
Nr. 50 (MO) V metal

į Biblioteka |

MŪSŲ KELIAS ™
LITHUANIAN NEWSPAPER „OUR WAY" * AUTHORIZED BY EUCOM HQ, CIVIL AFFAIRS DIVISION

LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS, IŠEINĄS DUKART SAVAITĖJE Dillingen/D, 1049 m. liepos S d.

Europos Tarytai darbą 
pradedant Amerika - laisvės šalis

Suverenumo sienom atsiribojusios 
Europos tautos jau ne nuo Šiandien JAV nepriklausomybės 173 metų sukakčiai / Ged. Galvanauskas
Ieško būdų ir priemonių tampres
niam susijungimui ir Europos tautų 
bei valstybių susivienyjlmui. Senos 
idėjos, savo laiku pasmerktos utopi
jos pašaipomis, vėliau bandomos įgy
vendinti germaniškos diktatūros 
priemonėmis, būtų nuėję niekais, jei 
šiandien gyvenimo realybė neskatin
tų valstybės vyrus vėl pradėti tą 
darbą, kuris šių dienų politikos ir 
Europos tautų padėties realybėje 
randa tvirtesnius pagrindus ir di
desnio pritarimo.

Laisvos Vakarų Europos jungtis 
rado savo apipavidalinimą ka

rinėse ir ūkinėse srityse. Be abejo, 
kad patirtis verčia imtis priemonių 
ir politiniam jungties įgyvendinimui.

Dešimties tautų ir valstybių pri
tarimas jungtis į Europos Tarybą lei
džia tikėtis, kad netrukus apturėsi
me ir Europos parlamentą.

Tiesa, ta Europos Taryba, liepos 
mėnesį susirenkanti Strasburge, dar 
neturi sprendžiamosios galios, o yra 
tik konsultatyvinis patariamasis or
ganas. Daugeliui gali susidaryti vais- 
das, kad toje Taryboje suvažiavę 
įvairių Europos tautų atstovai turės 
progos tik pasikalbėti, neturint įta
kos į Europos skaudulių gydymą. Ta
čiau, anot šveicarų „Die Tat“, ne 
tiek svarbu tai, kad ten iš viso bus 
kalbama, bet svarbu tai, apie ką 
bus kalbama ir kas kalbės. Iš pa
vienių delegacijų sudėties jau šian
dien galima pasakyti, kad Strasbur
ge susirinks laisvos Europos politi
nis elitas. Ju!k ir taip Santūri b»'*> 
darblečių vyriausybė nesiunčia pa
klusnių valdininkų, bet sudaro rimtą 
delegaciją, įjungiant jon kartu ir 
opozicinių grupių vadus. Churchillio 
dalyvavimas toje delegacijoje rodo, 
kad vyriausybei bus sunku atsispirti 
Strasburgo sugestijoms, jei tokių at
sirastų. Juo įtakingesnės delegaci
jos, sako „Die Tat“, juo toliau sklei
sis Tarybos balsas, Europos balsas.

Nors Europos Taryba šiuo metu 
ribojasi dešimčia laisvų Europos val
stybių sudėtimi, tačiau balsai, skati
nantieji Europos Unijos idėją, siekia 
toliau tų dešimties sienų. Šveicari
ja, savo neutralumo priedangoje ofi
cialiai dar nedalyvauja toje Tarybo
je, tačiau turi organizuotą tai idė
jai remti visuomenę, kuri siekia pra
laužti užkietėjusio neutralumo varž
tus. šveicarų - Europos Unijos pir
mininkas Dr. Bauer tos organizaci
jos surengtame diskusijų vakare tarp 
kita ko, kritikuodamas šveicarų at
siribojimą nuo bendrų Europos sie
kių, pareiškė, jog laisvos Europos 
sienos, pasibaigiančios ties geležine 
uždanga, negali laikyti galu- j 
tin ė m is. Tai esąs nors ir galingos, ; 
tačiau tik laiko dvasios iššauktos , 
konsteliacijos padarinys. I r u ž g e - , 
lėtinės uždangos randasi j 
europinės realijos, kurios

Nūdien pasaulio civilizacijoje vy
raujantis milžinas JAV turi spren
džiama žodį. Prieš 173 metus jos bu
vo silpnos. Anuomet 13 valstijų į 
Philadelphia sukvietė „kontinentali- 
nį kongresą* ir 1776. VII. 4 paskelbė 
konfederacijos nuostatus, kurie tais 
pat metais įsigaliojo. Po to sekė ko
vos metai, nes tik 1783. IX. 3 Versa- 
liaus sutartimi buvo kitų valstybių 
pripažintos.

Jos susikūrė panelgdamos D. Bri
taniją. Ten buvusi kultūra, pažiū
ros, politinė santvarka, civilizacija ir 
ūkiškoji organizacija nebuvo laiko
ma sau pavyzdžiu. Puritonai, nuo
tykių ieškotojai ir įvairaus plauko 
pirkliai buvo kūrėjai naujos imperi
jos, kuri siekė laisvės, taigi tėvynėje 
buvusios „priespaudos“ panaikinimo. 
Laisvojo ūkio teorijos kūrėjas Adam 
Smith, JAV nepriklausomybės pa
skelbimo metais, siūlė Britanijai per
žiūrėti ūkio politiką. Tačiau tas pa
vėluotas balsas nebuvo užgirstas. 
George Washington telkė laisvės 
ieškotojus jai. iškovoti. Anuomet 
daug padėjo ne vien britai, bet taip 
pat prancūzai ir vokiečiai. Revoliu
cinė nuotaika ilgai neužblėso, nes

kuriam laikui praslinkus, kovoje 
tarp pietų ir šiaurės valstijų, dėl 
vergijos panaikinimo (1861—1865) ji 
vėl užsiliepsnojo.

