacijas — A. 
Greimas, G. Zidonytė, J. Ralys. Stu
dentai pasireiškia visuomeniniame 
gyvenime, gyvai dalyvaudami įvai
riuose draugijos ruošiamuose paren
gimuose ar patys organizuodami 
paskaitas ir pan. Studentai, be to, 
palaiko plačius santykius su pran
cūzais ir užsieniečiais studentais. 
Studentų valdybą sudaro J. Dočkus, 
A. Venskus ir J. Rastenis. Judrus yra 
Paryžiuje ir „Šviesos“ sambūris, daž-

Lietuvių evangelikų jaunimo
suvažiavimas Imbshausene

Gegužės 9—16 d. įvyko Lutheran 
World Federation studijų centre 
Imbshausen prie Northeimo š. m. 
antri lietuviško evangeliško jaunimo 
kursai. Kada š. m. vasario mėn. įvy
kę kursai buvo skirti sekmadienio 
mokyklų vedėjams, tai šitų kursų 
tikslas buvo paruošti evang. jaunimo 
ratelių vadus tiek emigruojančiam, 
tiek negalinčiam emigruoti lietuviš
kam evangeliškam jaunimui.

Į gražius Imbshauseno rūmus at
vyko apie 60 kursantų iš įvairių Bri
tų zonos stovyklų. Kaip visus su
važiavimus, taip, ir šiuos kursus paį
vairino ir pagražino iš Neustato at
vykęs liet, evang. jaunimo ratelio 
dūdų orkestras su dirigentu Parei
giu. Kursų vedėjais buvo visos lie
tuvių evang. tremties bažnyčias jau
nimo kunigas Irakis ir Britų zonos 
jaunimo kunigas Urdzė. Be to, sve
čiai ir lektoriai buvo Lietuvių Evan
gelikų Bažnyčios tremtyje senjoras 
kun. Keleris, Vyr. Bažnyt. T-bos ge
neralinis sekretorius Šlenteris, teisi
ninkas Nagys, Dr. Brožaitis, studijų 
centro vedėjas latvis prof. Smits ir 
kun. Knes-Knesinskis.

Kiekviepos dienos programa buvo 
pradėta Šv. Rašto nagrinėjimu gru
pėmis. Po bendros grupių santraukų 
diskusijos sekė plačios ir turiningos 
paskaitos įvairiomis lietuvių evange
likų dvasiškomis, tautinėmis ir šių 
dienų aktualiomis temomis. Aptarta 
ir išaiškinta praktiška krikšč. jau
nimo darbo galimybė stovykloje ir 
emigracijoje. Nežiūrint vykstančios 
emigracijos, buvo nutarta; kad evang.

jaunimo ratelių religinė ir kultūrinė 
vėikla stovyklose neturi sustoti ir 
kad brangus laikas būtų išnaudotas.

Sekmadieni kun. Irakis Imbshau- 
seno bažnyčioje laikė kursantams 
Įspūdingas pamaldąs. Pamoksle kun. 
Irakis apibūdino mūsų tautos dabar
tinę padėti ir dalyviams nurodė, kokį 
atpildą jie yra skolingi mūsų varg
stančiai tėvynei, būtent — prašyti 
Dievo jėgos mūsų pavergtiems bro
liams, o laisvam pasauliui, tiek žo
džiais tiek darbais, skelbti mūsų tė
vynei daromas skriaudas.

Laisvalaikiu ir vakarais buvo da
romos iškylos po gražias vietos apy
linkes. Kursų • baigimo proga, daly
viai suruošė laužą.

Pažymėtina, kad nuo pirmojo lie
tuviško evangeliško jaunimo suva
žiavimo Niendorfe' 1947 m. tai yra 
dę^imtas tokio masto suvažiavimas. 
Į suvažiavimus norima vis daugiau 
pritraukti Maž. Lietuvos išskrynin- 
guotą bei privačiai gyvenantį jauni
mą ir stiprinti jų religinį bei tautinį 
susipratimą.

Kiti kursai įvyks amerikiečių zo
noje LWF studijų centre Bercht'es- 
gadene. Tikimasi, kad ir iš anglų 
zonos per 30 dalyvių galės dovanai 
gauti kelionei bilietus. Anglų zonoje 
kiti kursai įvyks Imbshausene š. m. 
rugpiūčio mėn. pabaigoje.

Dalyvis

Padėkime pasiryžusiems tesėti

Emigracinės aktualijos prancūzu zonoje
Birželio mėn. 3 d. Freiburge Ma- 

rienhaus salėje IRO direktorius Ba
deno sričiai p. Roquet padarė viešą 
pranešimą emigracijos reikalu. Jis 
ragino DP emigruoti dėl esamų ne
normalių gyvenimo sąlygų Vokieti
joje juo labiau, kad IRO neužilgo 
nustos veikusi, o prancūzų okupa
cinė valdžia pasitrauks, perleisdama 
valdymą patiems vokiečiams. Esą 
netrukus DP bus apgyvendinti lage
riuose ir tik tokiems IRO parama 
bus tiekiama. Jis stebėjosi, kad dau
gelis jaunesnio amžiaus ir sveikų DP 
neemigruoja ir tuo apsunkina tos 
orgąplząęijos iždą, kurio didesnioji 
dalis skirta emigracijos tikslui. Esą 
IRO kreipėsi į savo narius — 22 
valstybes, kad jos priimtų tam tikrą 
kontingentą senesnio amžiaus ir li
gonių DP. Yra vilties, kad šis klau
simas bus išspręstas palankia pras
me, Tačiau tokie asmenys turės dar 

■kurį laiką palaukti, kol įvyks galu- 
■ tinis sprendimas. Dabar esą galimy

bių emigruoti į šiuos kraštus: Au
straliją, Kanadą, Braziliją, Prancū-

ziją ir USA, o į kitus kraštus vyksta 
tik individualinė emigracija. Dėl 
JAV dirk. Roquet atsiliepė labai re
zervuotai, nes ten esą gali patekti, 
kurie turi garantijas, be to, ten esan
ti bedarbė ir nėra socialio draudimo. 
Anot jo, ypatingą dėmesį DP turi 
atkreipti į Australiją, iš kur gauna
mi labai geri atsiliepimai iš emigra
vusių. Dabar ten priimami lenkai ir 
vengrai su šeimomis, tačiau turi 
būti vyresni kaip 2 metų ir nedau
giau 4 vaikų šeimoje. Esą į Austra
liją per 2 mėn. iš prancūzų zonos iš
vyks 3000 DP. Emigracijos anketas 
reikią tiksliai išpildyti, nes to neat
likę nustos IRO paramos ir liks Vo
kietijoje. Į klausimą, kas nori emi
gruoti visi salėje buvę pakėlė ran
kas. Tai parodo, kad DP supranta 
savo padėtį ir nenori likti Vokieti
joje.
USA, kiti pasiskirstė į Australiją 
kit. kraštus.

Susirinkimas buvo turiningas 
įdomus, Tautvydas

Šiandien, kai mūsų bendruomeni
nis gyvenimas kas valanda siaurėja, 
kai vis didesni būriai lietuvių emi
gruoja, daugelis mūsų tautinės ben
druomenės aktualių ir svarbių rei
kalų nustumiami į šalį arba visai už
mirštami.

