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Sustiprėjo drąsa laisvės kovai
Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzikauskas pareiškė spaudai apie misiją į JAV

Išbuvę daugiau kaip keturis mė
nesius kelionėje, aplankę J.A.Valsty- 
bėse reikalingas valdines Įstaigas ir 
judresniąsias lietuvių kolonijas, 
trumpai pabuvę Paryžiuje ir Lon
done, pagaliau š. m. birželio pirmo
siomis dienomis VLIKo pirm-kas 
prel. M. Krupavičius ir Vykd. Tary
bos pirm-kas Vacį. Sidzikauskas gri
žo Vokietijon. Norėdami supažindinti 
tautiečius su šiai misijai skirtais už
daviniais ir kelionės metu patirtais 
Įspūdžiais, abu pirm-kai š. m. bir
želio 15 d. dalyvavo Informacijos 
tarnybos sušauktoje tremties spaudos 
konferencijoje ir pasidalino mintimis 
su jon atsilankiusiais visų tremties 
laikraščių redaktoriais.

Po Informacijos tarnybos valdyt. 
J. Brazaičio trumpo įvado, Vykd. 
Tarybos pirm-kas Vcl. Sidzikauskas 
apibūdino misijos politinį-diploma- 
tinl uždavinj.

Pati kelionė 1 JAV buvo planuo
jama jau žymiai anksčiau, kalbėjo 
p. Sidzikauskas, ir turėjo Įvykti dar 
praeitųjų metų spalių mėn. Bet JAV 
prezidento rinkimai ir artėjančios 
šventės privertė ją atidėti iki sausio 
■men. pabaigos.
TREJOPAS MISIJOS UŽDAVINYS

Misijos uždavinys buvo trejopas: 
1) politinis — pagyvinti JAV mūsų 
laisvės kovos’barą, užmezgant asme
nini kontaktą su vadovaujančiomis 
JAV politinėmis asmenybėmis, spau
da ir tais pačiais tikslais kovojančių 
tautų egzilinė'mis atstovybėmis, 2) 
tautinis — susipažinti vietoje su są
lygomis, kuriose mūsų tautiečių da
liai tenka susidurti su didele proble
ma — tautinio potencialo išlaikymu, 
stengiantis jį dar sustiprinti ir 3) fi
nansinis — laisvės kovai lėšų telki
mas. Apie paskutiniuosius abu už
davinius kalbėjo VLIKo pirm-kas 
M. Krupavičius po to sekusiame pra
nešime, gi politinę diplomatinę pusę 
išsamiau nušvietė Vykd. Tarybos 
pirm-kas Vcl. Sidzikauskas.

J.A.Valstybėse pirmiausia buvo 
sueita l kontaktą su Lietuvos Pa
siuntiniu bei Įgaliotu Ministeriu P. 
Žadeikių ir Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Vos pasiekus Ameriką, Stali
nas buvo pradėjęs savo niekais pa
sibaigusią taikos ofensyvą. Tad buvo 
svarbu išsiaiškinti oficiali Valst. De
partamento pozicija Lietuvos atžvil
giu. Prieš leidžiantis tolimesnėn ke
lionėn, kaip tik ir buvo apsilankyta 
Washingtone. Mūsiškai tariant, už
sienių reikalų ministerijoje tuo metu 
vyko Marshallio ir Achesono pasi
keitimas, tad misiją maloniai ir drau
giškai priėmė ministerio pav. Hicker
son. Čia pat buvo kalbėtasi ir su 
Europos skyriaus viršininku Reyn- 
hard, o taip pat specialiai Rytų Eu
ropos — Salter ir Pabaltijo — Thomp
son. Jų visų buvo užtikrinta, kad 
JAV pozicija Lietuvos atžvilgiu, ne
kartą oficialiai deklaruota, ir toliau 
liekanti nepakitusi, nežiūrint kaip 
būtų Sovietų veikiama ir manevruo
jama. Užtikrinimai Valst. Departa
mente buvo tokie, kurie padrąsina 
laisvės kovos tęsimą. Pabaltijo pro
blema jau yra tapusi viena neišski
riama bendrosios Europos politikos 
grandimi.

Ten pat buvo susitarta, kad kon
krečiais reikalais būsiąs parengtas 
memorandumas. Toksai netrukus 
buvo Ministerio P. Zadeikio įteiktas 
ir apie jo turinį savo laiku spaudoje 
minėta: išreiškus viltį ir padėką 
Jungt. Valstybėms, prašyta daryti 
žygių, kad Sovietai būtų sudrausti 
dėl masinių trėmimų, toliau — glo
boti tremtinius, plėsti jų įkurdinimą, 
steigti Vokietijoje lietuvių konsula- 
rines įstaigas, paskatinti amerikiečių 
karinę valdžią Europoje, kad pavo
jaus grėsmėje laiku būtų atitinka
mai pasirūpinta mūsiškiais tremti
niais Europoje.

Pažymėtina ir tai yra mus džiu
ginąs dalykas, kad delegacija buvo

Valst. Departamente priimta kaip 
oficialūs pareigūnai — VLIKo ir 
Vykd. Tarybos pirmininkai, bet ne 
kaip privatūs asmens.

UŽSIMEZGĖ KONTAKTAS SU 
SPAUDA

Atvykus New Yorkan užsimezgė 
pirmasis kontaktas su JAV spauda. 
Suorganizuota speciali spaudos kon
ferencija, kuri misijos atsilankymą 
tuojau išgarsino Amerikoje. Tenka 
•pastebėti, kad visą viešėjimo laiką 
Amerikos spauda reiškė domėjimąsi 
mūsų pirm-kų kelione ir jų kalbo
mis bei pareiškimais. Propagandiniu 
požiūriu tai nemaža laimėtu anglo
saksų visuomenėje.

Jungt. Tautų visumos suvažiavi
mo pirm-kui Dr. Evattui įteiktas tri
jų Pabaltijo tautų vardu memoran
dumas apie faktinę padėtį dabar tuo
se kraštuose. Memorandumas rado 
pritarimo. Konkrečių žygių nesu
laukta svarbiausia dėl to, kad sesija 
ėjo į pabaigą. Ateinančiai sesijai bus 
įteiktas kitas, platesnis ir konkretes
nis memorandumas.

Lankant kolonijas, palaikytas kon
taktas su miestų burmistrais, vieto
mis ir su gubernatoriais, o visur su 
spauda. Ta proga specialios ceremo
nijos (pvz. iškilmingas miesto raktų 
įteikimas ir p.) prisidėjo prie Lietu
vos bylos propagavimo ir populiari
nimo.
. .Teko kalbėti per . lietuviškus ir 

angliškus radijo siųstuvus (Cleve
land, Boston, Chicago ir p.), o Chi
cago j e dviem atvejais į angliškąją 
visuomenę per specialius mitingus. 
Visuomenė reiškia dėmesį, būtų nau
dinga dažniau prabilti į ją, tačiau 
nuolatiniam veikimui Amerikoje 
trūksta ir laiko ir žmonių, kurie to
kiu būdu galėtų veikti. Vienur kitur 
tąja kryptimi pasistūmėta ir tai gana 
sėkmingai (Pittsburge, Detroite).

Artinantis kelionės pabaigai ir 
Paryžiaus konferencijai, abudu pirm- 
kai dar kartą lankėsi Valst. Departa
mente, o ministerial ir ALT įteikė 
atitinkamoms vyriausybėms memo
randumus. Ir šiuo atveju pažymė
tina, kad valdinių sluogsnių pareikšti 
patikrinimai Lietuvos atžvilgiu yra 
pozityvūs. Paryžiaus konferencijoje, 
jeigu esą ir būsią užkliūta už terito
rinių klausimų, tai jie tebūsią tik 
paliesti, bet nieku būdu neišspręsti. 
Vokietijos taikos sutarties reikalu 
turėsianti būti sukviesta visų suinte
resuotų valstybių taikos konferen
cija. Vieniems keturiems tai esanti 
per didelė problema.
LIETUVOS REZISTENCIJA YPA

TINGAI VERTINAMA
JAV pažiūra į mūsų rezistenciją 

pažymėtina kaip ypatingai palanki,

teigiama. Lietuva tuo požiūriu iš
skiriama iš kitų egzilinių atstovybių. 
Aiškiai pasisakoma, jog nebetolimas 
esąs metas, kada teksią bendrauti su 
tikrąja Lietuvos vyriausybe. Diplo
matiniuose siuogsniuose nepripažįsta
ma Europos suskaldymas: įvykių ei
ga ir pagaliau pačios Amerikos inte
resai teleidžia įsivaizduoti išlaisvintą 
visą Europą.
» Kanadoje kalbėtasi su pora kabi
neto narių, užsienių reikalų ministe
rijoje su Europos sk. vedėju. Ap
tarta politiniai klausimai. Pasikal
bėjimais susidomėta ir pabrėžta, kad 
šis vizitas turėsiąs reikšmės nusta
tant vėliau Kanados politiką. Buvo 
prisiminta Lietuvos konsulato Kana
doje veiklos atgaivinimas ir tam 
gauta pažadų, tačiau atvykus Londo
nan teko patirti žinia apie kons. 
Grant-Suttie mirtį. Skaudi ir nelauk
ta žinia padėtį vėl palieka tokią, ko
kia ji buvo ligi tol.
«• Gegužės 5 d. New Yorke buvo su
ruošta visų pavergtųjų Europos tau
tų demonstracija prieš Sov. Sąjungą. 
Dalyvavo tautos pradedant Albanija 
ir baigiant baltąja Rusija. Priimtoje 
rezoliucijoje užakcentuotas Lietuvos 
savarankumas busimojoje Europos

santvarkoje, atkūrus demokratinę 
Rusiją. Demonstracija davė progos 
susitikti su JAV įsikūrusiomis egz. 
pavergtųjų tautų vadovybėmis, su 
kuriomis kiek vėliau užmegstas kon
taktas. Ateityje, kada bus sudarytas 
egzekutyvinis to internacionalo or
ganas, kuris projektuojamas suda
ryti iš visų demokratiškai valstybinį 
gyvenimą gyvenusių kraštų atstovų, 
to internacionalo svoris turės žymiai 
padidėti. Šiuo metu atliekami pa
rengiamieji darbai ir, reikia paste
bėti, gana sėkmingai. Sakysim, su
siderino ir bendrą tarpusavy kalbą 
surado čekai su slovakais. Nesusi- 
gieda viduje dar vengrai, jugoslavai 
ir ypatingai lenkai. Bet ir čia matosi 
tikslan vedančių pastangų, skatinan
čių laikinai užmiršti skirtingumus, 
kada kovojama prieš bendrą priešą.

Taigi politinėje diplomatinėje sri
tyje, užmezgus kontaktą su oficialio
mis įstaigomis, visuomene ir rezi
stencinėmis ekspozitūromis, misija 
reikią laikyti pasisekusia. Tuo pa
grindu ir buvo galima spaudos at
stovams pakelyje pareikšti, kad grįž
tame Europon sustiprėjusią dvasia, 
— baigė savo pranešimą Vykd. Ta
rybos pirm-kas Vcl. Sidzikauskas.

Paskutinės aktualijos
— Pirmadienį keturių užs. reikalų 

ministeriu konferencija Paryžiuje 
pasibaigė ir paskelbtas bendras ko
munikatas. Susitarimai padaryti la
bai riboti. Vokietijos vienybės klau
simu nesusitarė. Prieita prie tam 
tikro modus vivendi ūkio srityje. Vi
šinskis raštu pasižadėjęs, jog Ber
lyno blokados daugiau nebus, matyti 
sovietai dėl jos nagus nusvilo. Kon
taktas tarp keturių didžiųjų užmegz
tas ir bus palaikomas,, kad galėtų 
Vokietijos kai kurius ūkinius klau
simus spręsti.