John Locke garbinamos prigimti
nės laisvės teisė asmeniui ir jo ūkiš
kame santykiavime rado pritaikymą 
naujoje valstybėje. Valstybinė san
tvarka skiriasi ne vien nuo britų, bet 
ir nuo prancūzų, kur revoliuciniu lū
žiu ją kūrė. Prezidento' nūs veri antį 
galia atstovų rūmų įstatymų iniciaty
va, senato politinė kontrolė ir nepri
klausomas* teismas yra tais didžiai
siais ramsčiais valstybėje. Kiekvienas 
prezidentas tam bręstančiam milži
nui piršo naujus šūkius. George 
Washington buvo laisvės skelbėjas, 
Andrew Jackson perša autoritetą, 
Abraham Lincoln vienybę, Mac Kin
ley turtingumą, Woodrow Wilson 
demokratiją, o Harry Truman pa
saulio praturtinimą ir išlaisvinimą. 
Kiekvienas jų buvo savo meto idėjų 
reiškėju prisitaikant prie senato ir 
krašte vyraujančių nuotaikų.

Imigracija. JAV-nepaprasta sri
tis, užimanti 7,9 mil. kv. km, buvo 
biedna gyventojais. 1790 m. turėjo 
4 mil., 1850—23, 1900—76, o dabar

148 mil. Klimato nepaprastas įvai
rumas, krašto turtingumas vyliojo 
daugelį, kurie norėjo laisviau atsi
kvėpti ar praturtėti. Ten užtiksime 
įvairių tautų atstovus, kurie pama
žu lydinami amerikietiškame katile. 
Kiekvienas dešimtas amerikietis yra 
spalvotas. Toji problema iki šio me
to dar neišspręsta. H_ Truman, iškė
lęs spalvotųjų teisių klausimą, ne
trukus sulaukė didelio pasipriešini
mo ypač pietiečių demokratų.

Rasės klausimas nesvetimas. 
Spalvuotasis toli ne viską gali pa- 
sivėlyti, kas leidžiama baltiesiems. 
Žydai kai kuriose valstijoje, o ypač 
rytinėse, yra nepopuliarūs. Spalvo
tųjų įsileidimas į JAV* šiame šimt
metyje varžomas.

Toje milžiniškoje valstybėje, įta
rioje nuo Bostono ligi Los Angeles 
veik 5.000 km., randame nepaprastą 
nuotaikų vienodumą ir kai kurį įvai
rumą. Amerikietis labiau, kreipia 
dėmesį J medžiaginę sritį. Jis iki šio 
meto buvo optimistas, nes tikėjosi 
sulaukti geresnių laikų, praturtėti.. 
„Aš šiandieną neturtingas, bet ryt 
būsiu turtingu.“ Kiekvienam ameri
kiečiui yra atviros durys lenktyniauti.

Komunizmas vis žiaurėja
Sovietų Sąjungos kruvinieji | 

Kremliaus carai su’nepaprastu žvė
riškumu, su didžiausiu nežmonišku
mu ruošiasi būsimiems pasauliniams 
įvykiams, kurie atneš rusiškam ban
ditizmui ir rusiškajam imperalizmai 
galą.

JAV užsienių reikalų ministeris p. 
D. Acheson, sugrįžęs iš Paryžiaus, 
spaudos konferencijoje pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga bijanti atpalaiduoti 
geležinį kumštį rytinėje Vokietijoje, 
nes rusų vadai žiną, jog jie po to 
nepajėgtų vokiečių valdyti. Iš to 
fakto Achesonas daro išvadą, jog ru
sai iš ofenzyvos perėję į defenzyvi- 
nę poziciją.

D. Achesonas neužmiršo vykstan
čios kovos Čekoslovakijoje tarp komu
nizmo, apsiginklavusio nuo galvos iki 
kojų ginklais,' s'ifvkatalikų bažnyčia, 
kuri nevartoja jokio kito ginklo, kaip 
tiesą ir ją skelbia savo tikintiesiems. 
Ministeris pasakė, kad Čekijos ko
munistai eina prieš religiją ir pažei
džia „civilizacijos padorumą". Kova 
su bažnyčia Čekijoje vykstanti, anot 
ministerio, išbandytu metodu Vengri
joje, Bulgarijoje ir kituose Rytų kraš
tuose. Rumunijoje, kaip praneša 
Vatikanas, uždrausta unitų bažnyčia 
du vadovaują vyskupai nukankinti, 
kiti keturi unitų vyskupai internuoti 
vienuolyne, praneša AP.

Kaip nurodo paskutinės žinios, 
masiniai dvasiškių areštai siaučia ir 
Slovakijoje. Sąryšy su jais daugelyje 
vietų iškilo rimtų riaušių, kuriomis 
gyventojai siekia pasipriešinti religi
jos persekiojimui. Policija naudoja 
ginklus, nekaltų žmonių kraujas lie
jasi. Vyriausybė Slovakijoje paskel
bė išimties būklę..

Akivaizdoje tokių reiškinių, kyla 
klausimas, kodėl Vakarai pasitenki
na tik pareiškimais, kad Rytuose pa
minamos visokios žmogaus tiesos, 
kur žmogus paverčiamas gamybos 
priemone. Milijonai gyventojų lau
kia paramos, kad iš šėtono galėtų iš
sivaduoti. Pabusk žmogau!

tingesnės už Rytų jėgos

Europos Unijai remti organizaci
jos plečiasi visoje laisvoje Europoje. 
Ją veikla nelieka ir neliks be įtakos 
| atitinkamų kraštų oficialiąją poli
tiką. Čia cituotieji šveicarų balsai 
laikytini būdingais, kaip plaukian
tieji iš kraštutinio neutralumo sąly
gų. Reikia manyti, kad ir kituose 
kraštuose nemanoma Europos vie
ningumo idėja suprasti siauruose 
esamų sąlygų rėmuose.