Vienas iš svarbiausių lietuvių 
tremtinių visuomenės Vokietijoje rei
kalų yra mūsų studentų studijuojan
čių Vokietijos universitetuose, liki
mas. Tarp daugelio tūkstančių iš 
Lietuvos ištremtų lietuvių Vokieti
jon atvyko nemaža ir akad. jaunimo. 
Vieni iš jų aukštąjį mokslą buvo 
pradėję arba įpusėję Lietuvoje, kiti 
atvyko į Vokietiją tik baigę viduri
nes mokyklas, treti vidurinę mokyklą 
baigė čia, Vokietijoje. Didelis pro
centas, Lietuvoje pradėjusių aukš
tąjį mokslą arba Vokietijoje baigu
sių vidurines mokyklas įstojo J vo
kiečių universitetus ir dideliu atka
klumu, ryžtu ir pasiaukojimu tęsė 
pradėtąjį mokslą. Iš tikrųjų reikėjo 
atkaklumo, pasiryžimo ir pasiauko
jimo! Nei tinkamų darbo sąlygų, 
nei pakankamai maisto, nei reikalin
gos moksliniam darbui ramybės. Ne
žiūrint tų visų trūkumų ir sunkeny
bių akademinis jaunimas, kukliai iki 
šiol šelpiamas, nenuilstamai dirbo 
sunkų ir atsakingą studijų darbą. 
Nemažas jų skaičius jau baigė. Kiti 
dar tebestudijuoja. Dalis iš jų yra 
paskutiniuose arba paskutiniame se
mestre. Dar du trys mėnesiai, ir stu
dijos bus baigtos.

Bet kaip pradžioje minėjome, 
šiandien dėl emigracijos daugelis 
pirmos eilės reikalų nustumiama į 
šalį arba visai užmirštama. Toks li

kimas ištinka šiandien mūsų akade
minį jaunimą — jis paliekamas ir 
be tos kuklios finansinės paramos, 
kuri jam iki šiol buvo teikiama.

Ypatingai skaudžiai paliečia tuos, 
kuriems studijoms baigti bereikia 
vieno semestro — du-trys mėnesiai. 
Neužsimokėjęs už mokslą universi
teto nebaigsi. Todėl lietuvių stu
dentų atstovybė, nerasdama išeities, 
kreipiasi į lietuvių visuomenę, pra
šydama paremti baigiančius studijas.

Lietuvių visuomenė yra daug kar
tų pasirodžiusi jautri mūsų bendrie
siems reikalams ir todėl tikime, kad 
ir šį kartą ji teisingai įvertins rei
kalo svarbumą, o už suteiktą para
mą Lietuvių Studentų Zoninė Atsto
vybė (Mūnchen 27, Lamontstr. 21) iš 
anksto nuoširdžiai dėkoja. Jos adre
su prašoma siųsti ir surinktas aukas.

nai ruošiąs įdomias diskusijas. Taip 
pat veikia religinio pobūdžio simi- 
narus.

Moterų sekcija palaiko ryšius su 
įvairiomis gausiomis Paryžiuje orga
nizacijomis ir rūpinasi socialiais rei
kalais, kaip ligonių ir pan.

Lietuviai žurnalistai Paryžiuje 
turi Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
skyrių, kuriam vadovauja p. pulk. 
J. Lanskoronskis (pirm), dr. A, Grei
mas ir G. Zidonytė. Lietuviams žur
nalistams Paryžiuje tenka plačiai 
bendradarbiauti su įvairiomis žur-’ 
nalistų tarptautinio pobūdžio orga
nizacijomis, o kai kuriose ir daly
vauti — valdybose, tarybose ir pan. 
Jiems tenka dažnai susidurti su įvai
riais Paryžiaus žurnalistiniais sluog- 
snials, juos informuoti mūsų bylos 
riekalu. Buvo suruošta keletas sėk
mingų bandymų pas p. pulk. J. 
Lanskoronskį susipažinti su mums 
draugingų žurnalistų vadovaujan
čiais asmenimis. Tuo būdų užmegzti 
ir draugiški ryšiai. Paryžiečiai lietu
viai žurnalistai taip pat aktyvūs lie
tuviškos spaudos bendradarbiai.

BALFo veikla. Ekonominiai ir 
šalpos rūpesčiai tenka BALF-ui, ku
rio veiklai perėjus į emigracinę sritį, 
^reikalai yra atsidūrę sunkumuose, 
ypač piniginiuose. Bet dabar jaučia
ma daiktinė parama. Per BALFo 
Įgaliotinį dr. S. M. Bačkį gauta 610 
Care pakietų (nuo praeitų metų iki 
š. m. gegužės mėn.), kurie išskirstyti 
310 šeimų bei pavienių asmenų. Pa
kietų vertė 6100 dol.

Ekonominė Prancūzijos ir ypač x 
Paryžiaus lietuvių padėtis yra sun
ki, o daugelio net ir kritiška. Darbo 
„susiorganizuoti“ sunkų, o dažnai tie
siog neįmanoma, tad daugelis ieško 
galimybių persikelti į užjūrius ir tea 
tikriau įsikurti.

KITOS AKTUALIJOS
— Šiomis dienomis užsibaigė sėk

mingai pavykusi dail. Vyt. Kasiulio! 
darbų paroda, įvykusi Raimond Dun- '• 
can galerijoje. Dailininkas buvo iš
statęs 23 savo kūrinius, susilaukė 
gražaus dėmesio ir įvertinimo.

— L. Š. Draugijos iniciatyva su
ruošta susipažinimo ir santykių už
mezgimo arbatėlė su latviais ir estai* 
puikiose „Lutetia“ viešbučio patal
pose. Arbatėlė visiškai gražiai pa
vyko, tad numatoma vasaros bėgyje. ' 1 
suruošti- bendrą „pikniką“. Pabal- 
tiečių santykiai Paryžiuje visada bu
vo draugiški (tarp vadovaujančių as
menų), tad dabar susipažinta plačiau.

— Draugija deda pastangas įkurti 
Lietuvių Židinį Paryžiuje, kur būtų 
skaitykla biblioteka ir savotiškas su
sitikimo ir bendravimo centras. Sun
kiau su patalpomis, kurių trūkumas 
Paryžiuje tiesiog katastrofiškas.

— Kominformo „taikos partiza
nai“ turėjo kongresą Paryžiuje, ku
rių kėslams demaskuoti laisvieji žur
nalistai, kilę iš Pabaltijo bei Rytų 
ir Vidurio Europos, suruošė prote
sto mitingą, kuriame vykusiai pasi
rodė ir lietuviai. Apie mūsų reikalus 
kalbėjo pulk. J. Vėbra. Išleistoje 
brošiūroje apie spaudos „laisvę“ už 
geležinės uždangos įdėtas gerai pa
ruoštas skyrius ir apie Lietuvą, jos 
rezistencinę spaudą prieš bolševikus 
ir nacius.

— Mouvement Interntionale dės 
Intellectuels Catholique suruošė pas
kaitų ciklą apie religinę padėtį už 
geležinės uždangos. Apie Lietuvą 
pranešimus padarė dr. S. A. Bačkys 
ir Tėvas Lulma.

— Netrukus Paryžiuje įvyksta 
dail. V. K. Jonyno darbų paroda. o

(Z. U.) ,

Mokykimės amato
Lietuvių Zoninės Amatų Moky

klos Diepholze pirmos laidos egza
minai pradedami š. m. birželio 27 d., 
o liepos 9 d. baigia mokymo kursą. 
Egzaminus laikys apie 130 mokinių.

AMATININKAI turi didžiausią 
galimybę emigruoti į užjūrio kraš
tus, o taip pat ir Lietuvoje turės už
tikrintą ateitį.

Mokykitės amato ir naudokitės 
proga! Stokite į Lietuvių Zoninę 
Amatų Mokyklą Diepholze! Naujos 
laidos mokslo pradžia 1949 m. liepos 
18 d. Kursas 6 mėnesiai.

Galite įstoti į šiuos veikiančius 
skyrius: 1) Automechanikų, 2) Elek
tromechanikų, 3) Radiomechanikų, 
4) Dailydžių-stalių, 5) Mūrininkų, 
6) Siuvėjų moteriškų rūbų, 7) Siu
vėjų vyriškų rūbų, 8) Batsiuvių.

Baigusieji mokyklą įgyja kvalifi
kuoto amatininko specialybę ir gau
na IRO pažymėjimą.

Į mokyklą priimami asmens 18— 
50 met. amžiaus ir baigę nemažiau 
kaip pradžios mokyklą, o į Radio
mechanikų skyr. — 4-las gimn. kla
ses.

Mokiniai apgyvendinami stovy
kloje bendra tvarka ir gauna sunkiai 
dirbančiojo maistą ir kitus priedus.