Austrijos taikos sutarties sudary
mo reikalu pažengta toliau. Vakarie
čiai sutiko, kad Austrija išmokėtų 
sovietams 150 mil. dol. per 6 metus. 
Sienos nustatoritos tokios, kokios bu
vo 1938 m. Numatyta taikos sutartį 
paruošti iki rugsėjo mėnesio, kad ga
lėtų ją pasirašyti.

JAV ir D. Britanijos užsienių rei
kalų ministerial išvyko į namus. >

Po to, kai komunikato tekstas bu
vo paskleistas, Višinskis gavęs iš 
Maskvos naujas instrukcijas ir prašė 
tuojau komunikatą sulaikyti. Mini
sterial rinkosi vėl posėdžio. Kokie 
to pasitarimo rezultatai, žinių ne
gauta.

— Vatikanas Čekoslovakijos vy
riausybės sudarytą katalikų akciją 
su išprievartautais kunigais pasmer
kė, o kunigus ekskomunikavo.

Gaivinti lietuvybę, kur tik galima
VLIKo Pirm. Prel. M. Krupavičius'apie savo kelione
Visuomeninėje plotmėje, pareiškė 

žodį ėmęs VLIKo pirm-kas prel. M. 
Krupavičius, buvo užsibrėžta pagi
linti ryšius su lietuviškąja Ameri
ka. Gaila, per trumpas laikas ir ne- 
visada lankstus • maršrutas teleido 
aplankyti tik 57 vietoves, tuo tarpu 
kada lietuviškų parapijoje ten turi
ma 135. Misijai lankant lietuviškas 
kolonijas, ALT greta vykdė finansi
nę rinkliavą Lietuvos laisvinimo rei
kalams. Šios rinkliavos rezultatai vis 
dėlto vaizduotas! kiek geresniais, ne
gu faktinai pasirodė. Tam būta ke- 
letos priežasčių: 1) Bendroji depre
sija. Šiuo metu bedarbių JAV skai
čiuojama 5—6 milijonai. Jų skaičius 
vis didėja. Vadovaujančiuose Ame
rikos siuogsniuose į visa tai žiūrima 
su tam tikru optimizmu: esą iki metų 
pabaigos padėtis galinti dar labiau 
blogėti, tačiau ateinantieji metai at
nešiu persilaužimą. Dabartinis ne
darbo didėjimas, anot jų tėsąs tik 
laikinis reiškinys, kyląs bebaigiant 
pereiti iš karo į taikos ūkį. Ne vie
nas ir tremtinys yra netekęs darbo 
ir susidūręs su sunkumais. 2) Sąmo
ningoji lietuvių visuomenė masiškai 
mažėja, Išmiršta. Jautresni pasirodo

tie, kurie yra turėję tiesioginį kon
taktą su-Lietuva, bet tokie yra kaip 
tik senyvo amžiaus žmonės. Tuo at
žvilgiu šiandien pastebimas didelis 
skirtumas palyginti su padėtimi po 
pirmojo pasaulinio karo. 3) Žmonės 
pailsę nuo dažnų rinkliavų. 4) Trūk
sta naujų, optimizmą skatinančių im
pulsų.

Tačiau nežiūrint to rinkliava pa
vykusi daug daugiau negu ji būtų 
glėjusi duoti be misijos pagalbos. Už
simota surinkti 100.000 dol. ir ALT 
tikisi netoli tos sumos gauti. Ren
kama individualiai, o atskiros vie
tovės apdedamos specialiomis sumo
mis, kiek jose užplanuota surinkti. 
Čia vis dėlto pabrėžtinas didelis 
mūsų užjūrio tautiečių idealizmas ir 
pasiaukojimas pinigais paremti lai
svės kovą.

Stiprinimas lietuviškumo tenyk
štėje visuomenėje buvo antrasis mi
sijos uždavinys. Tas klausimas ypa
tingai šviesių vilčių neteikia. Jis 
statytas visur kietai, kad davus pla- 
tesniesiems sluogsniams progos esa
ma padėtimi susirūpinti. Lietuviškas 
užnugaris JAV svarbus dabar, bet 
jis bus reikšmingas ir atkūrus laisvą

Jugoslavija už prekybq su Vakarais
Kiek Rytų-Vakarų politinių san

tykių derinimas susiduria su kieta 
Kremliaus politikų oda, tiek ūki
niuose kas kart ryškiau iškyla die
nos švieson tendencijos, gravituojan- 
čios Į ūkinių santykių reikalingumą. 
Jau Europos Ūkinės Tarybos konfe
rencijoje debatų metu paaiškėjo, kad 
Rytai daug daugiau reikalingi ūki
nių santykiiĮ su Vakarais, nei prie
šingai. Ypatingai tie norai veržiasi 
iš satelitinių sovietų kraštų, tačiau 
ne visi turi pakankamai drąsos vie
šai prisipažinti. Politinė priklauso
mybė laiko supančiojusi ir tokius ge
rus kalkuliatorius ir prekybininkus, 
kaip čekus, kurie jau ima suprasti, 
kad ir pavėluotai, ką reiškia nusto- 
jimas Vakarų rinkų jų tekstilės ir 
mašinų pramonei.

Kremliaus politinio surambėjimo 
varžtai neteikia vilties ir artimiau
siai ateičiai, kad tie santykiai radi
kaliai pasikeistų. Tačau gerai ir tai, 
kad Kremliaus įtakai lengvai pasi-

davusios kai kurios Vid. Europos 
tautos pamatė, ką reiškia jų gyveni
me nustojimas ryšio su Vakarais ir 
pasitikėjimas Maskvos propaganda, 
vis dar nenustojančia vilties į JAV 
ir Vak. Europos ūkinę suirutę..,

Kokioje būklėje yra Sov. Sąjun
gos satelitai, kokiomis slaptomis vil
timis jie gyvena, žvelgdami į Va
karų ūkinę raidą, geriausia parodo 
Jugoslavija, atvirai išdrįsusi atsikra
tyti kominformo propagandos varž
tais. Pusiau oficiozinis jugoslavų 
laikraštis „Politika“ Rytų-Vaka
rų prekybinius santykius vaizduojasi 
jau blaivesnėmis akimis ir savo 
išvedžiojimus bazuoja realia padėtim, 
o ne tuščiomis Kremliaus agitatorių 
svajonėmis. Laikraštis rašo;

„Vakarų Europos kraštai Rytų 
Europoje turi natūralis žaliavų šalti
nius ir kartu patogias rinkas savo 
gaminiams. Po karo pradėtasis atsi
ribojimas tarp kapitalistinių ir so
cialistinių kraštų skaudžiai palietė ne

tik ūkiniai silpnuosius, bet ir tokius, 
kaip D. Britaniją, kuri žaliavas pri
versta pirkti už brangius dolerius 
Amerikoje, kai anksčiau tai galėjo 
už savo sterlingus pigiau gauti arti
muose Europos rytų kraštuose. Ly
giai kaip Prancūzija ir Italija už di
delių aukų kainą priverstos įsivežti 
anglis iš Amerikos, nors praktiškai 
prie pat jų durų yra lenkiškoji ang
lis, kurią jos galėtų gauti pigiau ir 
už savo gaminius. Lygiai ir planin
gojo ūkio kraštai yra priklausomi 
nuo reikalingų žaliavų, galimų gauti 
tik iš kapitalistinių kraštų. Čekoslo
vakija, Vengrija, Rumunija negali 
kitaip laikytis, kaip tik palaikant in
tensyvius prekybinius santykius su 
Vakarais. Jugoslavija yra panašioje 
būklėje, todėl ji ir atmeta visus kal
tinimus, einančius iš kominformo, 
dėl jos prekybinių santykių plėto
jimo su Vakarais.“

Taigi, būklė panaši, bet kad ne 
visi prasižioti gali... -j.m.-

Lietuvą. Pasigendama lietuviško 
jaunimo, nes dalis jau nebemoka su
derinti amerikonizmo ir lietuvišku
mo. Tačiau netrūksta ir gražių pa
vyzdžių. Jų pasisekimas didele dali
mi pareina ir nuo naujųjų ateivių 
(DP) laikymosi. Kur santykiai tarp 
senųjų ir naujųjų ateivių nuoširdūs 
ir geri, tenai ir ateitis teikia daugiau 
vilties. Pasitaiko tačiau ir apgailėtino 
trynimosi tarp vienų ir kitų, o tai 
daugiausia tik dėl nesupratimo.

Amerikonizmas — didelė galybė. 
Jis pastebimai veikia ne tik senuo
sius imigrantus, bet ir dabartinius 
DP. Abiems tėvams dirbant gali at
sitikti net tai, kad vienas kitas ilgai
niui ir su savo vaikais lietuviškai ne- 
besusikalbės. Taip greit amerikoniz
mas gali nusivilioti jaunas sielas, jei
gu jos nebus apsaugotos atitinkamo
mis užtvaromis. Yra tačiau ir gra
žių pavyzdžių, kada senųjų imigran
tų vaikų maži vaikai kalba lietuviš
kai, nors tokie atvejai yra didelė re
tenybė. Kitų tautybių vaikai savo' 
tėvų gimtąja kalba (vokiškai, pran
cūziškai, lenkiškai) kalbant teko 
dažniau girdėti. Jeigu būtų galima 
grąžinti lietuvių kalba į gimtąją pa
stogę, vaikus dar būtų galima at
gauti. Sunkiau yra su paaugusiu jau
nimu Jaučiasi pastangos ir jam pri
laikyti. Tuo tikslu pvz. marijonai 
leidžia specialų laikraštį jaunimui 
anglų kalba. Lietuvių mokyklose 
gausu kitataučių. Lietuvių kalba kaip 
atskiras dalykas dėstoma popietinė
mis valandomis. Deja, atsiranda tė
vų, kurie pradeda reikalauti nebe- 
dėstyti lietuvių kalbos. Dideli nuo
pelnai lietuviškumo palaikyme ati
tenka lietuviškoms parapijoms, dva- 
siškijai ir mokyklas išlaikančioms 
vienuolėms.

Nemažas vaidmuo tenka atvyku
sioms DP. Jų būklė daugiausia sun
ki. Deklasavimas ryškus. Geriau
siai sekasi įsikurti gydytojams ir 
technikams, nors nėra taisyklės be 
išimties. Laisvosios profesijos — tai 
medžiaga fiziniam darbui. Mėgstama 
priekaištauti, kad naujieji atvykė
liai perdaug medžioję dolerius, šali
nąs! visuomeninio veikimo. Bet kai 
jie visiškai susigyvens su dabartine 
fizinio darbo darbininkų būkle, be 
abejo, jie ims grįžti visuomeniniu 
veikiman, kaip jau vietomis ir paste- 
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Reformuotina, bei ar iuo būdu
j Rašo J. Cicėnas

„Mūsų Kelio“ Nr. 43 (233) buvo 
Įdėtas sir. Reorganizuotina knygų 
leidybą". Str. autorius V. K. i šį taip 
opų — lietuviškai knygai būti ar ne
būti! — reikalą, deja neįneša nieko 
aiškesnio, priešingai — tepaliaupsina 
pilietybės teises Įgaunantį tremtinių 
nepaslankumą tautinei kultūrai.