NYHT rašo, kad Kinijos komuni
stų vadai Pekine sušaukė pataria
mąją piliečių konferenciją, kurioje 
aptariama naujos vyriausybės suda
rymas tose srityse, kurias komuni
stai dabar valdo. Komunistai sako, 
jog vyriausybėje dalyvausiančios „vi
sos demokratinės partijos". Vyriau
sybė būsianti vadinama koalicinė. Iš 
pirmo žvilgsnio, rašo laikraštis, at
rodytų, jog Kinijos komunistai nėra 
labai raudoni. Tačiau toks komuni
stų žygis, įtraukiant į vietos vado
vaujančias vietas nekomunistus, yra 
partijos taktinis ir laikinis manevras.

Šis reikalas verčiąs komunistus 
daryti taip todėl, kad nuramintų ne
komunistus, kol raudonoji vyriausy
bė tvirtai įsikurs, o antra, komuni
stams esą labai maža patyrusių ad-

Amerika supranta
Į ministratorių Kinijoje, ypač iš ko- 
I munistų stovyklos. Raudonieji nega
lėtų valdymo problemos išspręsti be 
panaudojimo svetimųjų. Šiuo metu 
esą visai nesvarbu, kokie bus val
džioje. Bet vėliau, visi tie, kurie ne
pavirs komunistais, bus sukišti į ka
lėjimus ar sunaikinti. Kinijos komu
nistų planai yra neginčijamai pana
šūs į tuos, kurie buvo raudonųjų pri
taikyti Balkanuose! ir Pabaltijo kraš
tuose, red.). Visi tie asmenys pasi
liks saugūs tol, kol šių bendradar
biavimas bus naudingas komuni
stams, baigia NYHT savo tikras pa
stabas.

kad praturtėjus. Amerikietis mėgsta 
prabangą. Jis yra empirikas ir žino, 
kad toji prabanga gali būti perkama 
doleriais. Doleris tampa visko, net 
žmogaus mastu.

Amerikiečiai didžiuojasi laisve, 
kurios vyriausiu saugotoju yra aukš
čiausias teismas. Pastaruoju metu 
kai buvo bandyta apkarpyti ūkišką 
laisvę, netrukus sulaukė teismo 
griausmingo žodžio. Tose sąlygose 
ūkiškas gyvenimas atsiduria priva
čiose rankose. Amerikiečiai mėgsta 
priklausyti įvairioms organizacijoms, 
kurios verčiasi labdara. Stambieji 
kapitalistai remia Visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą.

Socialinėje srityje neužtinkame 
europinio masto revoliucijų. Ten 
palaipsniui pereinama iš manufaktū
ros į pramonę. Žemės ūkis sume
chaninamas. Kapitalas susitelkia į 
milžiniškas organizacijas. Darbinin
kija suorganizuoja pajėgias profesi
nes sąjungas, kurios turi savų kapi
talą ir svorį kovoti su darbdaviais. 
Tautos pajamų pasiskirstymas yra 
labai nevienodas. F. D. Roosevelt 
žodžiais, trečdalis tautos blogai mai
tinasi, rengiasi ir gyvena blogose pa
talpose. Darbininkija iki šio meto 
neturėjo socialinio draudimo, tačiau 
šia sritimi pradeda rūpintis.

Komunistai ten negalėjo sukurti 
tvirtovės. 1948 m. prezidento rinki
muose komunistų ir komunistuojan
čių pasireiškė tik I mil. Rapistų ir 
Richard Owen bandymai JAV visai 
neprigijo. Jei dabar komunistai tam
pa veržlesniais, tai visai dėl kitų prie
žasčių, kurios siejamos su Maskva.

Tikėjimo srityje užtinkame nepa
prastą įvairumą. įvairioms protestan- 
tinėms tikyboms: metodistams, bap
tistams, presbitorljonams, episkopu 
ninkams, unitariečiamą, liuterionims 
priklauso 30 mil., o joms simpatizuo
ja 50 mil. Katalikų ten yra per 20 
mil. Pastaruoju metu jie įgyja dides
nę įtaką.

JAV gyvenime užtinkame du 
ramsčiu — demokratiją ir laisvę. Tie 
pradai ne tik įrašyti konstitucijoje, 
bet ir įgyvendinti. Amerikiečių him
ne tie žodžiai išreikšti poetiška for
ma. Mes, pavergtos tautos atstovai, 
trokštame, kad mūsų žodis būtų už
girstas. Mes norime būti laisvi tarp 
laisvų ir savo krašte tvarkytis de
mokratiškai. Kai JAV siekia pasauliui 
vadovauti šis mūsų šauksmas įpa
reigoja, Byrono žodžiais tarus: sunai
kinti tironus ir sikofantus. Mum* 
rūpi ne žaliavos ir rinkos, bet mūsų 
brolių nekaltas kraujas, šis reika
lauja sprendžiamo veiksmo, bet ne

MILŽINIŠKI JAV ORO MANEVRAI 
„ Nationaltldende“ žiniomis iš Ko
penhagos, ateinantį rugsėjo mėn. bū
sią pirmą kartą tokios apimties oro 
manevrai, kuriuose dalyvausią Šiau
rės ir Pietų Amerikos žemyno 10 val
stybių lėktuvai. Jie tęsis šešias dienas. 
Tuo metu būsią puolama 1.300 ste
bėjimo taškų, kad patikrinus sava
norių pajėgumą gintis nuo naktinių 
ir dienos puolimų. Manevrų diena 
dar nepaskelbta, nes norima patirti, 
kiek laiko užtruks užimti minėtus 
stebėjimo taškus, kariuomenei davus
atitinkamą parėdymą. | nuolavinio svyravimo.

Belgija suka j dešine

Reikia tikėtis, kad iš Strasburgo 
bokštų prasivers vaizdas ir į ten, 
kur šiandien europinė dvasia už- 
gniaužiama azijatiškomis tortūromis.

Stebuklų iš Strasburgo niekas ne
sitiki. Tačiau europinės dvasios at
budimui tai žingsnis į auštantį rytą.

J. M.

Reikalaujama JAV mobilizacijos plano
Žinomas JAV valstybės vyras B. 