Emigracijos ar repatrijacijos at
vejais mokiniai nevaržomi.

Prašymai įteikiami per savo vie
tinius DP ACS-us iki 1949 m. liepos 
1 dien. ir adresuojami Lietuvių Zo
ninei Amatų Mokyklai, DIEPHOLZ 
36/75 DP ACS.

Daugiausia norinčių buvo t 
ir

ir

==
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Dešimtmetis be laisvės .. Naujasis Lietuves rekordas 15 km ėjime
KLASTINGOJO KREMLIAUS REPLĖSE / RAŠO J. MESKUTHB

tikslams atsiekti, Kremlius turėjo 
imtis dar griežtesnių priemonių, da
vusioms pradžią įsiskverbti į Elbės 
pakrantes iki Adrijos jūros, tai bu
vo pradžia tautų pavergimo prakti
kos, tebesitęsiančios dar ir šią dieną.

Britų užsienių reikalų ministeris 
Bevinas, Atlanto pakto ratifikavimo 
proga Žem. Rūmuose pareiškė, kad 
Vakarai esą liudininkais, kaip viena 
valstybė po kitos pateko sovietų re
plėse. Tačiau, anot jo, siaubingiau
sias aktas sujaudinęs pasaulio sąžinę 
ir ilgam veikiąs į pažiūrų susidary
mą, tai Čekoslovakijos pavergimas.

Norėtųsi paklausti, ar pasaulio 
sąžinę veikia tik šio meto įvykiai, ir 
ar jos neveikia šaltiniai, kuriuose tie

Pastaruoju motu Vokietijoje vie
šėjo garsusis Švedijos MalmŠ mie
sto lengvosios atletikos klubas. Šis 
klubas pas save yra sutraukęs beveik 
visą žvedų 1. atletikos elitą, kurio 
tarpe yra dabartinis pasaulio meiste
ris 1500 mtr. bėgime — Lennard 
Strand, Londono olimpijados- 50 km. 
ėjimo dalyvis Perrson ir visa eilė 
kitų Iškiliųjų lengvaatletų.

Šios viešnagės proga, š. m. gegu
žės 22 d. Hamburge, vokiečiai su
rengė tarptautines 15 km. ėjimo var
žybas, kuriose dalyvavo 1936 m? Pa
saulio olimpijados dalyvis vokietis 
Bleiweiss, švedas Perrson, nauja vo
kiečių ėjimo žvaigždė Slicker, patys 
geriausi šiaurės ir vakarų Vokieti
jos ėjikai. Šiose aštriose tarptauti
nėse varžybose, nors būdamas dar 
pavasarinėje formoje, ryžosi savo jė-

įvykiai randa medžiagos vis nau
jiems spiūviams i pasaulio sąžinę?

Mes turime pagrindo užjausti. Če
koslovakijai, lygiai kaip ir visoms 
kitoms sovietų nelaisvėn pateku
sioms tautoms. Deja, patys būdami 
vieni pirmųjų Kremliaus aukų, daž
nai tos užuojautos pasigedome, keis
čiausia, kad ir iš tų, kurie nesitikėjo 
patys pateksią mūsų padėtin... Mat, 
daugelis manė, jog Rytų lokys jau 
seniai sotus ir ramus...

(Istoriniams Lietuvos pavergi
mo faktams nušviesti panaudo
ta medžiaga Amerikoje išleis
tos knygos „Lietuva tyronų 
pančiuose“, kurios vertimas. 
anglų kalba taip pat artimiau- gas išbandyti ir puikiai žinomas mū
šiu laiku pasirodys Amerikoje.) | sų lengvaatletis Bronius Keturakis.

dar 
vy-

so-
Įvairios žinios =

Sekančios dienos posėdyje Lietu- 
\ vos delegacija turėjo Išklausyti šį 

Stalino pareiškimą.“
„Į sovietų armijos įvedimą Lietu

vos teritorijon mes žiūrime kaip i 
simbolį, suteikiantį Lietuvai ramumo 
tiek vidaus, tiek užsienio atžvilgiu. 
Tai būtų Lietuvai „bolšoj ščit”. Jei 
jūs dar bijotės 35.000, mes galime 
padaryti nuolaidą iki 20.000. Lietu
vos vyriausybė turi suprasti skirtu
mą ir bolševikų metodų. Jei Lietu
va būtų patekusi vokiečių įtakos zo
noje, tai jie, geriausiu atveju, iš Lie
tuvos padarytų protektoratą. Mūsų 
gi metodas yra aiškus — Lietuvos 
nepriklausomybės neliesti, saugoti 
jos neliečiamybę prieš išorės pavo
jus ir palaikyti jos viduje pasto
vumą."

Šiais patikinimais Stalinas 
kartą bandė nuraminti Lietuvos 
riausybės atstovus.

Į Urbšio naują pastabą, kad
vietų kariuomenės buvimas paska- 

• tintų vietinius komunistus aktyvėti, 
kas sukeltų sunkumų ne vien tik vi
daus politikoje, bet įneštų naujų ne
susipratimo daigų santykiuose su 
Sov. Sąjunga, Stalinas energingai 
reagavo, pareikšdamas, kad Sov. Są
jungai iki šiol nesikišo į Lietuvos 
vidaus reikalus ir kad jai visai ne
svarbu, kaip Lietuvos vyriausybė 
tvarkysis su savais komunistais. Gi 
jei jau būtų reikalo, „mes patys ga
lėsime juos sutvarkyti ir sudrausti“.

Nors Kremliaus planai jau buvo 
visai paaiškėję, Urbšys nesiliovė ieš
kojęs vis naujų argumentų Stalinui 
paveikti, bet visa tai Staliną jau bai
gė vesti iš kantrybės, net nesidrovint 
grubiai Urbšiui padaryti pastabą — 
„Jūs labai daug mėgstate įrodinėti.“ 
Besiklausant dar naujų Molotovo iš
metinėjimų Lietuvos vyriausybei, 
Urbšys paprašo žodžio ir sujaudintu 
balsu kreipdamasis į Staliną, siūlo 
sudaryti savitarpinės pagalbos su
tartį be sovietų kariuomenės įgulų 
įvedimo.
trumpas — „N i e t!'

Stalino atsakymas buvo

Lietuvos vyriausybei pasirinki
mas buvo aiškus — pasirašyti sur 
tartį ir leisti savo teritorijon įžy
giuoti 20.000 sovietų karių. įgulai ir 
stebėti tolesnių įvykių raidą, arba 
sutarties nepasirašyti ir laukti, kad 
sekančią dieną Lietuvon žygiuotų 
tiek sovietų armijų, kiek Stalinas 
panorės. Buvo pasirinkta mažesnioji 
blogybė.

Spalių 10 d. Kremliuje Lietuvos 
delegacijai buvo patiektas pasira
šyti sutarties projektas, bet jau vėl 
pakeistas. Vilniaus grąžinimo sutar
tis ir savitarpinės pagalbos paktas 
buvo sujungti į vieną projektą. Ta
me projekte jau nebuvo straipsnio, 
kalbančio apie įvedimą kariuomenės 
tik karo metui.

Urbšiui vėl pradėjus dėl tų pa
keitimų diskusijas, Molotovas jau 
atsakė trumpai ir aiškiai — projek
tas, koks čia yra patiektas, jau pa
tvirtintas sovietų valdžios, taigi, toks 
ir turįs pasilikti. Gi atnešus anksty
vesnįjį projektą, jis parodė Stalino 
ranka išbrauktą nuostatą apie ka
riuomenės buvimo laiką. Taigi, Sta
linas taip padarė, tai kokios begali 
būti diskusijos?!...