Jis rašo: „beprasminga visomis 
priemonėmis skatinti žmones pirkti 
knygas, jeigu jų kainos visiškai ne
priderintos ekonominiam žmonių pa
jėgumui“. Ak, įpraskime save la
biau gerbti ir nesidėkime elgetomis 
kai toks dalykas, kaip tautinė kultū
ra, perkama metais ir ne vien kiše
nės, bet ir dvasios išgalėmis. Teko 
nuodugniai pažinti keletą stovyklų ir 
kalbėtis su kitų dar stovyklų pašto 
pareigūnais, ir pasirodo kaip taisyk
lė: kas arčiau pinigo, tas toliau nuo 
tautinės kultūros. LTB ir kiti mū
sų vadovaujantieji sluogsniai skun
džiasi, kad iš stipriai dirbančiųjų ir 
pasilaikančių sunku išreikalauti nuo
šimčiai tautos fondui. Dar labiau tu
ri skųstis... lietuviškoji knyga. Gal 
būt, vienu kitu atveju knyga pasi
teikė markė per brangi. Tačiau visų 
pirma peiktini ne leidėjai, bet mūsų 
iš diplomų inteligentai (ir kiti auk
štai plaukiantieji), kurie kas kartas 
labiau tolsta nuo gimtosios knygos, 
patys nepajusdami, kaip pranyksta 
grįžtamojo analfabetizmo sūkuryje.

Inž. arch. T. J. Vizgirda savo 
spaudinius buvo nupiginęs 50—80%, 
duok, žmogau, ir metus, o ne mėnesį, 
ir nieko neatsieksi, jei įsikurdinimo 
skersvėjai baigia išpustyti atsakomy— 
bės viskam, kas lietuviška, jausmą. 
Nupigo beveik 40°/» ir tokia visų 
profesijų, luomų ir verslų žmonėms 
būtina enciklopedijėlė, kaip „Lietu
vos žemės ūkis ir statistika“. Kas

nius. Lygiuokime aukštyn, bet ne į 
padugnes; atsiektą kultūrą kelkime 
į viršų, bet ne ją lenkime prie išsi
tiesti neketinančių žmonių. Tai vy
riausias kiekvienos politinės emigra- 
cjos sėkmingumo dėsnis. Jau dr. V. 
Kudirka sielojosi „Varpe“, kad lietu
viškosios knygos išvaizda būtų kaip 
įmanoma labiau žmoniška ir nebe- 
atrodytų kaip lozorius tarpe sveikųjų. 
„Vilniaus Žiniose“, jei jas pasklaisty- 
sime, rasime J. Biliūno, Pr. Mašioto 
ir kitų susirūpinimą „kaip užlaikyti 
knygą sveiką ir dailią.“ Ar mes anų
jų lietuvių sielojimąsi lietuviškąja 
knyga palaidosime tarp nejaukiai 
smulkių dienos reikaliukų? Parsineš- 
kime laisvę atgausiančion tėvynėn 
bent visapusiškai geros knygos ilgesį 
ir meilę, ir tai jau bus didelis laimė
jimas.

Tremties knyga niekada nenupigs 
iki ledų porcijos, tai jau iš anksto 
žinotina tiesa. Visų pirma, per maži 
mūsų knygų tiražai. Antra grįžus, 
„sunkiai dirbantis mažai pelnantis 
tautietis Amerikoje, Australijoje, Ka
nadoje“ pats supras, kad ir knygas 
rašo beigis rašys „sunkiai dirbantis 
mažai pelnantis“ rašytojas rašys po- 
darbinėmis valandomis. Argi rašy
tojui nepriklauso bent simbolinis at
lyginimas už akordą? Kurlink meS 
būtumėm nuėję, jei ne palaiminta 
keletos pasiryžėlių valia knygoms 
leisti. Darbas pradėtas ir tęsėtas iš 
niekur pagalbos nesulaukiant. Turi
me, galime didžiuotis, šiokią-tokią 
tremties biblioteką. Ne aplinkraš
čiai, bet leidėjų sumanumas ir ryžtas 
apsaugojo mus nuo kompaktinio ne
raštingumo. Ne knygos bičiuliai pri
valu barti, bet tiejie, kurie gyveno ir

bando įsikurdinti visai pamiršdami 
gimtąjį raštą. Iš tikro mus gali iš
tikti rimtas pavojus — netekti naujų 
knygų išvysti. Tada iš tikro tenkin- 
simės ledų porcija ir nebekvaršinsi- 
me galvos „ar prasminga mums šian
dien (be originaliosios kūrybos), versti 
ir leisti svetimtaučius, kurie juk 
mums ir kitose kalbose prieinami“ 
— kaip teigiama mūsų minimam 
straipsny. Daugis mūsų inteligentų 
išvykdami perka, bet ne lietuviškas 
knygas. Jie apdairūs bus anapus, kaip 
kai kurie ir čia, beleisdami savo vai
kus ne lietuviškosna, bet anglų, pran
cūzų ir vokiečių mokyklosna. Jei no
rime, kad lietuviškoji knyga ne tik 
nežūtų, bet nuolat klestėtų ir tobu
lėtų, visą reikalą reikia šitaip api
būdinti:

— atgaivinkime savyje spaudos 
draudimo laikų meilę savo gimtajam 
raštui; džiaukimės savo laisvu spaus
dintu žodžiu taip, kaip lietuvis ana
pus geležinės uždangos džiaugiasi šio 
meto rezistencine spauda, kuria ne
žinomas rašytojas ir žurnalistas, o 
spausdina ir pristato irgi nežinomas, 
bet visų išsiilgtas ir mylimas rinkė
jas ir leidėjas; puoselėkime savyje 
meilę, pasigėrėjimą ir pasididžiavi
mą kas kartas turiningesne ir puoš
nesne tremties knyga, nesigailėdami 
jai skatiko, nes knygos nauda šim
teriopai didesnė už sumokomą pini
gėlį; kiekvienas stenkimės būti biblio
filas ir gelbėkime knygų leidybai ne 
knygas skolindamiesi, bet įsigydami 
jas kaip pagrindinį dvasios stiprybės 
kapitalą. Tremties knygos ateitis ir 
kultūra saistoma mūsų politinės emi
gracijos atsakomybe kovojančiai tė
vynei^ •

IS IRO SPAUDOS KONFERENCIJOS:

Prancūzijon emigracijos sąlygos
Į DP žurnalistų spaudos konfe

renciją, kuri įvyko praėjusį penkta
dienį Bad Kissingene, IRO vyr. bū
stinėje, ir kurią atidarė amerikiečių 
zonos IRO direkt. Ryan, buvo atvy
kęs iš Ženevos Mr. Gurbsky. Svaria 
rusų kalba jis nušvietė Prancūzijon 
emigracijos sąlygos. Kalbėtojas iš 
pat pradžių pažymėjo, kad emigra
cija Prancūzijon tremtinių tarpe nė
ra populiari. Ženevoje, IRO Vyr. 
Būstinėje, esą žinoma, kiek j kurį 
kraštą DP išvyko, kiek išvyks ir kiek 
dar liks. Pasak Mr. Gurbsky, nevisi 
į užjūrius išvykusieji esą patenkinti, 
ypatingai tie, kurie senesni kaip 40 
metų.

Kalbėtojas priminė, kad esą iš
vykę į tolimus kraštus ir svarstą — 
būsiąs karas ar ne, o su tuo esąs su
sijęs ir jų grįžimas į namus. IRO 
žino, kad ji savo veiklą baigianti 
1950 m. birželio 30 d. Pasilikę trem
tiniai pasijusią nekaip, nes tada ne
bebūsią IRO organizuoto transporto 
ir pačios organizacijos.

Emigraciją Prancūzijon atstovas 
iš Ženevos pavaizdavo taip. Ši 
schema vadinasi šeimos ūkio sche
ma. Vadinasi, norintieji vykti į Pran
cūziją, vyksta su visa šeima. Dėl 
atlyginimo susitars nuvykę. Sąlygos 
esančios visiems vienodos, tiek vie
tiniams, tiek atvykėliams. Jeigu ne
patiksią pas vieną ūkininką, nuvy
kusi šeima gali pasirinkti kitą. Kei
sti ūkininkus galima tris kartus. 
Jeigu atvykusieji ir po to būtų nepa
tenkinti, jie gali grįžti atgal į Vokie
tiją, kur jie atgaus IRO globą.

IRO globos įstaigų Prancūzijoje 
adresas toks: 7 Rue Paris, IRO.

Emigracija Prancūzijon ypatingai 
rekomenduota slavams, nes tenai

esama nemaža senųjų slavų emi
grantų, kurie turi savo spaudą, klu
bus ir p. .

AMERIKIEČIAI ŽURNALISTAI
Šioji spaudos konferencija buvo 

tuo įdomi, kad joje dalyvavo šeši 
amerikiečiai žurnalistai, kurie šiuo 
metu Vokietijoje lanko DP stovyk
las, švietimo įstaigas, konferuoja su 
IRO pareigūnais. L-baigę savo ke
lionę jie grįš į JAV ir kiekvienas sa
vo įspūdžius pareikš JAV spaudoje.

DP žurnalistams buvo įdomu iš 
amerikiečių kolegų patirti, kokį 
įspūdi sudaro DP, kurie jau yra nu
vykę į JAV. Apskritai kiekvienas 
pareiškė, kad į JAV nuvykę DP vie
tos gyventojams padarę gerą įspūdį. 
Iš jų vienas pažymėjo, kad artimes- 
niam susigyvenimui skersai kelio 
stoja kalba, bet jis tikisi, kad pa
lengva ir toji kliūtis busianti nuga
lėta, o senieji ir naujieji amerikie
čiai susiliesią į vieną visuomenę. Ki
tas pažymėjo, jog esą sričių, ypač že
mės ūkyje, kur gyvena senieji, ank
styvieji imigrantai, visai nepraradę 
nei savo kalbos, nei papročių. Tokiose 
salose esą bus galima ir DP leng
viau įsikurtu

Baigę pasakoti savo įspūdžius apie 
Amerikon nuvykusius, amerikiečiai 
žurnalistai pateikė eilę klausimų sa
vo kolegoms DP. Jiems buvo nu
šviesta, kaip atsirado DP žurnalistai, 
kad 80—9O°/o jų esą profesionalai bu
vę iš seniau ir tik nedidelė dalis to
kiais tapę reikalo prispirti. Ameri
kiečiai domėjosi santykiais su vokie
čiais, amerikiečių kariais Ir Ameri
kos vyrausybe. Aplamai pasidaliji
mas mintimis bus naudingas abiem* 
pusėms.

ĮVAIRUS KITI KLAUSIMAI
pirko, seniai nusipirko, ir joks dirb
tinis kvėpavimas save pasmaugt pa
siryžusiam politiniam emigrantui jau 
nebepadės.

Visai teisingai, kad „mūsų skai
tytojas nėra praradęs skonio gerai 
knygai“. Vadinasi, ir nebesmukdy- 
kime ano ne lengvai įgyto gero sko
nio. Kodėl pas mūsų kaimynus lat
vius ir .estus neatsiranda spaudoje, 
balsų, už knygos nupiginima josios 
išorės išvaizdos kaina. Ir mes juk, 
poeto Aisčio žodžiais, ne Senegalo 
negrai. Valgyti valgom su šaukštais 
Ir šakutėmis, rėdomės sulig išgalių, 
bet nenutoldami nuo mados (br... 
žmonės juoksis, nepatogu ir 1.1.), 
tai argi knygos civilizacijos ir kultū
ros srityje būsime pasturlakos? Šiuo 
reikalu jau kategoriškai pasisakė ra
šytojų sąjungos pirmininkas St. San
tvaras ir Kultūros Fondo pirm. L. 
Dovydėnais.