Baruch savo kalboje padarė variau- 
sybei priekaištą, kad ji vis dar ne
turinti paruošto totalinio mobilizaci
jos plano, kuris, kilus naujam ka
rui, tuojau turėtų veikti. Šaltasis 
karas esąs taip pat totalinis kaip ir 
tikrasis karas, pareiškė Baruch, ir to
dėl šiandien esą daug svarbiau ne
gu bet kada tą planą turėti.

Toliau pranešama, kad netolimoje 
ateityje, jau ateinančiose 
JAV galėsiančios pradėti 
bombų serijinę gamybą, 
gale pradės veikti naujas 
kuris iš plutoni j aus gamins
bombas paprastu ir greitu būdu. Iš
laidos nukritusios iki pusės kainos.

y (NZ)

savaitėse, 
atominių 
Savaitės 
fabrikas, 
atomines

ANGLŲ STERLINGŲ SVARO NU
VERTINIMAS

AP iš Washington© praneša, kad 
JAV vadovaują vyriausybės parei
gūnai yra linkę manyti, jog vis dau
giau finansinių ekspertų pasisako už 
britų svaro nuvertinimą, nes tik tuo 
būdu britai pataisysią savo ekono
minę būklę. Priešingu atveju britų 
eksporteriams vis bus sunkiau par
duoti savo gaminius dėl jų kainų 
aukštumo lyginant su Kanados ir 
JAV prekių kainomis.

Tie patys pareigūnai nurodo, kad 
su britų svaro nuvertinimu ateisianti 
eilė ir Europos kraštų valiutų nu
vertinimui, o tai kaip tik padėsią pa
gyvinti tarp valstybinį prekių pasi
keitimą.

Apskritai, vis labiau linkstama 
manyti, kad britų valiuta turės būti 
nuvertinta. Tariamasi Londone ir 
Washingtone. Amerikoje kito kelio 
nenumato, nes Amerikoje britų pre
kių pardavimas krintąs, panašiai eeą 
ir kituose kraštuose. (DM)

Belgijoje įvykę parlamento, se
nato ir savivaldybinial rinkimai pa
rodė, kad tauta pamažu pradeda su
prasti žalingą komunistų politiką ir 
todėl nuo jų vis labiau nusisuka. 
Provincijoje į vietos tarybas komu
nistai vietoje turėtų 58 vietų tegavo 
tik 35, nustodami 23 vietų, arba be
veik 40®/«. Parlamente ir senate pa
gal AP pranešimą pasiskirstė vieto
mis taip:

rinkimas susirinks Strasbourge š. m. 
rugpiūčio 11 d. Jame dalyvaus per 
90 asm. iš 10 Europos kraštų. Suva
žiavimas tęsis apie tris savaites. Eu
ropos tarybos ministerių komitetas 
taip pat susirinks rugpiūčio 9 d. ir 
posėdžiaus apie 6 d.

Parlamente Senate 
105 

66 
29 
12

(+13) 54
(— 3) 33
(+ 12) 14
(-11)
duomenimis, už

5

(+3) 
(-D 
(+9) 
(-6)

Social-krikšč.
Socialistai 
Liberalai 
Komunistai

Pusiau oficialiais 
komunistus į parlamentą pasisakė 
7,5 ’/o, kai 1946 m. — 12,68 "lt.

Charakteringa pažymėti, kad 
šiuose rinkimuose pirmą kartą da
lyvavo moterys, kurios greičiausia ir 
lėmė rinkimų eigą, pasuktą į dešinę.

EUROPOS PARLAMENTAS SUSI
RINKS RUGPIŪČIO MEN.

Reuteris praneša, kad pirmasis 
Europos tarybos (parlamento) suai-

NAUJA „DARBIEČIŲ“ GRUPE . 
PARLAMENTE

Reuterio pranešimu, iš darbiečių 
partijos išmestieji britų parlamento 
nariai už palinkimą į komunistus su
darė taip vadinamą „nepriklausomą 
darblečių grupę“ Zem. Rūmuose. Jai 
vadovauja Mr. Pritt. Prie jo prisi
dėjo trys komunistuojantieji atstovai 
(Platts-Mills, Korml Zilliacus ir J. 
Solley). Jų vadas iš partijos jau bu
vo išmestas 1940 m., gi abu pasku
tinieji — šiais.

Naujoji „darblečių“ grupė laiky
siantis socialistų politikos, remsianti 
darbiečių vyriausybę apskritai ir 
priešinsis tose srityse, kur būsią nu
krypta nuo socializmo ir kur bus 
bendradarbiaujama su konservato
riais.

1



I psi. nr. 30 (240) Mūsų Kalla* 1949. VII. X

„Jeigu pajėgėme čia dirbti - Knygos verti ne viršelyje '
pajėgsime ir ten..

PASIKALBĖJIMAS BU BRONIUM KETURAKIŲ, IŠVYKSTANČIU Į J.A.V-BES

Plg. „Mūsų Kelias“ Nr. 48 (233) 
ir Nr. 48 (288).

Kas nenorėtų gražiau, geriau, di
dingiau. Bet viskam yra saikas.

Knyga turi atitikti mūsų išgaliąs,

niems ar grynojo meno leidiniam*, 
pvz., Dr. V. Jungfer, Litaucn Antiitx 
eines Volkes, Patria, 1948; Aufbau 
leidiniams reikia taikyti pagražini
mo mastą. (Ir tai, net ir tokie leidi-

(Pradžia praėjusiame Nr.)
— Mūsų spaudoje buvo pasireiš

kusių balsų dėl ateities, t. y. emigra
vus sportinio judėjimo ir tą judėji
mą koordinuojančią instituciją pa
vesti Pasaulio Lietuvių Bendruome
nei. Kokia Tamstos nuomonė šiais 
klausimais?