• P. Lilienthalis, atominės energi-I • Britai ratifikavo Šiaurės Atlanto 
paktą ir ratifikavimo dokumentus 
britų ambasadorius įteikė JAV už
sienių reikalų ministerijos vykd. se
kretoriui. Tai jau antroji valstybė, 
kuri pasižada ginti ne tik pačią save, 
bet ir visą Europą nuo užpuoliko. 
Pirmoji Atlanto paktą ratifikavo 
Kanada. •
• Amerikiečiai įteikė griežtą notą 
rusams Berlyne dėl traukinių sulai
kymo ir vėl blokados įvedimo.
• AP iš Varšuvos praneša, kad 
Lenkijoje visi vyrai virš 16 metų am
žiaus turi registruotis iki birželio 20 
dienos. Jie būsią paskirti įvairiems 
darbams. Be to, jie bus apmokomi 
ir kariškai, po 16 valandų kas mė
nesį.
• Jugoslavijos oficialioji spauda 
apkaltino Sovietus už tai, kad jie su
darę Jugoslavijoje šnipų tinklą, jie 
skleidžią melą ir šmeižtus, vartoja 
spaudimą ir provokacijas, kad tik 
nuverstų Tito vyriausybę. Visa Bel
grado spauda puola Sovietų Sąjungą. 
Kaip žinome, Sovietai su Jugoslavija 
pasikeitė griežtomis notomis, kaltin
dami vieni antrus.
• D. Britanijos užsienių reikalų mi
nisterija paskelbė, kad gen. Sir Brian 
Robertson, britų karinis gubernato
rius Vokietijoje, paskirtas aukštuoju 
komisaru Vokietijai. Tuo būdu jis 
pasitraukia iš kariuomenės ir perei
na į civilę tarnybą.
• Yorko arkivyskupas puolė lordų 
rūmus ir reikalavo, kad Jeruzalė ir 
jos artimos apylinkės būtų pavestos 
tarptautinei kontrolei. Jis pareiškė 
kalbąs už milijonus tikinčiųjų. Krikš
čionys nereiškią specialių privilegijų 
dėl Jeruzalės, bet tik nori, kad būtų 
apsaugotos šventosios vietos, kurias 
tokiomis pripažįsta ir krikščionys, ir 
žydai, ir muzulmonai.
• P. Kozenkina, kuri savo metu iš
šoko pro langą iš Sovietų konsulato, 
buvo nubausta 5 dol. už tai, kad ji, 
besimokydama važiuoti automobiliu, 
įvažiavo į šviesos stulpą. Ji pareiš
kė, kad rusai tokiu atveju būtų nu
baudę mažiausia 
bams.
• Kominformo 
puola amerikietį, 
Boruchą, atominės energijos kontro
lės projekto autorių. Minėtas žurna-

• P. Lllienthalis, atominės cnergi-I 
jos komisijos pirmininkas, kuris ne-
seniai buvo puolamas dėl palaikymo 
ryšių su nepatikimais asmenimis ir 
dėl nepakankamo administravimo 
šioje srityje, pareiškė, kad nieko ne
są pavojingesnio pasaulio taikai, kaip 
priėmimas mito, jog viena atominė 
bomba galinti apginti Ameriką.
• Čekoslovakijos karinės misijos 
šefas Berlyne dr. B. Bruegel pabėgo 
| Vakarus, pareikšdamas, jog jis il
giau nugalėjo tarnauti korupcinei po
licijos diktatūrai. Dr. Bruegel įteikė 
atsistatydinimo laiško nuorašą ame
rikiečių įstaigoms, kuriame jis kal
tina savo vyriausybę, nes ji toleruo
janti šnipinėjimo tinklą Vak. Vokie
tijoje ir padariusi pas save policinę 
valstybę.
• Oficiali lenkų agentūra praneša, 
kad vienas britų konsulas p. Bidwell 
atsisakęs britų pilietybės ir pasilieka 
Lenkijoje, nes jis nesutinkąs su Be- 
vino užsienių politika.
• Sovietų ir jų satelitų kraštų radi
jas smarkiai puola Amerikos balso 
ir BBC radijo pranešimus, nukreip
tus j Sovietų piliečius. Šias trans
liacijas Sovietai vadina reakcionie
riška propaganda, kapitalo veiklai 
parsidavusių slavų darbas už dole
rius ir t.t.
• Birželio mėn. 5 d. suėjo 100 metų, 
kai yra sukurta Danijos konstitucija. 
Buvo didelės iškilmės ir paminėji
mai.
• Birželio 6 d. įvyko Anglijos dar- 
biečių partijos metinis atstovų kon
gresas, kuriame dalyvavo per 1800 
atstovų. Kalbas pasakė ministeris 
pirmininkas ir kiti ministerial. Par
tija apžvelė nuveiktus darbus, ap
tarė savo programą, kuria remsis 
ateinančių metų parlamento rinkimų 
kampanija.
• Birželio 5 d. suėjo dveji metai 
nuo Marshallio plano idėjos paskel
bimo ir 5 metai nuo Vakarų Sąjun
gininkų invazijos į Normandiją. 
Abiem progom buvo iškilmingi pa
minėjimai.
• JAV admirolas Blandy, kuris va
dovavo Bikini salyne atominių bom
bų bandymams, pareiškė, kad ato
minė bomba galinti daug prisidėti 
prie karo laimėjimo, bet ji vis dėlto 
nėra sprendžiamasis ginklas.

las rašo, kad Boruchas remia karo 
histeriją, kad galėtų supirkinėti karo 
medžiagas ir tuo būdu padidintų pel
ną iš karo ginklų gamybos.
• Vengrijos vice-premjieras ir ko
munistų vadas M. Rakosi tęsia savo 
antititinę kampaniją, priekaištauda
mas, jog Jugoslavija išplėtusi šnipų 
tinklą Vengrijoje ir kitose „liaudies 
demokratinėse" valstybėse.
• Prancūzijos politbiuro narys L. 
Felix puola amerikiečius, kurie Pran
cūzijos Afrikoje perdaug įsiskverbę, 
ypač Maroke. Anot jo, amerikiečiai 
kontroliuoją prancūzų karines ir lai
vyno bazes ir visus aerodromus Afri
koje.
• JAV ir Kanados pareigūnai susi
rinko aptarti, kaip jie turi koordi
nuoti savo pramonės veikla, jei atei
ty iškiltų rimtas reikalas. Čia bus 
nustatytas pramonės mobilizacijos 
planas, kuriam vadovaus pastovus 
komitetas.

KAS VALDO TARPTAUTINĘ 
ŽURNALISTU ORGANIZACIJĄ
Reuteris praneša, kad britų tau

tinė žurnalistų Sąjunga paskelbusi, 
jog ji balsų dauguma pasisakiusi už 
pasitraukimą iš Tarptautinės Žurna
listų organizacijos (International Or
ganisation of Journalist— IOJ). Britų 
žurnalistų sąjunga savo metinėje 
konferencijoje "priėmė rezoliuciją, 
kurioje išreiškė apgailestavimą, jog 
IOJ nuolat buvo panaudojama poli
tinė propaganda, bet ne svarstydavo

Labai kietas ir nelygus ėjimo keltas, 
be to, nelabai pavyzdingas pačių var
žybų pravedimas, neleido pasiekti la
bai gerų pasekmių, tačiau mūsų tau
tiečio atsiektas rezultatas yra jau 
neeilinis. Siame tarptautiniame foru
me susidedančiame iš 14 dalyvių Bro
nius Keturakis užėmė 4-tą vietą su 
laiku 1:21:42 vai., tuo pačiu pasiek
damas naują Lietuvos 15 km. ėjimo 
rekordą. Teisėjų kolegija vienubalsu 
pripažino mūsiškį turint gražiausią ir 
švariausią ėjimo stylių. Kitų daly
vių ėjimo stilius, išskyrus Bleiweiss 
ir patį švedą, menkai šlifuotas ir 
pusiau bėgantis, ir pvz. to pasėkoje 
buvo diskvalifikuotas už bėgimą vo
kietis Slicker. Mūsų tautietį vokie
čiai labai maloniai priėmė ir kvietė 
startuoti už- vokiečius, nes pamatę 
jo apšilimo eigą, mankštą ir kt, ste
bėjosi teisinga mokykla ir tuo pačiu 
pirmuoju sėkmingu pasirodymu to
kioje stiprioje konkurencijoje. Be to, 
siūlė pasilikti Vokietijoje ir startuoti 
už Vokietijos rinktinę.