„Tremtinys nėra ir pačia savo 
esme negali būti bibliofilas arba dai
liosios knygos rinkėjas. Jis dažnai 
neturi net .spintos knygai“ — skai
tome pas V. K.

Aiman, daug ko, ne tik spintos 
knygai, mes politiniai emigrantai, ne- 
.turime. Neturime pastogės ir už 
laisvę kovojančiam žmogui seniau 
priklausiusių teisių. Bet dar ne ar
gumentas save visiškai deklasuoti. 
Sakysime, mes, kaip Lietuvos Respu
blikos piliečiai, esame pažeistos lais
vės, bet tą laisvę ir šiapus ir anapus 

'geležinės uždangos puoselėjame ne
paisant rūsčių šiandienos sąlygų. Gy
vename ir ruošiamės ne tik iš teisių 
bet ir iš tiesų būti laisvos valstybės 
atstovai tėvynėje ir visame laisvame 
ir kultūringame pasaulyje, tai įsisą
moninkime savo pareigas ir uždavi-

Ilgai braškėjo, bei vieną karią lūžo
Dėl savo blogos išvaizdos ir gy

venimui netinkamų patalpų Seligen
stadto lietuvių stovykla nuo pat jos 
įsikūrimo, t. y. 1945 m. rudens, buvo 
nuspręsta likviduoti, jos gyventojus 
perkeliant į kitur surastas tinkames
nes patalpas. Ir tam buvo net nu
matyta vieta M. Kastel prie Wies- 
badeno.

Bet kadangi seligenstadtiečiai ten 
buvo ekonomiškai gerai įsikūrę, ne
norėjo keltis kad ir iš blogų patalpų 
ir darė žygių, kad stovykla būtų pa
likta vietoje.

Vėliau ji buvo numatyta perkelti 
į Kitzingeną ir jau net traukinys 
turto pervežimui buvo paduotas. Bet 
vėliau tą vietą užėmus kariuomenei 
perkėlimas buvo atšauktas. Po to 
buvo gautas naujas įsakymas per
kelti ją į Schweinfurtą, bet ir tas 
įsakymas ją perkelti esant apsukriam 
komitetui buvo atšauktas.

šiais metais pavasarį buvo įsa
kyta ją perkelti į Giebelstadtą ir net 
dalis turto jau buvo ten nuvežta. Bet 
vėliau ir šis įsakymas buvo atšauk
tas. Buvo pranešta kad stovykla vie
toje liks iki rugsėjo mėn.

Bet štai nei iš šio nei iš to gautas 
naujas įsakymas stovyklai likviduoti 
ir jos gyventojus perkelti taip:

Birželio 15 d. 150 gyventojų į 
Schwab. Gmūnd, 17 — tuos visus, 
kurie jau turi užpildę blankus arba 
gavę Nr.Nr. emigracijai — į Wūrz- 
burgą Central Camp, o visus liku
sius birželio 20 — į Dornstadtą.

— Sąryšy su stovyklos likvidacija

š. m. birželio 13 d. išėjo jau pasku
tinis „Dienos Žinių“ biuletenis Nr. 
123/1114.

Pirmasis „Dienos Žinių“ numeris 
(Lietuviškoji Informacija) buvo iš
leistas žurnalisto S. Urbono Coburge 
1945 m. balandžio 21 d.

„Lietuviškoji Informacija“ biule
tenį Seligenstadte leido S. Urbonas, 
M. Pranevičius, St. Šiliauskas irkit. 
Jiems išvykus, nuo 1946 metų bir-

želio 15 d. leidimą tęsė K. Zygas ir 
K. Paliliūnas. Nuo to laiko „Lietu
viškoji Informacija“ gavo naują var
dą „Dienos Žinios“.

Š. m. kovo 7 d. K. Žygui išvykus 
į Ameriką, „Dienos Žinių“ leidimą 
perėmė V. Macijauskas ir tęsė iki 
pat šios stovyklos likvidacijos.

„Dienos Žiniose“ buvo talpinamos 
naujausios žinios, nugirstos per ra
diją, be jokių komentarų. S-tis

Likviduota LTB Regensburgo apygarda.

Naujos knygos ir leidiniai
Kun. J) Prunskis AUŠROS VAR

TAI, faktai, padavimai, maldos ir 
poezija apie garsiąją Vilniaus šven
tovę. 40 psl. teksto. 1949 m. išleista 
Amerikoje, spausdinta „Draugo“ 
spaustuvėje Chicago, Ill. Leidinukas 
paliečia Vilniaus Aušros Vartus įvai
riais požiūriais ir suskirstytas į 
tris pagrindinius skyrelius: 1) Isto
rija Aušros Vartų ir šv. Paveikslo, 
2) Aušros Vartų poezija, 3) Maldos 
ir giesmės.

A. Vaičiulaitis ITALIJOS VAIZ
DAI. Išleido „LUx“ b-vė Stuttgarte 
1949 m. Tiražas 2.000 egz. Kišeni
nio formato 92 psl. Spaudos darbą 
atiko „Ventos“ leidykla. Viršelio 
aplanką piešė dali. L. Vilimas. Kny
gutė ypatingai rekomenduotina tiems 
tremtiniams, kurie numato emigruo
dami neaplenkti Italijos. Ją perskai
čius daugiau pasakys ir pro traukinio 
Jangą stebimi Italijos vaizdai

Seligenstadto lietuvių tremtinių 
stovyklos METRAŠTIS. Išleista Se
ligenstadto prie Wurzburgo. Reda
gavo Redakcinė Komisija: M. Jasin- 
skas, A. Mironas, P. Žilys ir K. Zy- 
gas. Metraščio kalbą žiūrėjo Ign. Se
rapinas. Spaudos darbą atliko „Ven
ta“. 78 psl. teksto dideliame formate. 
Tiražas 500 egz. Tekste 50 ilistracljų. 
Tikrai girtinas sumanymas metraš
čio forma atvaizduoti būdingiausią 
tremtinių stovyklą jeigu ne visoje 
Vokietijoje, tai mažiausia amerikinė
je zonoje. Jeigu kada nors ir kas 
nors ateityje norės pažinti tremtinių 
gyvenimą Vokietijoje, Seligenstadto 
stovyklos Metraštis tam bus dėkin
giausia medžiaga. Kaip ir buvo ga
lima tikėtis, metraštį perskaitęs vis 
dėlto nesusidarai to klaikaus vaizdo, 
kaip vėlyvą rudenį ar ankstyvą pa
vasarį aplankęs Seligenstadtą vie
toj®.

Mažėjant lietuvių stovykloms, 
Centro Komiteto nutarimu, LTB Re- 
gensburgo apygarda likviduota ir 
buvusios Regensburgo apygardos apy
linkės Scheinfeld, Rothenburg, Er
langen, Langwasser, Ansbach, Bam
berg (sargybų kuopa) priskirtos prie 
LTB Mainfrankų apygardos. Į Mūn- 
cheno apygardą įjungtos: Weiden, 
Straubing, Amberg ir Regensburg 
apylinkės.

Įvykusiame Schweinfurte LTB 
Mainfrankų apygardos tarybos su
važiavime buvo aptarti įvairūs ben
druomenės reikalai ir Išrinktas nau
jas apygardos komitetas šios sudė
ties: A. Balys — pirmininkas, P. Ži
lys — vicepirmininkas, E. Cižinau- 
skas iždininkas, St. Golšanskas — 
emigracijos ir švietimo reikalams, 
Namikas — sekretorius. Išrinkta 
revizijos komisija.

Mokomės amatų
Schweinfurtas. — Nežiūrint pagy- 

vėjusios emigracijos, IRO Area 3 
amatų mokykla Schweinfurte, at
šventusi šiais metais vienerių metų 
sukaktį, savo darbą tęsia toliau. Per 
vieneris gyvavimo metus mokyklą 
baigė apie devyni šimtai asmenų, iš 
jų 142 lietuviai. Šiuo metu mokyklo
je veikia šie skyriai: mašinraščio, 
moterų siuvėjų, tekintojų, mūrinin
kų, automechanikų, elektrikų, stalių, 
dažytojų ir batsiuvių. -Mokyklos va
dovybės pastangomis įvairiuose sky
riuose įrengtos mechaninės mašinos 
ir padaryti kiti patobulinimai. Su
remontuotos ir sutvarkytos įvairios 
patalpos ir mokykla sudaro gerą 
įspūdį.

Nors mokykloje kiekviename sky
riuje mokslas tęsiasi 3—4 mėnesius, 
bet kruopščiai mokantis pasiekiama 
gražių rezultatų ir daugelis asmenų, 
nemokėjusių jokio amato, mokykloje 
jo išmolęo ir pritaikė gyvenime tiek 
čia stovyklose, tiek išvykę į JAV, 
Australiją ir kitas šalis.

Mokykloje veikia skaitykla su 
įvairiomis knygomis, gaunami laik
raščiai bei žurnalai Sudaryto* šach-,

J. 
ir

matų, stalo teniso, orasvydžio ir 
krepšinio ekipos kurios rungtyniauja 
su kitų stovyklų sportininkais. Uo
liai mokomasi anglų kalbos, kurios 
moko trys prityrę anglų kalbos mo
kytojai.. .

Mokintai gauna dirbančiųjų mai
stą ir rūkalus. Drabužiais ir kitais 
priedais aprūpinami kiekvienas savo 
stovykloje.

Patirta, kad Schweinfurto amatų 
mokykla veiks iki IRO kadencijos 
pabaigos. Pr. Šešupė

Petras RUKŠĖNAS, kilęs Iš Pa
lūšės parapijos, Švenčionių apskr., 
Amerikoje gyvenąs nuo 1013 metų, 
paieško savo giminių ir pažįstamų. 
Rašyti: Mr. Petras Rukšėnas, 2807th 
St., DETROIT 16, Mich., USA.

Kas norėtų prieš emigruodamas 
Australijon susituokti su patrauklia 
norvege? Esu 30 mt. amžiaus, geros 
kilmės, šviesplaukė, kalbu keletą 
kalbų. Rašyti šio laikraščio Redak
cijai, perduoti Nr. 563.

IRO direkt.. Mr. Ryan pažymėjo, 
kad visą laiką spaudžiama, jog DP 
spauda būtų apdedama mokesčiais. 
Iki šiol tas reikalas vis nustumiamas* 
ir gal esą pasiseks įtikinti gen. Clay 
įpėdinį gen. McCloy.

Buvo iškeltas reparacinlų pinigų 
(DM) persiuntimas į JAV. Paaiškėjo, 
kad pinigų persiųsti negalima. Esą 
vėliau galbūt būsią leista gautus pi
nigus Vokietijoje iškeisti į prekes ir 
tik prekes pasiųsti Žodžiu, repara- 
cinių pinigų persiuntimas, jeigu kam 
jie priklauso ir jei tie asmens yra 
jau išvykę užsienin, dar nėra galuti
nai’ išaiškintas.

Į Belgiją išvykusiųjų ir iš ten 
grįžusiųjų asmenų, norinčių atgauti 
DP statusą, klausimas sprendžiamas 
ne bendrai, bet individualiai. Jie turi 
kreiptis į kontrolės centrus.