— Kalbėti apie kurio nors dides
nio kolektyvo emigraciją yra sunku, 
tuo labiau apie sportininkų. Mes šiuo 
metu sielojamės žymių ir tautai nusi
pelniusių žmonių perkėlimu ar kito
kia svarbesne įkurdinimo problema. 
Sportininkai patys, kaip jauni ir pa
jėgūs žmonės, gali lengvai susirasti 
įsikurdlnimo galmybę. Globoj an tieji 
veiksniai gali padėti ir tarpininkauti. 
O dėl veikimo nuvykus, tai reikia 
manyti, kad Jeigu pajėgėme Čia dirb
ti, pajėgsime ir ten. Užjūry būsimos 
institucijos pagrindinis uždavinys 
yra apjungti ir suorganizuoti veiki
mą, kuo skubiausiai Išplėsti fiz. au
klėjimą mokyklose ir paskiruose 
sportiniuose vienetuose. Reikia veikti 
skubiai, kad jau 1950 m. būtų suda
ryti pagrindiniai veikimo rėmai.

— Kurie, Tąmstos nuomone, būtų 
svarbiausi uždaviniai užjūryje*esan- 
tiems ir būsimiems sportinlms vie
netams?

— Užjūry šių vienetų pagrindinis 
uždavinys yrą tarnauti mūsų Jau
nuomenės fiz. galių stiprinimui ir 
lietuvių tautos atstatymui. Taip pat 
labai svarbu neleisti sporto klubus 
pajungti partiniams Interesams. Bū- 
sitnieji vienetai privalo iš pagrindų 
išrauti dar Lietuvoje ugdytą kai ku
rių klubų nesveiką sportinę politiką, 
kad laimėjimui įgyti priemonės ne
svarbu, kitaip tariant, smukdyti prie
šininką kaip tik įmanoma, jeigu tas 
yra nepastebima. Fizinio auklėjimo 
tikslas yra valstybinio ir bendro 
žmonijos sveikatingumo kėlimas ir 
ugdymas. Visi būsimieji sportiniai 
vienetai privalo sudaryti darnų, ga
lingą ir vieno tikslo siekiantį Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės branduo
lį, kuris savo organizacine struktūra, 
klestėjimu ir bendravimu su kitomis 
tautomis atsistotų reikiamame lygyje.

— Kaip vertinate dabar užjūryje 
esantį judėjimą?

— Malonu yra pvz. skaityti spau- 
.doje apie „Kovo“ Anglijoje, Vene- 
cueloje, Kanadoje ir kitur mūsų vy
rų pasiektus laimėjimus. Gaila ta
čiau, kad kai kur darbdaviai išnau
doja mūsų vyrus savo firmų rekla
mai. Tai yra neleistina ir nepateisi
nama! Ir smerkti reikėtų tuos spor
tininkus, kurių kovos pagrinde yra 
biznio reikalai. Visi vienetai privalo 
atstovauti tik lietuvių tautai ir ne- 
prasižengti sportinei etikai. Užjūryje 
esančių tautiečių pareiga yra šį dar
bą visokeriopai paremti.

—• Kurie būtų Tamstos pageida
vimai ir linkėjimai visiems lietuvių 
sportininkams?

Daugumai mūsų sportininkų dar 
trūksta sportinio išsiauklėjimo, ku
ris yra dideliu stabdžiu ne tik savo 
pajėgumui ugdyti, bet neigiamai vei
kia ir į prieauglį. Paties savęs per
vertinimas yra didžiausia mūsų spor
tininkų yda. Mūsų sportininkams 
visą savo darbą reikia aukoti tik vi
sos tautos reikalams, kaip gryno so
lidarumo simbolį, nes esame išaugę 
lietuvių tautoje, įgiję ten pat savo 
pajėgumą ir patyrimą. Sąžiningas It 
kruopštus darbas ugdo tvirtą asme
nybę, tokią, kokios mes esame šian
dien ypač reikalingi. Iš plačiosios 
tautiečių masės sportininkai laukia 
tinkamo įvertinimo, o patys sporti
ninkai neliks skolingi.

— Ir dar vienas klausimas iš 
sportinės srities: kokį įspūdį Tamsta 
susidarėte iš Vokietijoje matytų DP 
suruoštų pirmenybių ir kaip Tamsiai 
patiko neseniai matytas garsusis Len
nart Strand’as?

— Technišku pravedimu ypatin
gai patiko 1948 m. Pavergtųjų Tautų 
Pirmenybės, prie kurių pravedimo, 
suskirstymo ir tikslaus atlikimo dau
giausia prisidėjo lietuviai. Šios pir
menybės, kurios buvo pavadintos 
Olimpijada, parodė, kad mūsų tarpe 
yra pakankamai žmonių, kurie ir 
bendram tarptautiniam forume su
geba apginti mūsų sportinius intere
sus. Gal būt didžiausią įspūdį pa
darė tai neseniai matytas pasaulio 
meisteris švedas Lennart Strand 
(1500 m — 3:43,0 min.), kuris star
tavo už Malmū (MAL) sporto klubą. 
Sis nedidelio (1,64—1,66 m) ūgio spor
tininkas jau pat pradžioje krenta vi
siems J akis dėl nepaprastai lengvo,

tiesiog plaukiančio stiliaus. Visi ju
desiai parodo pasaulio meisterio sti
prybę,' kurioje sujungta stilius, tech
nika, jėga ir taktika. Šiame asmeny 
sukauptos didžiausios fizinės ir dva
sinės galios, kurios kovos metu pilnai 
pasireiškia. Savo kuklumu ir laiky
sena aikštėje jis pagauna žiūrovą iki 
sielos gelmių. Juo didžiuojasi ne tik 
švedai, bet ir visa Skandinavija, ka
dangi jis yra sumušęs fantastinį 
Gunnard Haegg’o rekordą (3:45 min.). 
Ir vis dėlto jis lieka kuklus ir švedų 
tautai bei sportą saugojantiems nuo
statams ištikimas sportininkas, — 
baigė pasikalbėjimą.Vyr. FASK-to 
Įgaliotinis anglų zonai 
turakis.