Pasiektas rezultatas ir vokiečių 
pasiūlymas parodo, kad yra dar mū
sų tautiečių, kurie, nors ir būdami 
apie 40 m. amžiaus, dirba, vargsta, 
atkreipia į save svetimtaučių dėmesį, 
o tuo pačiu ir Į liet, kaip sportininką. 
Kartu tenka pažymėti, kad Br. Ke
turakis tremtyje pasiekia jau net tre
čiąjį rekordą. Rekordui lengvoje at
letikoje atsiekti reikia geležinės va
lios, užsispyrimo, pasiaukojimo, iš
sižadėjimo bet kokių gyvenimo ma
lonumų ir stiprios asmenybės. Visa 
lietuviškoji sporto visuomenė su pa
sididžiavimų žvelgia į mūsų tautietį, 
kuris dirbą visos mūsų tautos labui. . 
Baigiant tenka palinkėti Br. Ketu
rakių! ir toliau dirbti, nepavargti ir 
sėkmingai garsinti Tėvynės vardą 
plačiame pasaulyje. R. V.

FUTBOLO MOZAIKA
Gegužės 29 d. Italijoje viešėjo 

Argentinos futbolo vienuolikė „Rivor 
plata“, kuri turėjo rungtynes prieš 
Italijos rinktinę. Šios rungtynės bai
gėsi nelaukta paskme 2:2. Už Italiją 
šį kartą žaidė garsusis švedas Nor- 
dahl, danas-Hansen ir vengras Nyets 
I. Italijos vienuolikė šiame susitiki
me vilkėjo tragiškai žuvusios FC 
Turin uniformą.

— Vokietijoje pasibaigė „L“ kla
sės futbolo pirmenybės. Iš P. Vokie
tijos „L“ klasės šį kartą iškrinta FC 
Rodelheim ir TSG Ulm. Kas iš „Lan- 
deslygų“ įeis į jų vietą, dar nežinia. 
Daugidusia šansų turi įeiti į aukš
čiausią klasę Jahn Regensburgo.fr 
Fūrtha vienuolikės.

savo profesinių klausimų. Iš šio bri
tų žurnalistų pareiškimo aiškėja, jog 
IOJ valdo komunistai, nes tik jfe 
viską mėgsta tempti ant politinio kur
palio.

6 mėn. vergų dar-

žurnalas smarkiai 
valstybės vyrą, B.

Tolesnių {vykių raida parodė, 
kiek ta sutartis, aplaistyta Krem
liaus galiūnų vodka ir tostais pasi
rašymo bankete, puikiai atitiko Ma
chiavelli citatai šio rašinio pradžioje.

Nereikėjo laukti nei metų, o jau 
sekančių metų pavasarį, gegužės ir 
birželio mėn. įvykiai puikiai parodė, 
kad’ lietuvių tautai palenkti nepa
kako nei suktumo nei klastos. Savo

Spaudos Platintojams 
pranešimas

Prašau visus „Lietuvos Žemės 
Ūkis ir Statistika“ platintojus bei 
pavienis asmenis atsiskaityti už iš
platintas knygas tiesiog su Ž. ū. D. 
S-gos C. Valdyba, bet ne su mani-

PRANEŠIMAS INŽINIERIAMS
IR ARCHITEKTAMS

Lietuvių inžinierių ir architektų 
4-tas metinis suvažiavimas Kempte- 
ne (Bavarija), įvykęs š. m. gegužės 
21—22 dienomis nutarė:

1. Inžinierių Sąjungos pavadinimą 
LISU pakeisti į PLIAS — Pasaulinė 
Lietuvių Inžinierių ir Architektų Są
junga.

2. Vykstant Sąjungos narių inten
syviai emigracijai ir priimant dėme
sin, kad dauguma narių kuriasi Jung
tinėse Amerikos Valstybėse (USA), 
Sąjungos Centro Valdybą perkelti į 
JAV.

3. Senoji Centro Valdyba įparei
gojama laikinai pareigas eiti toliau 
ir artimiausiu laiku išleisti „Infor
macinį Biuletenį“ Nr. 4, išplatinant 
jį Sąjungos narių tarpe.

Laikinai tęsiančios savo darbą

PLIAS Centro Valdybos Europoje 
adresas:

PLIAS Centro Valdyba, Kempten/ 
Allgau, Schlosskaseme, DP Camp, 
Germany, US Zone.

Besiorganizuojančios naujos PLI
AS Centro Valdybos JAV laikinas 
adresas:

Prof. Dr. Ing. St. Kolupaila, 
PLIAS CV, College of Engineering 
University, Notre Dame, Ind., USA.

PLIAS-Centro Valdyba

Skelbimas
Paieškomas Dorifejus Bezčastno- 

vas, gyvenęs Klosterreichenbach, 
Sonne-Post, kuris prasiskolinęs iš
vyko nežinoma kryptimi. Žinantieji 
jo gyvenamą vietą prašomi pranešti 
šiuo adresu: Klosterreichenbach, So- 
cietė SEFFA, Br. Leitonas, Kreis 
Freudenstadt.

Leidžiama „Lietuvos Istorija"
STOKIME VISI Į TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ 

UŽSIPRENUMERUODAMI
ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO

RIJA, turįs per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis. spalvo
tais žemėlapiais, gerame popieriuje, įrištas kalenkoro virše
liais, mūsų leidžiamas išeina 1949 m. rugpjūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos 
16— DM.

Užsisakymo
LIETUVOS 

je ligi 1949 m. birželio 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.— 
t>M Pinigai siunčiami pašto perlaida.

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi liepos 15 d.

Užsakymai gali būti siunčiami ir grupėmis, pridedant už
sakytojų sąrašą su pilnais adresais. •

Ligi LIETUVOS ISTORIJOS išleidimo dienos, kiekvienas 
pilnai užsimokėjęs. prenumeratorius, leidykloje betarpiai už
sisakęs knygų, gaus 25*/» nuolaidos nuo visų mūsų leidy
klos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos atveju visiems pilnai 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
atsiųsti į kiekvieną pasaulio valstybę, jei užsakytojas išvyk
damas paliks savo adresą.

Nedelsdamas paremk šį didelį darbą. Tebūnie dar vienas 
svarbus įnašas mūsų tautos lobynan. UŽSISAKYK IR KI
TUS PARAGINK!

darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina

sąlygos:
ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo-

Leidykla PATRIA 
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

mi, nes aš turiu išvykti į užjūrį. Pi
nigus prašau siųsti C. Valdybai ir 
kartu pranešti, kiek liko knygų neiš
platinta, kad Sąjunga žinotų, kaip 
vykdyti platinimą toliau.

Pavieniai asmenys užsakymus ir 
pinigus taip pat siunčia S-gos Val
dybai. . i

Sąjungos adresas toks: Ž. ū. D. 
Sąjungos C. Valdyba, (14a) Schwa- 
bisch-Gmūnd, Bismarck-Kaseme.

2. U. D. S-gos įgaliotinis
A. Musteikis

Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunaudotų rankraščių nesaugo. 
• Už skelbimų turinį redakcija neatsako. • Užuojautos, sveikinimai ir skelbimai bei pra
nešimai iki 10 petito eilučių — 5,- DM. toliau už kiekvieną eilutę po 50 pf. • Paieškojimo 
skelbimai privalo būti apmokėti už kiekvieną paieškomą asmenį po 1,- DM. • Už skelbi
mus ir paieškojimus pinigai siųsti kartu su tekstu. • Platintojai už surinktą prenumeratą 
ir parduotus paskirus numerius gauna 10“/« nuolaidos. Laikraščio grąžinimai vengtinL • 
Prenumeratos mokestis su pašto ir ekspedicijos išlaidomis vienam mėnesiui 3,- DM, už
sienyje 4,- DM. Paskiro Nr. kaina 0,40 DM.