Kad mokyklos nenukentėtų ir vai
kai galėtų mokyklas lankyti, vykdant 
stovyklų perkilnojimus ir norint vie
ną ar kitą stovyklą papildyti ar il- 
keltf, reikalinga, kad tautiniai komi
tetai per savo ryšininkus IRO centre 
painformuotų, kur norima nukelti 
tėvus su valkais. Žinodama tą rei
kalą IRO patvarkysianti. Šiuo klau
simu turėtų tiek vietos komitetai, 
tiek LTB C-K-tas atkreipti dėmėsi 
ir pasirūpinti tinkamu stovyklų per
grupavimu.

Būnant Bad Kissingene paaiškėjo, 
kad didžiausią IRO vyr. būstinės lt 
eilės tarnautojų dalį sudaro latviai, 
paskum eina estai ir tik labai ne
daug (apie 7) lietuviai šios katego
rijos tarnautojai yra gerai atlygina
mi (berods, 80 dol ir keli šimtai DM 
per mėnesį). Neturėtų praleisti pro
gos tie, kurie moka anglų kalbą ir 
neskuba emigruoti Jau dabar reika
linga vieno teisininko, mokančio 
angliškai, (am)

Naujas medicinos Daktaras
S. m. kovo 28 d. įgijo Medicinos 

Daktaro laipsnį Petras Baleišis, gim. 
1916 m. lapkričio 19 d. Šakiuose, pa
darydamas Dūsseldorfo Medicinos 
akademijoje, chirurgijos skyriuje pas 
prof. dr. Emstą Derrą doktoratą, te
ma: „Magenverletzungen unter be- 
sonderer Berūcksichtigųng der trau- 
matischen Magenruptur“.

Dr. med. Petras Baleišis (kartu su 
Edm. Maziliausku) buvo pirmasis lie
tuvis ir- užsienietis, išlaikęs 1948 m. 
kovo mėn. Dūsseldorfo Medicinos 
Akademijoje valstybinius egzaminus. 
Tada dar vokiečių profesūra, užsie
niečių nepažindama, nepasitikėjo 
išeito mokslo lygiu bei dokumentais. 
Pav., egzaminų komisijos pirminin
kas prof. P. Huebschmann paklau
sė, ar Lietuvoje, stojant į Medicinos 
fakultetą, buvo reikalaujamas gim-

nazijos užbaigimas. Bet egzaminų 
metu, negavus kitokio pažymio, kaip 
tik „labai gerai", vokiečių profesūra 
savo nuomonę iš pagrindų pakeitė ir 
stebėjosi, o pats prof. P. Huebsch- 
mann tapo lietuvių ir pabaltiečių 
draugu bei užtarėjų, vėlesnėms eg
zaminų grupėms suteikdamas net kai 
kurių lengvatų.

Dr. med. Petras Baleišis yra taip 
pat pirmasis lietuvis, įgijęs Dūssel- 
dorfo Medicinos Akademijoje medi
cinos daktaro laipsnį.

Šiuo metu dr. med. P. Baleišis 
dirba stovyklos gydytojo darbą Brau
weiler stovykloje (prie Kolno). Atei
tyje numato emigruoti į JAV.

Linkėdami naujajam med. dakta
rui sėkmės ir ištvermės tremties są
lygose, kol visi grįšime į savąją Tė
vynę.
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„Taikos giesmė"
A. A. GROMIKO „DEMASKUOTA" KARINE VAKARŲ POLITIKA IR „NENORINČIŲ KABO“ APETITAI.
— „TURIME... IŠSTUMTI D.BRITANIJĄ Iš PASAULIO“. — ŠOSTAKOVlClAUS „TAIKOS GIESME“ IR 

ŽIAURI SOVIETINE REALYBE.

Rašo J. Kuzmickis
Iš vieno garbingo mūsų profeso

riaus kartą girdėjau labai būdingą 
pasakymą: „Kas stokoja ko nors, tas 
apie tai daugiausia kalba.“...

, Taipgi gerai prisimenu vieną psi
chiškai pakrikusį žmogų. Jis kalbėjo 
įvairiausius niekus ir, matyt, dar pa
jėgdamas suprasti klausytojo kritiš
ką žvilgsnį, pasakė:

— Nemanyk, kad aš durnas .,.
Nors kiekvienas šiandien supran

ta, iš kur gresia karas, tačiau S. Są
junga tiesiog pasisavino „taikos“ žo
dį ir, nuduodama taikingą, inkrimi
nuoja Vakarus karo tikslais.

„Demaskuota politika...“
Mes dar gerai atsimename A. A. 

Gromiko, sovietų užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojo, piktą kalbą 
JT visumos susirinkime, kai jis ata
kavo JAV ir D. Britaniją bei Pran
cūziją už Atlanto paktą.

įdomu tą kalbą pasiskaityti lie
tuvių kalba leidžiamoje „Tiesoje“ 
(š. m. 90 nr.), nes ji „nuoširdžiau" at
pasakota. Laikraštyje paduodami to
kie A. A. Gromiko žodžiai:

„Gindama didžiųjų valstybių vien
balsiškumo principą, Tarybų Sąjun
ga yra įsitikinusi tuo, jog ji veikia 
ne tiktai savo Interesais, bet ir in
teresais kitų tautų, nenorinčių karo, 
kuris tėra naudingas ginklų fabri
kantams, stambiosioms monopoli
joms, gaunančioms milžinišką pelną 
iš karo (mano pabraukta. J. K.).

Jeigu A. A. Gromiko būtų pra
našas ir išpranašautų, kad anglai ir 
amerikiečiai rengia puolamąjį karą 
prieš S. Sąjungą, — apsidžiaugtų ne 
tik pavergtos tautos, bet ir savo sau
gumu netikra vakarų Europa. Deja, 
kai „demaskuojama“ sovietų politika, 
tokiam džiaugsmui „negali būti vie
tos“.

„Nenorinčių karo“ apetitai
Neseniai amerikiečių Komitetas 

Antiamerikietiškai Veiklai Tirti ap
klausinėje buv. Lenkijos pasiuntiny
bės tarnautoją gen. Modelskį. Ta 
proga dar kartą pasitvirtino teigi
mas, kad lenkų pasiuntinybės Va
karuose — sovietų žvalgybos lizdai.

Kai ryšium su tuo apklausinėji
mu skaitome straipsnį „Economist“ 
(gegužės 7 d.) laikraštyje, tuojau iš
ryškėja „nenorinčių karo“ apetitai. 
Būtent:

„Turime padaryti visa, ką gali
me, kad Išstumtame D. Britaniją iš 
pasaulio“, — pasakė Zimierskis Mo- 
delskiui. Teorijoje komunizmas yra 
vienodai atšiaurus visų kapitalistinių 
valstybių atžvilgiu, praktikoje, ta
čiau, daugiausia atšiaurumo visuo
met rodė D. Britanijai. Šiandien 
Maskva JAV-se mato savo tvirčiau
sią priešą. Tačiau jos antiamerikie- 
tinei propagandai trūksta to jausmi
nio nuspalvinimo, kokį matome ata
kuojant D. Britaniją. Taip iš dalies 
yra dėl to, kad Didžioji Britanija iki 
šios dienos yra didžiausia kolonija- 
linė galybė, iš dalies gi dėl to, kad 
čia savo vaidmenį vaidina populia
rus įsivaizdavimas, jog D. Britanija 
yra šaunių lordų kraštas (juos išnau
dojo ir hitlerininkai savo antibritiš- 
koje propagandoje), tuo tarpu kai 
Amerika tam tikra prasme tai pra
dininkų (pionierių) kraštas. Turi čia 
veikti ir carinės užsienio politikos 
bei jos konfliktų su D. Britanija tra
dicijos. Nepaisant to, kaip tas prie
žastis aiškintume, yra tikras dalykas, 
jog Britų Tautų Bendruomenės pa
naikinimas yra vienas iš pagrindinių

I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ 
IŠTAIGA, AROLSEN prie KASSELio, 

ieško šių asmenų:
Dauglas (?) Juozas, g. 1918 m. Lie

tuvoje; Doveikaitė Regina, g. 19217 
5. 5 Kaune; Girts-Ki'.utytė, g. 1865 
m. Plikiuose, Klaipėdos apskr., gy
veno Klaipėdoje, spėjama esant de
portuotą Vokietijon; Griškevičius

komunizmo uždavinių, gali būti tiks
las numeris pirmas. Dėl to Models- 
klo reveliacijos laiku primena vi
siems tiems, kurie tiki, jog Didžioji 
Britanija gali „laikytis nuošaliai nuo 
rusų-amerikiečių konflikto".

Sovietų „Taikos Giesmė“
Sovietai, kaip A. A. Gromiko, 

gražiai kalba apie taiką tarptautinia
me forume. Jie žino — atsiras riet 
amerikiečių tarpe tokių, kurie pati
kės sovietų „gera valia“ ir nesisku
bins su Atlanto Pakto ratifikavimu. 
Juk jiems nesunku paskelbti, jog 
Berlyno blokada panaikinama, kai 
tuo tarpu traukiniai su prekėmis se
nu sovietų stiliumi sulaikomi.

Tačiau sovietai jokiu būdu nenori 
atsisakyti taikos pionierių monopolio.

Maskvos „Pravdoje“ skelbiama, 
kad komunistai įkinkę kompozitorių 
Šostakovlčių, pastaruoju metu atga
vusį malonę, į sovietinės taikos ofen
zyvą. Būtent, — jis baigia naują 
kompoziciją, kuri pavadinta „Taikos 
Giesme“. Pasak „Pravdos“, yra tai 
„tarptautinės demokratijos himnas, 
kuris laimės visą pasaulį“.

Taigi, intencijos savo keliu, kaukė 
vėl savo, arba: socialistinis turinys, 
išreikštas tautine rusų forma.

...ir žiauri realybė
Kokiais jausmais gyveno sovietų 

kariai, o net vaikai praėjusio karo 
metu, galime įsivaizduoti iš J. Czap- 
skt'o knygos „Nežmoniškoje žemėje“ 
(Na nieludzkiej ziemi). Autorius taip 
aprašo vieno komunisto įspūdžius:

— Dalinio vada* ištyręs liepė juo* 
(vokiečius belaisvius. J. K.) savo ka
zokams nulydėti apie 5 km į gilumą. 
Kazokai po pusvalandžio grįžta. — 
„Kaip taip greitai?“ — klausia va
das. — „O ką, gaila buvo žygio, su- 
šaudėme juos pakeliui“ — atsako ka
zokai. Ką pulkininkas turėjo daryti? 
Mūsų karys žino, ką su jo draugais 
ištaiso hitlerininkai.

„Kai važiavau auto iš Maskvos 
prie fronto juostos“, pasakoja toliau 
geležinkelietis, nuolat sukdamas 
„bankrutką“ labai subronzėjusiais 
nuo tabako pirštais su apipilkėju- 
siais nagais, laukuose, kuriuos mū
siškiai nuo vokiečių atmušė, buvo 
dar gerokai vokiečių lavonų sniege. 
Buvo didelis šaltis ir gilus sniegas. 
Na, mūsų kaimo vaikai juos apipil- 
dlnėjo vandeniu, tuos lavonus, van
duo tuojau šalo ir tada vaikai nau
dojo juos rogių vietoje. Leidosi ant 
jų nuo kalniukų. Ani iz nich dielali 
siebie salazki...“

Jeigu sovietų tautoje nuo pat ma
žens bus auklėjama neapykanta Va
karams, —nieko nepataisys nė „Tai
kos Giesmė“ apie... karą.