Spausdami dešinę, 
šiam vyrui ir toliau 
dirbti tol, kol išauš naujas laisvės 
rytas ir visais keliais skubėsime na
mo. Jaunimas jo darbus įvertinsi

R. Valaitis

Bronius Ke-

palinkėsime 
nenuilstamai

tiek knygų įpirkime, tiek jų išleidi
mo pajėgume. Kas iš to grožio, jei 
per brangu ir pajėgs tik nedaugelis 
nusipirkti. Viršelių grožis, popierio 
grožis tėra menkas gražeivų, snobų 
grožis. Kas iš grožio, jei leidykla 
subankrutuos ar, pvz., nepajėgs au
toriams sumokėti honorarų. Visa eis 
į stagnaciją ir bankrotą: ir tautini- 
nė kultūra ir tautiniai žmonės. Nu- 
mušus nuo tų „gražių“ knygų 1—2 
DM, gausim 2—3—4 DM, ar ir 8.000 
DM vienam tiražui. Knyga net ne
nukentės, o bus kiek lengvesne, pa
togesnė persiuntimui ir transportui.

Negaliau suprasti p. Cicėno, kai 
jis rašo, kad „tik priešai linki mums 
amatų mokytis“, negaliau suprasti jo 
nė dabar; kam girti tai, kas yra 
sudraustina, atkalbėtina. Tiek daug 
dar mums trūksta ir truks knygų, 
vadovėlių, o siūloma pinigus išlei
sti... grožiui, knygos išorei. Kad ne
būčiau tuščiakalbis bendrafrazis, 
duodu porą pavyzdžių. Reklami-

Jonas Trakys grįžo
Bolševikų Agitpropas paskyrė 

Klaipėdos krašto lietuviams vilioti 
atskirą „Tėvynėje" numerį, nes ži
no, kad tie žmonės dar neturėjo pro
gos susipažinti su bolševikų palai
minimais, dėl to gali paklausyti ir 
panorėti grįžti į gimtąją šalį. Žur
nalo redaktorius parašytas Augusti
nas Gricius, dailės redakcija ir mon
tažas Broniaus Baltrušaičio. Tačiau 
reikia abejoti, ar minimi du asmenys 
yra nors matę tą bolševikų tvarinį, 
nes kitaip nebūtų prirašyta tokių 
ten galima rasti. Štai keli pavyz
džiai. Pirmoje vietoje įdėtas atsi
šaukimas „Klaipėdiečiai; tėvynė jū
sų laukia“! Ten tarp kito pasakyta 
„Klaipėdiečius aptarnauja 4 ligoni
nės, 4 poliklinikos, 3 dispanseriai, 2 
vaikų ir motinų konsultacijos punk
tai, 3 lopšeliai. Mieste veikia ^.pra
džios mokyklų, 4 gimnazijos, žuvi
ninkystės technikumas, 2 amatų mo
kyklos, muzikos mokykla, 5 fabriki
nės gamybos mokyklos, mokytojų in
stitutas, 2 teatrai, filharmonija, 2 ki
nai, kultūros namai ir t." Nejaugi 
iš 4 ligoninių visame krašte pasidarė 
bolševikams atėjus aštuonios? Kur 
jos ir kaip jos vadinasi? Kodėl neį
dėti jų atvaizdai? Kodėl neišvardin
tos ir neparodytos gimnazijos ir in
stitutai, kas jas lanko ir kas jose 
dėsto? Mokyklų skyriuje paminėtos 
tik viena gimnazija ir mokytojų in
stitutas bei seminarija. O jei ir būtų 
minimas mokyklų skaičius, tad būtų 
malonu žinoti, kas jose mokosi ir 
kam jos tarnauja. Ar jūrininkų mo
kykla irgi tarnauja lietuviams?

Toliau rašoma; „Atstatytas pre
kybos uostas turi modemiškiausius 
įrengimus ir žymiai daugiau mecha
nizuotas negu prieš karą. 35 kranai 
veikia mūsų Baltijos uostei...“ Ti
kras bolševikinis stebuklas! Prieš 
karą veikė 4 kranai, kada milijonai 
tonų perėjo per uostą, o dabar, kada 
uostas užkaltas aukšta tvora ir nei 
vienas laivas neįleidžiamas, ten Vei
kia 35 kranai. Gali būti, kad jie nau
dojami šoviniams krauti į povande
ninius laivus. Bet ar tuo atveju jie 
tarnauja kraštui? Net paduotas vaiz
das, kur matosi buvę keturi kranai, 
bet tas paveikslas iš 1937-8 metų, 
kada buvo kranu iškeltas milžiniš
kas garo katilas. Dabartinio uosto 
vaizdo bolševikai neduoda, nes ten 
povandeninių laivų bazė, dėl to ten 
negali būti nei vieno prekinio laivo.

Zvejų uoste matosi tik vienas arba 
du kuteriaf, kitos yra kopininkų val
tys marių žvejybai. Kur dingo kiti 
kuteriai? Dar sakoma, kad mieste 
veikia 35 stambios atstatytos arba 
naujai pastatytos įmonės, bet Išvar
dytųjų tarpe nėra nei vienos naujos, 
o tik anksčiau buvusios, ir tai ne vi
sos, kurios buvo anksčiau.

Puikiausiai rašoma apie mokyklas 
štai kaip: „Ir buržuazinės Lietuvos 
valdymo metais . Klaipėdos krašto 
mokyklose buvo varomas lietuvių 
vaikų vokietinimas (o dabar rusini
mas — red.). Lietuviškų mokyklų 
skaičius Klaipėdos krašte buvo juo
kingai menkas. Dabar ne tik mieste, 
bet miesteliuose, valsčiuose Ir kai
muose yra lietuviškos mokyklos, net 
Nidoje, Pervelkoje, Preile ir Juod
krantėje.“ Įdomu, kas tas mokyklas 
lanko, nes iš bolševikų nįaus atbė
gusiųjų pareiškimais, Neringoje nėra 
gyventojų, tik rusų kareivių. Gal jie 
mokomi tose lietuviškose mokyklose? 
Žurnalo teigimu, visose Klaipėdos 
aukštesnėse mokyklose dirba aštuoni 
lietuviai mokytojai iš krašto kilę ir 
dar Salys Semerys devintas. Kaip 
bolševikai mokyklas vertina, parodė 
ir tai, kad Vytauto Didžiojo gimna-

ziją pavertė partijos būstine, pava
dinta „Kultūros Namai“. Gal redak
torius suklydo, bet reikią manyti, 
kad p. Gricius Klaipėdą tiek pažįsta, 
kad atsimintų Vytauto’Didžiojo gim
naziją, tą lietuvių pažibą.