Printer; Verlagsanstalt Manz, Dillingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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MUSU KELIAS
LIETUVI!! LAIKRAŠTIS

Amerikos Lietuvių Taut. S-gos seimas
Gegužės 21—22 dienomis New 

Yorke buvo susirinkę Lietuvai Va
duoti Sąjungos, Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Centro ir Amerikos Lie
tuvių Misijos veikėjai, bei visa eilė 
naujai nuvykusių tremtinių, savo 
Seiman. Pagrindinis Seimo tikslas 
buvo įsteigti vieningą tautinės srovės 
organizaciją ir priimti veiklos statu
tą. Į seimą, kaip jau buvome infor
mavę, buvo atvykę 167 atstovai ir 
eilė svečių.

New Yorke vykusį seimą daug kas 
** pavadino tautinės srovės vieningumo 

manifestacija. Tomis dienomis visos 
čia paminėtos tautinės organizacijos 
buvo sulietos į vieną. ’Visi anksčiau 
veikusių organizacijų skyriai dabar 
tampa Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyriais. Jau numatyta vi
soje eilėje vietovių, kur anksčiau ne
buvo tautinės srovės organizacijų, 
tuoj įvykdyti naujų skyrių steigimą.

Seimo proga buvo priimtas ALTS 
statutas ir išrinkti vadovaujantieji 
organai. Naujai suformuotos organi
zacijos priekyje stovi Taryba iš 21 
atstovo. Iš tų 21 atstovo, lanksčiam 
vadovavimo darbui išrinkta penkių 
asmenų valdyba. Į Tarybą suvažia
vimo metu buvo išrinkta: Pirminin
ku adv. A. Oils, pirmu vicepirmi
ninku J. Tysliava — Vienybės re
daktorius, antru vicepirmininku Vin
cas Rastenis — Dirvos redaktorius, 
sekretorium P. Linkus — Margučio 
redaktorius, iždininku — J. P. Gin- 
kus. Šie penki sudaro Sąjungos val
dybą. Kiti Tarybos nariai: V. Abrai- 
tis, Dr. B. Vencius, M. Židonis, A. S. 
Trečiokas, V. Velžis, Dr. M. J. Col- 
ney, Kilienė, J. Kasmauskas, Ne- 
maksy, M. Vaišnys, P. J. Zuris, K. S. 
Karpius, J. Bačiūnas, M. Sims ir J. 
Kripas. Iš Tarybos narių tarpo iždo 
globėjais išrinkti: Dr. M. Colney ir 
A. S. Trečiokas. Amerikos Lietuvių 
TąUtinės Sąjungos reikalų vedėju 
pakviestas Dr. B. Dirmeikis. Jo da
bartinis adresas toks: Dr. B. Dirmei
kis, 148 Grand Str., Waterbury, Conn. 
Buvo sudaryta ir visa eilė statute 
numatytų komisijų — spaudos, kul- 

- tūrinio veikimo, finansų ir organi
zacinė. ’

Seimo metu buvo suaukota apie 
2.300 dolerių organizacijos reikalams. 
Sujungus anksčiau buvusių organi
zacijų kasas, naujoji Sąjunga sudarė 
daugiau kaip 5.000 dolerių pradinį 
veiklai finansuoti kapitalą.

Seimas susilaukė labai daug svei
kinimų raštu ir žodžiu. Seimą svei
kino Diplomatinės Kolegijos šefas

Amerika nėra bedvasė mašina
3.

4.
(Pradžia 2 pusi.)

moksliai proletarai, prasimušę iki 
pasiturinčio buržua gyvenimo ir su
stoję. Jų vaikai, jei katras ir išeina 
aukštuosius mokslus, atkrinta nuo 
lietuvybės, nes jiems negali impo
nuoti toji primityvioji jų tėvų visuo
menė. O apie moderniąją Lietuvą 
jie nieko nežino, nes... neparūpi- 
nom jfems prieinamos literatūros. 
Naujai nuvykę lietuviai intelektua
lai dar nespėjo rasti kontakto su tą
ja jaunąja suamerikonėjusių aukš
tos kultūros lietuvių • karta, kuri 
paskendusi yankių visuomenėje. Iš 
to matyti, kad mums, jaunosios Lie
tuvos inteligentams, nepakanka čia 
įsikurti ir įsimaišyti į geraširdžių se
nųjų imigrantų masę. Mums reikia 
brautis į anglosaksiškąją visuomenę. 
Reikia stengtis gauti darbo pagal 
savo išgales jų įstaigose, universite
tuose, ieškoti pažinčių, rasti kontaktą 
su jų intelektualų organizacijomis ir 
spauda. Tik tokiu būdu pakelsime 
lietuvių reikšmę šioje šalyje ir, gal 
būt, daugiau galėsime padėti Lietu- ■ 
vai lemiamu momentu, kaip likdami 
visuomenės apačioje. Ačiū Dievui, 
jau ne vienam iš lietuvių intelek
tualų pavyko užimti- vietas kole
džuose ar universitetuose. Gavę pi
lietybę, brausimės ir į jų administra
ciją ir politinį gyvenimą.

Antra, reikia megzti ryšius su 
suamerikonėjusiais jaunaisiais čia 
gimusiais lietuviais, ypač su inteli
gentais. Gal pavyktų sukurti lietu
vių studentų ratelius, kuriuose kad] 

ministeris St. Lozoraitis, Lietuvos 
ministeris Washingtone P. Žadeikisr 
visi ’ Lietuvos konsulai Amerikoje, 
daugelis organizacijų iš Europos ir 
Kanados. Gen. Konsulas J. Budrys 
į seimą buvo atvykęs asmeniškai ir 
ji pasveikino. Seimo dalyviai gen. 
konsului, sulaukusiam 60 metų am
žiaus, palinkėjo geriausių ateinančių 
dienų. I seimą lankėsi visa eilė žy
mių korespondentų ir New York Ti
mes, taip šykštūs minėti paskirus lie
tuvių gyvenimo įvykius, Seimo proga 
net du kartus įdėjo rašinius, kuriuose 
pažymėjo, kad seime dalyvauja ne
seniai į JAV atvykęs buvęs krašto

Rusijos apsiginklavimas
STIPRIAUSI PASAULYJE TANKAI. — SPRAUSMINIAI NAIKINTUVAI PAGAL VOKIEČIU PLANUS. 

DAUGIAU NEGU KETURI MILIJONAI ŽMONIŲ PO GINKLU.

Ko vertos Sovietų karinės pajė
gos ir jų apginklavimas — tai bene 
dažniausiai ir įvairiausiai nagrinė
jamų temų pasaulio spaudos pusla
piuose. Tikslaus atsakymo čia -nėra 
ir būti negali. Tačiau vis dėlto pra
vartu ir įdomu susipažinti su bū- 
dingesniais vadovaujančių laikraščių 
samprotavimais, kurių nepaskutinėje 
vietoje yra ir šiomis dienomis švei
carų laikraščio „Die Tat“ paskelb
tieji. Laikraštis rašo:

„Kariniai Washingtono sluogsnial 
nesileido suklaidinami, kad dideli 
pakeitimai Sovietų vyriausybėje, at
likti š. m. kovo pradžioje, ir tai pat 
sovietų karo ministerijoje galį su
silpninti smogiamąją sovietų armijos 
jėgą. Gandai apie galimą plataus 
masto vadų pasikeitimą sovietų ar
mijoje nepasitvirtino. Bet pasitvir
tino amerikiečių nuomonė, kad kari
nių pajėgų ministerio Bulganino pa
keitimas marš. Vasilevskiu turėjo 
tikslą politbiuro narį Bulganiną (pa
našiai buvo ir su kitais politbiuro na
riais) atpalaiduoti nuo smulkių kas
dienių darbų, pavedant juos techni
kui, kad jis galėtų išimtinai atsiduoti 
politiniams vadovavimo uždaviniams.