Įvairios žinios

Stasys, maždaug 35 mt. amžiaus, gy
veno Vilkaviškyje, deportuotas Vo
kietijon; Kentro Boleslav, g. 1895 m. 
Palangoje; Laurinčikas Jorias, g. 
1907. 9. 15 Jelgavoje (Mintaujoje), 
Latvijoje, gyveno Minske; Matulaitis 
Kastas, spėjama esant Vokietijoje; 
Pociūtė Gertruda, g. 1927 ar 1928 m. 
gyveno Berlyne (NW), pask. žinia iš 
Kauno; Ramonaičiai: Adolfas (1920.
l. 11) ir Juozas (1927. 2. 19), gimę 
Pašaltuony, iš Lietuvos išvyko 1944
m. ; Stonkienė-Peštėnaitė Ona, maž
daug 33 mt. amžiaus, gyv. Mažeikių 
apskr., Kalnėnuose, sužeista buvo 
nugabenta vokiečių lauko ligoninėn.

• Italijoje vis siaučia nedarbas, 
Skaitoma, kaip AP praneša, jog šiuo 
metu dar yra per 2 milijonai bedar
bių.
• Kinijos ambasados patarėjas 
Amerikoje Dr. Chin Chi-mai, kalbė
damas Maryland© universitete, pa
reiškė, kad Amerika turinti paremti 
nacionalinę Kinijos vyriausybę, nes 
jeigu Kinijoje įsigalėsią komunistai, 
jie peržygiuosią visą Azijos žemyną.
• Didžiojo Maskvos agento, buv. 
Amerikos komunistų vado Eislerio, 
kuris lenkų laivu pabėgo l Vokieti
ją, žmonos JAV teisėjas nepaleidžia 
iš Ellis salos net ir už užstatą. Ma
noma, kad ji bus išvežta Lenkijon.
• AP iš Pragos praneša, kad Di
mitrovas, Bulgarijos komunistų par
tijos galva, jau mirštąs Maskvoje, 
Dimitrovas esąs 67 metų amžiaus ir 
jau keli mėnesiai „gydosi“ Maskvoje. 
(AP)
• Naujiena! AP iš Vienos praneša, 
kad 11 Vengrijos sionistų vadų pa
traukta teisman už tai, kad jie ne
legaliai talkininkavę žydų emigraci
jai j Palestiną. Nelegaliu keliu per 
balandžio ir gegužės mėn. iš Vengri
jos į Čekiją, o iš tenai jau toliau 
išvykę 4.000 žydų.
• Prancūzijos vyriausybė jau nusi
pirkusi 100 sprausminių lėktuvų iš 
D. Britanijos. Susitarta dėl 50 nau
jų lėktuvų pirkimo. Prancūzai to
kius lėktuvus perkasi tik dėl to, kad 
jie tokių pas save nesigamina.
• 1948 m. birželio 30 d. D. Brita
nijoje buvo 50.033.000 gyventojų. 
Dėl didelio prieauglio daugelis D. 
Britanijos gyventojų emigruoja į do
minijas.
• Ateinančiais metais D. Britanija 
pašventins naujuosius parlamento rū
mus, kuriuose bus įrengta net oro va
lytuvai, sugebą pašalinti net tabako 
dūmų dalelytes.
• Informuoti šaltiniai iš Londono 
praneša, kad Britanija esanti pasi
ruošusi prekybinėms deryboms su 
Jugoslavija. Numatoma pasirašyti 
sutartis 5 metams maždaug už 200

mil. svarų prekių. Šiuo metu dar 
tebegalioja anksčiau su Jugoslavi
ja britų pasirašyta prekybinė sutar
tis, kurio* terminas baigiasi š. m. rug
sėjo mėn..
• Sovietai padvigubinę Vokietijoje 
savo zonos sienų apsaugą, kad vokie
čiai negalėtų pabėgti į Vakarus. Bri
tų zonos vokiečių policijos pareigū
nai pareiškė, jog dabar sienos perė
jimas pasidaręs visiškai nebegalimas. 
Šios priemonės taikomos todėl, kad 
sovietų zonoje vykdomas priversti
nis rekrutavimas darbams, ypaHugai 
į uranijaus kasyklas.
• Sovietų Sąjunga vėl peržengė 
padorumo ribas, pasiųsdama notą 
JAV, kad jos nebekeltų klausimo 
apie vokiečių karo belaisvių negrą
žinimą iš Sovietų vergijos. Užuot 
belaisvius grąžinę, Sovietai kaltina 
vakariečius, kad šie neva neparuošę 
gero plano belaisviams grąžinti.
• Buvęs Vengrijos1 uzs. reikalų mi- 
nisteris L. Rajk yra išmestas iš ko
munistų partijos ir kaip šnipas suim
tas. Taip pat esą suimta per 20 auk
štų valdininkų. Valymo akcija tę
siama.
• Izraelio užs. reik, ministeris Mo- 
šė šarett pasakė, kad Izraelis nesu
tiks sutarptautinti Jeruzalės ir atsi
sakyti bet kurios teritorinės dalies 
bei priimti arabų pabėgėlių tik tai
kos labui. Jis įspėjo, kad politinis 
JAV spaudimas netarnausiąs arabų 
naudai. Žydų ministeris taip pat pa
kaltino katalikų ir kitų bažnyčių va
dus už varomą propagandą, kad žy
dai neva netinkamai traktuoją ku
nigus Izraelyje. Apskritai, žydai 
šiaušiasi. (HT)
• Ispanija sudarė prekybos sutartį 
su Prancūzija, pagal kurią per me
tus bus pasikeista prekėmis už 23 
milijardus frankų.
• AP praneša H New Yorko, kad 
britai kariausią, jeigu Kinijos komu
nistai užpultų Hongkongą, kuris vis 
dar laikomas karūnos kolonija.
• Britanija ruošiasi kviesti neutra
lų komitetą, kuris ištirtų žmogaus

teisių pažeidimo. sutartį Bulgarijoje, 
Rumunijoje ir Vengrijoje, kaip tai 
numatyta su tais kraštais pasirašy
tose talkos sutartyse. Tai bus daro
ma todėl, kad sovietai atsisakė tą 
reikalą tirti kartu su britais ir ame
rikiečiais.
• Iš Sovietų Sąjungos sugrįžęs 
prancūzas karo belaisvis pareiškė, 
kad Odesoje dar esą ir daugiau pran
cūzų karo belaisvių. (R)

Maišas lošia 
tarptautiniame turnyre

— P. Tautvaišas išvyko į tarp
tautinį šachmatų turnyrą Oldenbur- 
ge (18. 6. — 2. 7. 49), kuris pokarinė* 
Vokietijos gyvenime sudaro sensaci
ją. Kitų dalyvių tarpe matome: Ros
solimo — 1949 m. Prancūzijos mei
steris, didmeisteris Bogoliubov — 
1931, 1933 ir 1949 m. Vokietijos mei
steris, Wood — anglų meisteris, pa
saulinės šachmatų federacijos pirmi
ninkas, Enevoldsen — 1949 m. Dani
jos meisteris, Aahman — Švedijos 
šachm. sąjungos meisteris, Wade — 
buv. Australijos, dabar Naujosios 
Zelandijos meisteris, Šveicarų mei
steris Walther, Luksemburgo meiste
ris Doerner, Kieninger — 1937, 1940 
ir 1947 m. Vokietijos meisteris, Rell- 
stab — 1942 m. Vokietijos meisteris, 
Unzicker — 1948 m. Vokietijos mei
steris, vokiečių meisteris Heinicke, 
latvių meisteris Žemgalis, estų mei
steris Sarapuu ir 1.1. — viso 18 da
lyvių.

— Žinomas mūsų šachmatų mei
steris P. Vaitonis" Ontario (Kanada) 
mst. pirmenybėse paėmė II vietą. 
Nesėkmingas Vaitoniui buvo 2-sis 
ratas, kuriame jis pralošė tų pirme
nybių nugalėtojui F. Anderson, ta
čiau šis pralaimėjimas ir liko vienin
teliu. Tuo būdu Vaitonis, iškovojo 
teisę dalyvauti Kanados pirmeny
bėse, kurios įvyks rugpiūčio mėn.

— J. Žalys Montrealio pirmeny
bėse po 10 ratų eina 5-tuoju (viso 17 
dalyviu) su 5 t. ir 2 atidėtom parti
jom. Pirmauja Rauch 7*/z ir 1 ati
dėta.

— B. Arlauskas jau visai pasvei
ko, bet jo gyvybei ištiko dar dides
nis pavojus, kai besimaudydama* 
Victor Harber (Australija) pliaže vos 
beištrūko iš ryklio nasrų. Rugpiūčio 
mėn. Arlauskas atstovaus Australiją 
radijotelegrafo mače prieš Indiją.

Amerikos politika nesustos pusiaukelyje
Prez. Trumanas savo svarbioje 

kalboje, pasakytoje Little Rock’e, nu
rodė tris sąlygas, be kurių negali būti 
pastovios pasauly taikos. Jos yra to
kios:

1. Amerika turi būti stipri ir ūkiš
kai sveika.

2. Kiti kraštai, kurie dirba taikos 
labui, turi būti taip pat stiprūs ir 
ūkiškai pajėgūs.

3. Tarptautinė organizacija tūri 
būti stipri.

Trumanas nurodė, kad esą dar la
bai ilgas-kelias, kol pasaulis bus ap
saugotas nuo socialių ir politinių blo
gybių, ant kurių klesti komunizrrias. 
Prezidentas reikalauja tęsti atstaty
mo programos vykdymą, Atlanto pak-

to ratifikavimą, teikti karinę para
mą Vakarų demokratijoms ir palai
kyti gerus prekybinius ryšius.

Prezidentas priminė padarytas 
JAV klaidas po pirmojo pasaulinio 
karo, kada buvusi atstatyta taika ir 
laisvė, Amerika nusigręžusi nuo jai 
skirtų uždavinių. Amerika Tautų Są
jungai atsukusi nugarą, ignuoruoda- 
ma ūkines pasaulio problemas. Jei 
tos problemos būtų buvusios tinka
mai svarstomos, nebūtų buvę prilei
sta prie naujo pasaulinio karo.

Trumanas reikalauja nesustoti 
pusiaukelyje, bet eiti iki galo, kol 
bus atsiektas tikslas — pasaulinė 
taika. Prezidentas ypač užakcentavo 
Atlanto pakto svarbą.
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STOKIME VISI Į TALKĄ SlĄ 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. rugpiūčio mėnesyje. 
Pusė gamybos darbo jau atlikta. Prenumeratoriams kaina 
16.— DM.

Užsisakymo sąlygos: ' • ■ .
LIETUVOS ISTORIJA užsisakoma individualiai leidyklo

je ligi 1949 m. liepos 15 d., įmokant nemažiau kaip 10.— 
DM Pinigai siunčiami pašto perlaida.

Prenumeratorius, atsiuntęs 10.— DM, tuo pačiu įsiparei
goja likusias 6.— DM atsiųsti ligi rugpiūčio 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°/o 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!

Leidykla P A T R f A
• FELLBACH b. Stuttgart

Schwabstr. 105, Tel. 5 07 26

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

Printer: Verlagsanstalt Manz, Dlllingen/Donau. — Population to be served: 20.000.
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MllSU KELIAS
LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Į JAV atvyko jau 5.000 lietuvių
BALF imigracinis komitetas pra

neša, kad į JAV nuo DP įstatymo 
priėmimo jau atvyko 5000 lietuvių. 
Vien gegužės mėnesį į JAV atvyko 
2174 lietuviai. Ta pačia proga BALF 
imigracinis komitetas primena, kad 
turinčių garantijas lietuvių skaičius 
mažėja, gi norinčių į JAV keliauti 
netrūksta ir Amerikos lietuviams 
reikia pasistengti, kad garantijų rei
kiamas kiekis atsirastų. Raginama 
garantijų organizavime pasidarbuoti 
ir naujai nuvykusius, nes jie geriau
siai pažįsta tremtinių vargus ir atsi
radę dabar Amerikoje gali ir kitus 
prikalbėti tokias garantijas išduoti.