Taip, Jonas Trakys, bolševikų 
melu suklaidintas, grįžo, bet ką jis 
ten pamatė, to jis negali niekam pa
sakyti, nei parašyti, nes jei parašytų 
teisybę, jo laiškas niekad nepasiektų 
adresato, o jis pats už valstybės iš
davimą atsidurtų perauklėjimo sto
vykloje, kur po kelių mėnesių arba 
metų užbaigtų savo vargo gyvenimą. 
Net atspausdintas atvaizdas, kaip 
milicininkas išrašo grįžusiam Liau- 
džlul pasą. Juokiasi milicininkas, 
juokiasi Llaudžlus, juokiasi jo žmo
na ir juokiasi vaikas. O kas atsitik
tų, jei jie paliepus nesijuoktų, mes 
žinome, o turbūt žino ir Liaudžlus, ir 
Trakys, ir kiti.

Bolševikai giriasi, kad sugrįžu- 
slems paskiriami butai. Negi žmonės 
gyvens po atviru dangumi, jei neiš- 
vežami į Sibirą? Jie giriasi, kad mo
kytojoms duotas kambarys. Anks
čiau mokyklose mokytojai turėjo po 
butą, Ir nei vienas nebuvo nustebin
tas. Ar bolševikai skaito, kad pasky-

niai turi būti mūsų pertekliaus pasi
reiškimas, o ne vien gyrimosi reiški
nys, melas! Čia nėra netinkamai 
„grožis“ panaudotas.) Bet, pvz., Jan
kus, Naktis Ant Morų 1948, Patria. 
Kaina 8 DM! Kur čia saikas ir su
pratimas? Dar „schwarz-weiB Male- 
rei“ „menas galingas ir stebuklingas“ 
sena homo iudens giesmelė norima 
už brangų pinigą įpiršti. Ar galima 
taip mėtyti pinigus vokiečiams ir 
alinti mus, lietuvius? Su grožomani- 
ja, menomanija reikia daugiau ko
voti, kaip juos garbinti ir piršti. Mo
derniojo meno, aukštesniojo, taigi ir 
gyvenimo aukščiausias kriteriumas 
yra tiesa, o ne „grožis“. Kiek tiesos 
ten tame antlapio piešinyj? Ar yra. 
tiesa, kad mes esame turtingai ir ga
lima išleisti gražesnius leidinius, kaip 
vokiečiai?

Gerb. p. Cicėnas mini rašytoju* 
Santvarą ir L. Dovydėną. Nežinau 
jų nuomonės, bet manau, kad ir jie 
nebus priešingi, jei bus rūpinamasi 
daugiau knygų turinių jų gausesniu, 
dažnesnių pasirodymu, o ne jų išo
riniu grožiu.

„Beprasminga visomis priemonė
mis skatinti žmones pirkti knygas.“ 
rašo V. K. Teisingai. Dar priminsiu 
„neskaitykite gerų knygų, tik geriau
sias“. Skaitymo pasiutimas (Lesewut) 
šiandien žinoma liga. Skatinkime 
darbą, studijas, amatus, prekybą, bet 
ne skaitymo maniją.

Paimkime pieštuką ir gražeivas 
knygas suredukuokime į kuklesnes. 
Pieštukas suskaičiuos be reikalo iš
mestus 40—50.000 DM. Pieštukas 
suskaičiuoja ir „supranta“, o ne, ži
nojo jau 17 šmt. Euler’is. Daugiau 
supratimo iš kuklumo parodykime iš 
mes. A. Ignaitis

Kelia baisa pavergtųjįi tania atstovai
„Laisvosios Europos Komiteto" 

Jungt. Valstybėse Amerikoje įsteigi
mas tremtyje gyvenantiems politi
niams emigrantams reiškia jų tikslų 
— laisvės Ir jų tėvynių nepriklauso
mybės — pripažinimą. Kaip žinoma, 
į šį komitetą įsijungė nemaža žymių 
ir Amerikos visuomeniniame darbe 
pagarsėjusių asmenybių. Įsteigtasis 
komitetas susilaukė daug sveikinimų 
Iš Vokietijoje egzistuojančių politi
nių emigrantų paskirų tautybių ko
mitetų.

Jungdamasis prie šių sveikinimų. 
INCPORE (tarptautinis politinių 
emigrantų ir išvletintųjų asmenų 
komitetas) š. m. liepos 2 d. 10 vaL 
Mūnchene, Amerikos rūmuose, ren-

gia iškilmingą aktą, kuriame numa
tyta mokslinė paskaita, po jos seks 
bendra rezoliucija Ir paskirų tautinių 
grupių jų gimtosiomis kalbomis pa
sisakymai ir sveikinimai „Laisvosios 
Europos Komitetui“.

Mūnchenlškis aktas bus dar vie
nas viešas laisvės siekiančių tautų 
bandymas atkreipti pasaulio opiniją 
1 teisėtus jų reikalavimus. Jis taip pat 
sustiprins ir šių tautų tarpusavio sai
tus, bendro tikslo besiekiant.

Dail. V. Kasiulis - „Prix Hallmark“ laureatas
Vytautas Kasiulis, 1942 m. 