Amerikiečių žurnalistas Hanson 
W. Baldwin plačioje apžvalgoje In
formuoja apie tai, kas šiandien va
dovauja sovietų armijai. Iš gausybės 
pranešimų ir spėliojimų tikri faktai 
yra šie:

Karinių pajėgų ministerio Vasi- 
levskio žinioje vadovauja: marš. I. S. 
Koniev — sovietų armijai (nebe rau
donajai armijai), marš. K. A. Ver-

ir angliškai kalbėtų, bet apie Lietu
vą. Daugiau literatūros anglų kalba 
apie Lietuvą! Greičiau emigruokit 
iš Vokietijos, greičiau užsidirbkim, 
kad vietoje maisto ir drabužio siun
tinių amerikiečiai lietuviai aukotų 
kultūros fondui. Jei lietuvių ben
druomenės Vokietijoje bent pusė ga
lėtų atsidurti JAV, tai ji žymiai ga
lėtų atgaivinti nutaustančius lietu
vius.

Baigdamas, inž. Dr. Gimbutas dar 
priduria: kas atvažiuoja Amerikon, 
tenestato savo gyvenimo ant čio
nykščių lietuvių pečių. Jie jau gero
kai išsisėmę, ir jų galios labai ribo
tos. Reikėtų ieškoti darbo ir buto 
tiesiog tarp yankių, užimti daugiau 
pozicijų didesniame skaičiuje fabri
kų, įstaigų, biznio įmonių. Tuo tarpu 
daugumas būv. DP veržiasi vienas 
paskui kitą į tą patį cukraus fabriką, 
į tą pačią siuvyklą ir pan. Ten net 
ir anglų k. nepramoksta per dvejis 
metus, nes tik tarp savęs kalbasi. 
Visvien jie lieka eiliniais darbinin
kais, nes fabrikai ne lietuvių. Štai 
■pvz. dar vos apie 100 tremtinių at
važiavo į 2-jų milijonų Bostoną, o 
jau labai sunku rasti darbo: „lietu
vių“ fabrikuose daugiau nebepriima, 
jų jau pilna, o į kitus šimtus fabrikų 
jie nemoka, nedrįsta skinti kelius, 
nes... nemoka anglų kalbos (ir in
teligentai, net buvę aukšti valdinin
kai). Iš viso, mums baisiai trūksta 
pionieriškos dvasios net ir civilizuo
tose sąlygose, kur nebereikia kovoti 
su gamta ir labiau rizikuoti.

I V. Rimvydas

apsaugos ministeris gen. K. Mustei
kis ir buvęs ministeris pirm. J. Čer
nius. Taip pat iškėlė, kad lietuviai 
įspėja amerikiečius dėl komunistinio 
pavojaus visam pasauliui.

Seimo metu žinomas kurortų sa
vininkas J. Bačiūnas, vienas iš in
spiratorių persiorganizuoti į vienin
gą organizaciją, pakvietė rugsėjo 
mėn. trims dienoms tris šimtus Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
veikėjų į savo geriausią kurortą Ma- 
catavoje. Kvietimo tikslas pailsėti ir 
apsvarstyti ateinančios žiemos orga
nizacinį veiklos planą.

B. Vargas

šenin — sovietų oro pajėgoms ir lai
vyno adm. I. S. Jumašev — sovietų 
karo laivynui.

Bendras sovietų karinių pajėgų 
stiprumas, Baldwino žiniomis, dar 
vis tebesiekiąs 4—4,5 mil. vyrų. Iš to 
skaičiaus 2,6 mil. vyrų tenką sausu
mos kariuomenei, pridedant dar 0,4 
mil. vyrų MVD policijos. Visa tai 
sudaro 180 divizijų, kurių daugelio 
pajėgumas esąs žemesnis negu pagal 
planą reikalaujama. Karo laivyne 
priskaitoma 600.000 ir aviacijoje kiek 
daugiau per 500.000 vyrų.

Sovietų tankai nuolatos tobulina
mi. Sunkusis tankas „Josef Stalin 
III“ savo priešakinių šarvų storumu, 
savo patranka ir savo judėjimo ga
lia, amerikiečių specialistų manymu, 
laikytinas stipriausiu ginklu pasau
lyje. Atrodo, kad sovietai laiko 
paruoštyje branduolį, susidedantį iš

Atlanto paktas - žingsnis i nauja kata
BALTIJOS JURA VIRTO RAUDONĄJA

Britų užsienių reikalų ministeri
jos tarptautiniams reikalams eksper
tas ir istorijos knygų autorius Sir 
R. Storrs pareiškė, kad Atlanto pak
tas esąs pasiruošimas karui ir kad 
Skandinavijos kraštams esanti di
džiausia grėsmė.

Jis neseniai lankėsi Skandinavijos 
kraštuose ■ ir padarė tokias tiems 
kraštams išvadas:

1.
2.

Pranykti už geležinės uždangos, 
Nieko neveikti ir tikėtis geriau
sio,
Sudaryti regionalę gynybos or
ganizaciją ar
Prisijungti prie Atlanto pakto.

Danijos ir Norvegijos prisidėjimas 
prie pakto, neabejotinai priartinęs 
karo grėsmę prie Skandinavijos. Da
nija ir Norvegija visada buvusios 
artimesnės vakarams, kai Švedija, 
būdama prie Baltijos jūros, kuri ta
pusi raudona, savo politinę poziciją 
daranti labai pažeidžiamą. Jei Šve
dija būtų pasirašiusi Atlanto paktą, 
jo įsitikinimu, Sovietų Sąjunga būtų 
per Suomiją priartėjusi prie Švedi
jos sienų.

Švedijos kariuomenė esanti ge
riausia Europoje. Ji turinti 600.000 
gerai paruoštų karių, 4 tankų pul
kus, 500 pirmos eilės karo lėktuvų. 
Švedijos karo pramonė esanti dl- 
didžiausia Europoje.

1939 m. Suomijos karas su Rusija 
išgelbėjęs Europą nuo Sovietų inva
zijos ir Rusijai atsiėjęs 500.000 ka
rių. Kas bus po 1952 m., kai pasi
baigs reparacijų tiekimas Sovietams, 
sunku pasakyti. (UP)

ŽINOTINA AUSTRALIEClAMS
Australijos imigracijos departa

mento mėnesinis biuletenis rašo:
1. Europiečiai, kurie Australijoje 

jau išgyveno ilgiau negu metus laiko 
ir ketina natūrallzuotis, turi jau da
bar imtis žygių savo dokumentams 
sutvarkyti. Emigrantai, kurie atvy
ko 1947 m. lapkričio mėn. „General 
Helntzelman“ laivu, turi teisę pa
duoti prašymus. Jie turi rašyti Com
monwealth Migration Officer tos 
valstijos sostinėn, kur jie gyvena, ir 
paprašyti „Declaration of Intention“ 
blankų.

1949. VI. n.

Naujos Kominformo direktyvos
Čekoslovakijai gal bus leista prisijungti prie marshal- 

LIO PLANO
Iš Vienos atėjusiomis žiniomis, 

čekoslovakų komunistų partijos kon
greso proga Pragoję įvykęs ir slap
tas Kominformo posėdis, kuriame 
aptartos ir kai kurios naujos toli
mesnės laikysenas gairės, ypatingai 
suaktualėjus „nacionalinio komuni
zmo“ ir satelitų ūkinėms proble
moms.

Stuttg. Ztg. žiniomis, šalia penk
mečio plano kritikos, daug dėmesio 
buvo kreipiama į reiškinius už gele
žinės uždangos, kurių šaknys glūdi 
„nacionalinio komunizmo“ plėtotėje, 
iškilusioje Tito pasišakojimų pasė
koje. Tai esąs reiškinys, nesuderi
namas su pasaulio revoliucijos idė
jomis. Iš Maskvos atstovų buvo duo
tos direktyvos dar griežčiau imtis 
priemonių prieš visokias nacionali
stines tendencijas satelitų komuni- 

Istinėse partijose. Išimtį sudaranti tik 
vokiečių komunistų partija, kuriai

35—70 tankų ir motorizuotų divizijų, 
nors stebėtojai šiuos skaičius laiko 
perdėtais.