KĄ SAKO ŽINOVAI APIE DABAR
TINĘ ŪKINĘ DEPRESIJĄ

Ūkinė depresija JAV mus visus, 
kurie manome į ten vykti, labai do
mina. Visi gaudome tenykščio ūki
nio gyvenimo žinias ir labai norime, 
kad nuvažiavus nereikėtų liktis be 
darbo. Paskutiniu metu iš ten ateina 
maždaug tokie samprotavimai: Žino
vai pranašauja, kad pasunkėjimas 
šios šalies ūkinio gyvenimo bus gana 
aštrus, bet ne perdaug ilgas. Mano, 
kad atsigavimas turi ateiti per 12 
mėnesių arba net greičiau. Trečiame 
šių metų ketvirtyje smukimas dar 
didėsiąs ir paskutiniame ketvirtyje 
pasieksiąs aukščiausio laipsnio. Taip 
pat pranašauja, kad gerėjimas pra
sidėsiąs pirmame 1950 metų ketvir
tyje. Kaip ištiktųjų bus, greit būsi
me liudininkai, bet sekant JAV 
spaudą neteko niekur pastebėti, kad 
dabartinė JAV ūkinė depresija būtų 
lyginama su buvusiomis labai skau
džiomis ūkinėmis krizėmis 1920—1921 
m., 1929—1933 m. ir 1937—1938 m. 
Visi samprotavimai rodo, kad čia 
turima reikalo su daug mažesnėmis 
ūkinėmis krizėmis, kurios nepadary
siančios ir skaudžių pasėkų. ,

BROOKLYNO LIETUVIŲ TELE
GRAMA PARYŽIUN

Gegužės 24 d. Brooklyne buvo su
rengtas didelis lietuvių mitingas, ku
riame kalbėjo M. Krupavičius ir V. 
Sidzikauskas. Tai buvo paskutinis 
VLIKo atstovų pasirpdymas. Žmo
nių buvo labai daug ir susirinkimas, 
po vykusių pranešimų, pasiuntė re
zoliucija JAV delegacijai užsienių 
reikalų ministerių konferencijoje. 
Toje rezoliucijoje sakoma: „Būdami 
tvirtai įsitikinę, kad tik teisingumo 
principais paremta taika gali būti 
patvari ir žmonijai priimtina, mes 
kviečiame Amerikos delegaciją. Už
sienių reikalų ministerių posėdžiuose 
Paryžiuje reikalauti iš sovietų vy
riausybės, pasirašiusios su JAV, Di-

džiosios Britanijos ir Prancūzijos 
vyriausybėmis Atlanto Chartą, Su
vienytų Tautų deklaraciją ir kitus 
karo metu susitarimus, atitraukti so
vietų okupacines armijas į 1937 metų 
Sovietų Sąjungos sienas.“

Susirinkime pirmininkavo žino
mas Brooklyno veikėjas J. Ginkus.

AMERIKOS LIETUVIAI ĮSPĖJO 
NEPASITIKĖTI SOVIETAIS

Prieš išvykstant JAV užsienių rei
kalų ministeriui Dean Acheson į Pa
ryžių, Amerikos Lietuvių Taryba 
įteikė raštą, kuriame iškelia sovietų 
padarytas skriaudas Lietuvai ir pra
šo Lietuvos reikalą, jef^jis iškiltų, 
pastatyti į tikrą kelią, ginti teisę ir 
teisingumą. Taip pat ir Amerikos 
Letuvių Tautinės Sąjungos suvažia
vimas, išklausęs adv.. A. Olio prane
šimo, pasiuntė laišką Prezidentui

Trumanui. Tame laiške paminima, 
kad komunistinė diktatūra sudaro 
pagrindinį ir rimčiausią pavojų pa
saulio-taikai. Seimo dalyviai prašo 
dėti pastangų, kad iš sovietinės ver
gijos būtų išlaisvinta Lietuva ir jei 
suteiktos visos galimybės vėl laisvai 
tvarkytis.

BALFas CHICAGOJE VYKDO 
VIEŠĄ RINKLIAVĄ

Birželio 10 d. BALFas Chicagoje, 
kaip praneša DIRVA, vykdė gatvėse 
viešą rinkliavą tremtinių šalpos rei
kalams. Atsimenant, kad tai milijo
ninis miestas, tokios rinkliavos tin
kamas pravedimas gali duoti didelių 
pajamų. Iš pranešimo matyti, kad 
tenykščiai lietuviai tai rinkliavai ge
rai ruošėsi. Vyriausias tos rinkliavos 
organizatorius yra Bronius Budginas.

B. Vargas

I

1949. VI. 28.

Belgijoje dirbę gali dar gauti pinige
Lietuviams, 1947—1948 metais dir

busiems Belgijos kasyklose ir grįžu- 
siems į Vokietiją, priklauso ir gali 
būti grąžintas atostogų mokestis, ku
ris sudaro 4% nuo atlyginimo, gauto 
per išdirbtą laiką, ir galės būti iš-

čios Belgų profesinės sąjungos nau
dai, o 75°/o galės būti išmokami dir
busiam.

Asmens, dirbę Belgijoje kasyklose 
ir tuo reikalu suinteresuoti, gali 
kreiptis asmeniškai arba raštu, pri-

mokamas, jei jie to pareikalautų, už
pildant nustatytos formos blanką, 
kurį bus galima gauti LTB Centro 
Komitete Mūnchen, Lamontstr. 21.

Pinigų grąžinimas dingtų Belgijos 
valstybės naudai, jei dirbusieji jų iki 
1949 metų pabaigos nepareikalautų. 
Iš grąžinamųjų pinigų 25% atskai
tomi šiame reikale tarpininkaujan-

dedant pašto ženklą atsakymui ir 
blankų prisiuntimui, j LTB Centro 
Komitetą, nurodant keliose vietose 
Belgijoje dirbta, nes reikalinga kiek
vienai darbovietei atskiras blankas 
užpildyti, kurioms po to iš Centro 
Komiteto bus duodama tolimesnė ei
ga. LTB Apylinkės, kur daugiau su
interesuotų esama, gali prisiųsti su
registruotų asmenų sąrašus.

Australijon vykstantiems žinotina
Australijos imigracijos departa- Į 

mento mėnesinis biuletenis praneša, | 
kad darbo sutartis tęsis 2 metus. Ja
me sakoma: „Kai kurie DP Australi
joje vis klausia, kiek laiko turi būti 
darbovietėje, kuri yra paruošta Com- 
monwealtho vyriausybės. Atsakymas 
yra 2 metai, ir tai liečia visus nauja
kurius, kurie atvyksta Į Australiją 
pagal IRO schemą.

Taigi, šią. pareiškimas rodo, jog

Višinskis cituoja Sv. Raštą
Paryžiaus komunistų laikraštis 

„Ce Soir“, visą laiką tiksliai patiekęs 
konferencijos nuotaikas, perkoštas 
sovietų delegacijos filtru, jau prieš 
savaitę pranešė, kad Vakarai esą ga
lutinai nusistatę palaikyti dabartinį 
Vokietijos suskaldymą ir bet kuriais 
būdais išvengti kariuomenių atitrau
kimą. Dean Achesonas „brutaliai“ 
atmetęs visus Višinskio pasiūlymus.

Anot „Die Neue Ztg.“, Višinskio 
„nauji“ pasiūlymai, liečią taikos su
tarties sudarymą, nebesudarę konfe
rencijos sluogsniuose jokios staig
menos. Tai tik pakartojimas per
nykščio Varšuvos kominformo „vals
tybių“ nutarimo, ir tame pasiūlyme 
laikraštis staigmeną įžiūri tik toje 
aplinkybėje, kad jis buvo padarytas 
konferencijai išsiskirstant, o ne jos 
pradžioje, kaip buvo tikėtasi.

Į Višinskio pasiūlymą bene atvi- 
riausia 
damas, 
rymas 
reikštų
Tiek Bevinas, tiek ir Schumanas, 
pritardami Achesono pareiškimui, 
pirmučiausia norį patirti, su kokia 
Vokietija jie turės reikalo taikos su
tartį pasirašius.

Nors žodžiais ir nebuvo išreikšta, 
bet reikia manyti, kad trys Vakarų 
užsienių reikalų ministerial ta proga 
galėjo ir prisiminti, jog taikos su
tartys greit po karo buvo pasirašy
tos su Vokietijos satelitais. Kas iš to 
išėjo, aiškinti netenka. Prie esamų 
sąlygų tokią sutartį pasirašyti ir su 
Vokietija, reikštų ne ką kitą, kaip,

atsiliepė Achesonds, pareikš- 
kad esamose sąlygbse suda- 
taikos sutarties projekto 
fantastinio projekto kūrimą.

anot Achesono, žiaurią iliuziją visai 
vokiečių tautai. Ir kažin ar tik jai 
vienai... „Milijonų žmonių gyvybės 
priklauso nuo to, kaip mes sudary
sime tą taikos sutartį. Jei gi iš tos 
didelės atsakomybės daromas žaislas 
propagandai ir laiko praleidimui, aš 
jame nenoriu dalyvauti“, sako Ache- 
sonas.

Višinskio argumentus Achesonas 
pavadino pilnais propagandos, kaip 
šuo blusų. „Taip, aš norėčiau pasa
kyti, kad per blusas ir šuns nesima
to“, sako Achesonas, į ką Višinskis 
taip pat nelieka skolingas------ „Aš
randu, kad Achesono pareiškimas 
yra labai gilus. Tebūnie leista man 
pacituoti iš biblijos — .nebandyk 
blusų gaudyti — gali pro pirštus 
kupranugaris pralysti* —“.

Įsiterpęs į tą linksmą pokalbį Be- 
vinas pareiškė nežinąs tokios citatos. 
Jam atrodo, kad rusų biblija smar
kiai skiriasi nuo St. James angliško
sios versijos.

Pirmininkavęs posėdžiui Schuma- 
nas tą diskusiją baigė šiuo pasiūly
mu: „Gal geriau bus perdavus visa

tą blusų klausimą mūsų pavaduoto
jams.“ Dėl šio pasiūlymo vieningai 
sutarė ir be balsavimo visi keturi 
„linksmieji broliai“.

Konferencija nestokojo anekdo
tiškų epizodų. Konferencijos pabaig
tuvėms daugelis visai rimtų laikraš
čių daugiau vietos ėmė skirti jos 
„linksmajai daliai“, nei rimtesniems 
išvedžiojimams, kurie gal ir turėtų 
raudonuoti prieš išvedžiojimus, pa
darytus prieškonferencinėse iliuzi
jose. Tačiau negalima pasakyti, kad 
konferencija būtų visai bevaisė. Ji 
davė tą teigiamą vaizdą, kurį sukūrė 
trijų vakariečių vieningumas ir tvir
tas ryžtas nepaleisti turimų Vak. Vo
kietijoje kozyrių iš savo rankų. Tai 
patvirtina Bevinas savo kalba, pa
brėždamas, kad visi kenturi sėdin
tieji prie konferencijos stalo jau pra
leidę du karus su Vokietija. Todėl 
ateičiai reikia ne tik apsidrausti, bet 
ir aiškiai žinoti, su kuo bus turima 
reikalo — su demokratine Vokietija 
ar vėl su nauja diktatūra. Na, aišku, 
Balkanų pavyzdys čia pat pašonėje ..

mšk.

I nuvykę J Australiją turi dirbti pagal 
| sutartį dvejis metus. Toliau biulete
ny aiškinama,'kad DP atvykę su pir
maisiais laivais nepasirašę sutarties, 
jog jie dirbsią dvejis metus. Bet 
buvę pažymėta, kad turės dirbti ne 
mažiau, kaip^vieneris metus. Sį pa
reiškimą biuletenis aiškina, kad tai 
netrukdo sutartį pratęsti ilgesniam 
laikui, negu metams, jei Australijos 
imigracijos politika to reikalautų.

Imigracijos ministeris, rašo biu
letenis, gali darbo sutarties laiką su
mažinti naujai atvykusiems, jei at
liks savo darbą gerai, ypač kuris yra 
sunkesnis, negu normalus. Tačiau 
DP negali palikti savo darbovietės 
be imigracijos ministerio sutikimo.

Ministeris esąs patenkintas nau
jais atvykusiais, kurie atlieka pave
stą darbą. Tik nedidelis skaičius as
menų mėgina išvengti nustatytų są
lygų. Nevykdantieji savo duotų įsi
pareigojimų gali būti grąžinami į Eu
ropą. (The New Australian)

R.

Ginklai tori garantuoti taika
ATLANTO PAKTO TIKSLAS — BENDRA GYNYBA '

Jungtinių Amerikos Valstybių už
sienių reikalų ministerija gegužės 
mėn. 14 d. paskelbė brošiūrą, pava
dintą: „Taikos atstatymas — JAV 
militarinės pagalbos programa". Joje 
yra pasakyta, kad amerikiečių karinė 
pagalba bus tęsiama tol, kol naujo 
Pasaulinio karo pavojus nebus pa
šalintas.

Pažodžiui toje brošiūroje sakoma: 
„Dabartinė nepakankama Vakarų 
Europos gynyba leidžia kėsintis ją 
užpulti ir yra tendencijos, kad to
kie norai gali didėti. Šiaurės Atlanto 
paktas yra politinė sutartis su bendra 
gynyba ir militarinė parama jį dar 
labiau papildo.

Amerikiečių tautai turi būti aiš
ku, kad mes negalime tikėtis iš mū
sų Vak. Europos draugų jokio pasi
priešinimo agresijos atveju, jeigu 
mūsų strategija būtų tokia, kad tuos 
draugus karui ištikus užleisti prie
šui, pažadant juos vėliau išlaisvinti. 
Patyrimas mums parodė, kad ir ne
didelės karinės organizacijos, bet ge
rai apginkluotos ir vedamos pasiry- 
žusios tautos, sėkmingai gali prisi
dėti prie išlaikymo taikos“.

Militarinė parama Vak. Europai 
numato tarp kitų sekančius punktus, 
kurie, pakol įsigalios vienas bendras 
strateginis planas Atlanto pakto val
stybėms, laikinai turės galiojančios 
reikšmės.

1. Kaip neatskiriama visuotinos

užsienio politikos dalis, ginklų tieki
mo programa pavedama vykdyti už
sienių reikalų ministerijai.

2. Pinigų resursai visumoje bus 
Kongreso skiriami. Išlaidos biudže
to 1950 — tiems m. sieks galimas 
daiktas 1.13 milijardų dolerių Atlan
to pakto signatarinėms valstybėms ir 
320 milijonų dol. Graikijai, Turkijai 
ir kit.

3. Prezidentas yra įgaliojamas pa
gal padėtį ir reikalą šias lėšas pa-: 
naudoti.

4. Vak. Europos valstybės gaus di
džiausią ginklavimosi paramos dalį.

5. Militarinė pagalbos programa 
bus vykdoma skyrium nuo Atlanto 
pakto, vienok ją reikia traktuoti kaip 
papildymą prie to pakto.

6. 1950 biudž. metais pagal tą pa
ramos programą numatoma skirti lė
šas ginklavimo industrijai pakelti kai 
kuriose valstybėse, aprūpinti reikia
mus kraštus tiesiog žaliavomis ir pa
sirūpinti atskirų kariuomenių tinka
mu technišku ir karinio apmokymo 
parengimu.

„Įgyvendinimas šių priemonių“ — 
sakoma toliau tame pareiškime, — 
„negali būti laikomas kaip egresyvus
aktas. Stiprios gynybos pajėgos tai
ką mylinčių tautų rankose prie karo 
neveda. Karo pavojus kyla iš dide
lių militarinių galybių, kuriai laiko 
diktatoriai ir yra nuolat pasiruošę 
jas pavartoti“. (SPD/v.)

Pabaltiečiams DP pirmenybės panaikintos
AMERIKON EMIGRUOJANTIEJI DP TURĖS PRISIEKTI, KAD JIE NĖ

RA KOMUNISTAI
The New York Herald Tribune 

rašo, kad naujuoju DP emigracijos 
įstatymu, kurį priėmė JAV atstovų 
rūmai, prisidėta prie taikos proble
mos sprendimo. Naujajame akte nu-
matyta per trejis metus įsileisti ne 
400.000, kaip anksčiau buvo spėlio
jama, b et 339.000 DP. Įtraukta ir 
4.000 rusų, kurie yra pabėgę iš Ki
nijos, iš Šanchajaus. Data, apspren
džianti DP tinkamumą emigracijai,
iš 1945 m. nukelta į 1949 m. sausio 
1 d., Tuo būdu leidžiama Amerikon 
emigruoti daugiau DP, kurie iki šių 
metų pradžios atbėgo iš anapus gele
žinės linijos. Panaikinamos visos ra
sinės, religinės ir tautinės sąlygos.

Naujajame įstatyme priimtas pa
pildymas, kuris kiekvieną į JAV 
emigruojantį DP įpareigoja prisiekti, 
kad jis nėra komunistas. Panaikintas 
pabaltiečių % ir žemės ūkio specia
listams teiktas pirmumas. Laikraštis 
apgailestauja, kad pasiliko susiaurin
tos tų kraštų kvotos ne DP asme
nims. Per 5 metus būsią sulaikyta 
tik 25% kvotų. Laikraštis pastebi, kad 
atstovų rūmai padarę visa, ką jie tik 
galėję. Laukiama dabar, kad ir sena
tas viską atliktų taip pat gerai arba 
net dar geriau.

ČEKOSLOVAKIJOS ARKIVYS
KUPĄ SAUGO ŽVALGYBINIAI
Komunistų kova su katalikais Če

koslovakijoje kopia į savo viršūnę. 
Arkivyskupas Beran, kuris vadovau
ja 9 milijonams katalikų, yra sau
gomas, slaptosios policijos. Jo pagal
bininkai areštuojami. Savo ganytoji-

niame laiškė jis kreipėsi i tikinčiuo
sius pareikšdamas, kad šie neklau
sytų „katalikiškosios“ akcijos, kurią 
suorganizavo komunistai. Katalikų 
laisvė ir apskritai katalikybė be Po-
piežiaus ir vyskupų esanti negalima. 
Komunistams trukdant negalėjo 
įvykti katalikų Dievo Kūno procesi
ja. Arkivyskupui einant iš bažnyčios 
didžiausios minios žmonių klaupėsi

ANTIKOMUNISTINĖ JUOSTA 
.TOL. RYTUOSE

Daily Mail spec, korespondentas 
Izaard praneša iš Washingtono,

kad Amerika jau atsisakiusi dabar
tinės stebėjimo politikos Tol. Rytuo
se ir padariusi svarbius- nutarimus, 
dar prieš išvykstant užsienių reikalų 
ministeriui Achesonui į Paryžiaus 
konferenciją.

Po ilgų ir nuolatinių konferavl- 
mų gynybos ministerio Johnson, gen. 
MacArthur, Prez. Trumano ir p. 
Achesono prieita nusistatymo, jog 
nėra reikalo laukti, kol Tol. Rytuose 
nusės dulkės, bet reikia imtis dabar 
sprendžiamo vaidmens. Naujoji po
litika aptarta ir su britų ambasado
riumi Washingtone Sir Olivr Fmks. 
Naujoji politika reikšis sudarymu ri
bų, už kurių toliau komunizmas ne
gali būti toleruojamas, kaip tai buvo 
padaryta Europoje ir kad komuniz
mas toliau negalės išsiplėsti be J.A.- 
Valstybių pasipriešinimo ir trukdy
mų. Šios politikos priemonių smulk
menos dar bus parengtos. Provizo 
rinė komunizmo linija eis per Bur- 
mą, Siamą, Malajus, Indoneziją, Fi
lipinus, Formozą, Okinavą ir Japo
niją.

ant kelių ir dvasia jungėsi paskuti
nei kovai su bažnyčios priešais.

Kuo ši nežemiškoji kova baigsis, 
turėtų jau netrukus paaiškėti

Gaivinti lietuvybę, kur tik galima
(Pradžia 1 pusi.)

bima. Vietomis dar pasigendama 
bendros kalbos tarp senųjų ir nau
jųjų lietuvių, jaučiasi lyg dvi lietu
viškos srovės. Būti lietuvybės apašta
lais, lietuvybę kelti' ir gaivinti visur 
ten, kur tik tai galima atgaivinti — 
štai DP uždavinys, vykdytinas įsi
jungiant į tenykštę visuomenę.

VLIKo pirm-kas ypatingai akcen
tavo du dalykus, būtent:

1) Visi vykstantieji į JAV lietu
viai turėtų prisisegti aiškiai mato
mus tautinių spalvų ženklelius, kad 
uoste pasitinkantieji be vargo galė
tų iš minios išskirti lietuvius.

2) Nuvykus pasistengti tenai pa
rūpinti darbo ir buto garantijas tiems 
tautiečiams, kurie jų čia Vokietijoje 
dar neturi. Ligi šiolei ameriečiai lie
tuviai tokių garantijų yra parūpnę 
ape 18.000 ir jos jau baigiamos rea
lizuoti. Asmeniškai veikiant į se
nuosius gyventojus galima tokių ga
rantijų parūpinti daugiau negu laiš

kais iš čia prašant. Tenykštės misi
jos pądeda, ir tokias garantijas jau 
gali be vargo sudaryti tenai nuvy- 
kusieji DP.

Mūsų atsilankymas, kalbėjo baig
damas VLIKo pirm-kas, buvo nau
dingas. Kelionės pėdsakai pasiliks 
jeigu ne šiai dienai, tai vėlesniems 
laikams. Atsilankymo laukė ir te
nykštės įstaigos. Jose .apsilankymo 
rezultatai geri. Mes, lietuviai, prade
dame išsimušti į pirmaujančias vie
tas tiek rezistencija okupuotoje Lie
tuvoje, tiek taktika ir vieningumu, 
vedant politinę krašto laisvinimo 
kovą čia tremtyje. Bet čia labai daug 
reiškia Amerikos lietuvių teikiama 
pagalba. Be tokios pagalbos ir šian
dieninis mūsų gyvenimas būtų sun
kesnis, ir emigracija į Jungtines Val
stybes žymiai menkesnė, o svarbiau
sia — pats Lietuvos laisvinimo vei
kimas nebūtų tiek efektyvus ir vil
tingas.

Alio, PATRIA! Siųskite man LIETUVOS ISTORIJA!
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