Pagal paskutinius spėliojimus so
vietų aviacija turi 1.600 keturmotorių 
bombonešių, kurių tipas atitinka 
amerikiečių B-29. Kas mėnuo paga
minama po maždaug 80 naujų maši
nų. Naujasis MIG sprausminis nai
kintuvas, kuris pirmąsyk viešumai 
buvo pademonstruotas per gegužės 
1-sios paradą, amerikiečių ekspertų 
laikomas labai greitu ir judriu mo
deliu, kuris pagamintas didžiąja da
limi pagal vokiečių planus.“

Baigdamas laikraštis pažymi, kad 
Sovietų karo biudžetas 79 mrd. ru
blių, arba 15,1% viso biudžeto, pri
skaičius išlaidas iš kitų šaltinių ir 
netiesiogines investicijas, reikia ver
tinti dvigubai ir faktinai jis siekiąs 
maždaug 180 mrd. rublių.

2. Jei nuvykę nori atsigabenti į 
Australiją savo žmonas ar*artimus 
gimines, kurie yra taip pat DP, turi 
rašyti Departament of Immigration, 
Canberra, A.C.T., ir paprašyti 
reikiamų blankų. Šios blankos gali 
būti taip pat gaunamos iš Admini
strative Officer at Reception Center.

(The New Australian)

148.527.000 GYVENTOJŲ 
AMERIKOJE

AP iš Washingtono praneša, kad 
š. m. balandžio 1 d. J.A.Valstybėse 
buvo 148.527.000 gyventojų. Pagal 
Statistikos Biuro pranešimą, per pir-

„The Baltic Review“, pasiremda
mas Rygos radijo pranešimais, apra
šo kaip Sovietai paverčia Latviją 
ubagynu — kolchozais. 1939 m. bir
želio 26 d. buvo apsėta 2.239.000 ha 
1942 m. gruodžio 15 d. 2.188.000 ha 
o 1949 m. pavasarį — 1.900.000 ha. 
Melžiamų ‘karvių 1939 m. buvo 
890.200.000, po karo 200.000 ir 1949 m. 
pavasarį 380.000.

To paties radijo pranešimu, vy
riausybės 5 metų planas numato po 
vieną karvę kiekvienam 12 ha aria
mos žemės kolchozui. Jei pagal pla
ną bus gyvulių ūkis pakeltas, tai po 
5 metų galės pasiekti iki 500.000 
štukų. ,

Šių metų balandžio 18 d. Rygos 
radijo pranešimu 1947 m. pavasarį 
buvę 4 kolchozai, 1948 m. — 187 ir 
dabar jau 4.000. Viename kolchoze 
1949 m. buvo 500 ha žemės, 116 šei
mų, 33 arkliai ir 32 karvės. Atseit, 
vienai šeimai išeina nepilni 5 ha že
mės ir 4 šeimoms viena karvė.

Dabar kolchozai turi jau 1.500.000 
ha žemės. Traktorių, esą permaža, 
nors ir labai sovietai giriasi. Spėja
ma, jog tik 7% apdirba mašinomis. 
Pagal oficialius duomenis, 80% kai
miečių esą jau suvaryta į kolchozus. 
Biuletenis nurodo, kad kol kaimie
čiams būsią leista turėti 0,25—0,65 ha 
žemės daržus, tol neišmirįią badu. 
Latvių spauda ir radijo nuolat pa-

Latvijos kolchozai

muosius š. m. tris mėnesius padidėjo 
580.000 gyventojų.

kominformas pageidauja turėti na- 
cionalistiškesnį veidą, kad padaryti-'' 
ją populiaresne vokiečių masėms.

Užsienio politikos srityje taip pat 
gauta naujų nurodymų. Taip pvz., 
nuimtas Maskvos draudimas išvyti iš 
Vengrijos jugoslavų repatriacinę ko
misiją, kuri ten visą laiką veikė pa
gal taikos sutartį. Ta pačia proga 
kominformo galiūnai turėjo konsta
tuoti, kad pastangos nuteikti prieš 
Tito aukštus jugoslavų karininkus 
nuėję niekais. Vengrijos vyriausybė 
taip pat gavo sutikimą išleisti kelis 
tūkstančius žydų emigruoti į Pale
stiną, paimant nuo galvos po 200 doL 
mokesčio... Iš Vengrijos transporto 
laukia jau 3.000 žydų.

Dėmesio vertas Kominformo nu
tarimas — leisti Čekoslovakijai su 
Vakarais palaikyti glaudesnius san
tykius.

Sovietų užs. reik, ministerio pa- 
vad. Zorinas oficialiai jau painfor
mavęs čekų valdžios pareigūnus, kad 
Sov. Sąjunga nieko prieš neturė
sianti, jei Čekoslovakija diplomati
niu keliu sieksianti prisijungti prie 
Maršhallio plano. Kaip žinoma, savo 
laiku Čekoslovakijos parlamentas 
buvo nutaręs prie Maršhallio plano' 
prisidėti, tik negavo Maskvos apro- 
batos. Tačiau dabartinė ūkinė kraš
to padėtis jau ir Maskvą verčia savo 
ankstyvesnius sprendimus keisti, kas 
ir bandoma daryti Kominformo ti
tulu.

Belieka tik palaukti, ar JAV su
tiks pro Čekoslovakišką skylę pilti 
savo derlių į kiaurą sovietų maišą.

-j.m.-

AP iš Londono praneša, kad geu. 
Johnson atvykusioms amerikiečių 
karo korespondentams pareiškęs, jog 
D. Britanijoje yra 8.000 aviatorių, ir 
kad netrukus dar bus atgabenta 
4.000. Tad iš viso Anglijoje JAV 
aviacijos personalo bus 12.000, kurie 
aptarnauja super, tvirtovių B 29 tris 
grupes ir laiko didelį aerodromą.

AŠ NORIU BOTI ClA, KOVOTI IR, 
JEI REIKS, MIRTI

Feldmaršalas Montgomery, daly
vaudamas 5 metų invazijos į Nor
mandiją minėjime pareiškė: „Aš ne
su tik britų karys, bet esu jau tarp
tautinis kareivis... Pakankama ga
rantija jums, kad tą dieną, kada 
Prancūzija būtų užpulta, visa britų 
kariuomenė bus čia jos ginti. Aš 
pats būsiu čia, kovosiu ir, jei reikės, 
mirsiu su jumis. Kai aš matau šiuos 
griuvėsius, aš sakau sau, kad neturi 
būti priešo mindžiojama Prancūzijos 
žemė... Ir jei Vakarų Unijos 5 ga
lybės efektingai susijungs, nebus jo
kios agresijos iš Rytų“ — nurodė 
Montgomery.

brėžia, kad kolektivizacija bus vyk
doma taip, kaip yra numatyta trum
poje komunistų partijos istorijoje. 
Tai reiškia, jog nė vienas geras ūki
ninkas, bolševikų vadinamas „buo
že“ negalės būti kolchozo nariu ir 
tokie geri ūkininkai turės būti likvi
duoti, išvežant juos Sibiran ar kitur. 
Paskutinėmis žiniomis prasidėjusi < 
tokia masinė ūkininkų deportaciją t 
Sibirą, kur jie išpalengva turės vergų 
stovyklose mirti. (Laiškai iš už ge
ležinės uždangos.)

A. a. Advokatui Mykolui 
KOLIUI mirus, Ponią ir visą 
šeimą nuoširdžiai užjaučia 

Lietuviai teisininkai 
Kanadoje

š. m. gegužės 29 d. Bad- 
Kissingen ligoninėje staiga po 
operacijos mirė miškininkas, 
buvęs ilgametis Piniavos ir 
Varnėnų girininkijų girininkas 

Romualdas NAVICKAS.
Palaidotas Bad-Kissingen vo
kiečių kapinėse.

Su širdgėla praneša apie tai 
jo draugams ir pažįstamiems

IRO HQ Bad-Kissingen 
Lietuviai Tarnautojai
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