(24 m. amžiaus!) gavęs I valstybinę 
premiją už tapybą ir pripažintas 
ypač už savo žanrinius paveikslus) 
kaip nepaprastai talentingas tapyto
jas, yra, kaip praneša paskutinis 
prancūzų savaitraščio ARTS nume
ris (Nr. 220, 24. VI. 49), tapęs vienu 
Prix Hallmark laureatų. Šita premi
ja buvo amerikiečių sukurta praėju
siais metais ir jos paskelbtame kon
kurse dalyvavo keletas tūkstančių 
dailininkų. Iš tos minios dalyvių bu
vo atrinkti 200 laureatų, o iš jų dar 
išrinkta 50 dailininkų Vytautas Ka
siulis yra vienas štu paskutinės at
rankos menininkų.

Šiuo metu Paryžiuje, savaitraščio 
ARTS galerijoje, vyksta 200 Prix 
Hallmark laureatų paroda. Ją ati
darė JAV ambasadorius Prancūzijai 
David K. Bruce. Paroda bus paro
dyta ir visuose kituose svarbesniuo
se Prancūzijos miestuose. 50 daili
ninkų, tarp jų taipgi ir Vytautas Ka
siulis, bus parodyti visuose JAV did
miesčiuose, jų kūriniai bus įsigyti 
amerikiečių muziejų bei masiniai 
reprodukuojami, be to, dideliu tiražu 
bus išleistas šių laureatų leidinys.

Vytautas Kasiulis, neseniai turė
jęs savo darbų parodą galerijoje 
Raymond Duncan ir jau atkreipęs į 
save prancūzų meno kritikų dėmesį, 
yra ne tik vienintelis Pabaltijo, bet 
Ir apskritai Siaurės Europos .dailinin
kas, kuris įgijo Prix Hallmark lau
reato vardą. Pati pirmoji premija 
yra pripažinta tapytojui ir grafikui 
Edouard Georg, kuris, kaip ir didžioji 
laureatų dalis, yra prancūzas.

Reikia tikėtis, kad mūsų tapyto
jas, dirbdamas Paryžiuje itin sunkio
se sąlygose iš čia pasisekimo gaus 
naujų impulsų savo tolimesniems 
žygiams — keliant lietuvio meninin
ko vardą ir garsą.

rimas tuščio kambario yra didelė 
paslauga?

Jonas Trakys ir kiti nesitikėjo į 
tėvynę sugrįžę pamatyti karve va
žiuojant ir moteris arklą traukiant. 
Jis nesitikėjo kiekviename žingsnyje 
matyti prievartavimą, baimę, bied- 
I stę, nuolatinius areštus ir depor
tacijas. Kiek su J. Traįjiu kartu grį
žusių pasiekė tėviškės kraštą ir kiek 
išvažiavo tiesiai .į Sibirą, apie tai 
žurnale nieko nesakoma. O ar J. 
Trakys šiandien dar tebegyvena 
Klaipėdoje, mes nežinom, tik žino
me, kad visi, išskyrus kelis agitaci
jos reikalams paliktus, buVo tam ti
krą laiką po sugrįžimo išvežti į Si
birą. Mes atvaizde matome ir Jono 
Kybranco šeimą. Ji laikoma kaipo 
eksponatas. Ppeš bolševikų užplū
dimą J. Kybrancas svėrė 100 kg, da
bar žandai įkritę, sūnūs išbadėję.

Klaipėdos kolchozuose esą tikra* 
rojus. Už darbdienį gauna 12 kg 
grūdų ir daržovių Taigi, labai aukš-

(Nukelta į 4 pusi.)

Pranešimas coli. Teisininkams
Lietuvos Teisininkų Draugiją Už

sienyje per įvykdytą skyrių atsi- 
klauslmą dėl metinio skyrių atstovų 
suvažiavimo patyrė, kad teisininkų 
suvažiavimo šiais metais Vokietijoje 
nebus įmanoma sušaukti, todėl pagal 
1948 m. balandžio 3—4 d. d. suva
žiavimo nutarimą Centro Valdyba, 
susidėjus naujoms aplinkybėms, aki
vaizdoje emigracinės raidos ir teisi
ninkų Išsiskirstymo, apspręs kokiuo 
būdu artimiausiu laiku tokį suvažia
vimą bus galima padaryti ir kur.

Centro Valdyba, svarstydama to
limesnės veiklos planus priėjo išva
dą, kad dėl sėkmingesnės veiklos Ir 
turint galvoje, kad dauguma teisiu 
ninku keliasi į USA, — visa teisinin
kų organizacinio gyvenimo centrą 
perkelti į USA.

Visos bylos bei dokumentai per
siunčiami į USA, kur jau yra persi
kėlęs Centro Valdybos vicepirminin
kas, šiuo adresu: Mr. Vambutas, 
c/o P. Klybas, 253 Schooles St., 
Brooklyn, N. Y., USA.

Egzistuojantieji skyriai prašomi 
kiek galint greitesniu laiku atsiskai
tyti tiek dėl nario mokesčio, tiek dėl 
prisiųstos platinti knygos „Lietuvos 
Sovietizacija". Dėl šios knygos pra-

Išleidžiama LIETUVOS ISTORIJA, paskubėk ja užsisakyti

šome atsiskaityti visus platintojus. 
Kiekviena praleista neatsiskaitymo 
diena nutolina mūsų pagrindinį tiks
lą.— tos knygos išleidimą svetimo
mis kalbomis, tą darbą atlikti reikėtų 
dar čia bebūnant.

Visus skyrius ir atskirus colleges, 
o ypatingai tuos, kurie buvo specia
liai prašyti, — prašome atsiliepti į 
kvietimą rašyti mūsų laikraščiui, ku
ris turėtų būti ryšininku mums išsi- 
barsčlus po platų pasaulį ir palaiky
tų tą dvasinį saitą, kuris mūsų tarpe 
egzistuoja iš Lietuvos laikų. Tas lai
kraštis nušvies mums tremtyje mūsų 
collegų gyvenimo dvasinę ir materia
linę pusę.

Išvykusius colleges ir apsigyve- 
venusius įvairiuose kraštuose kvie
čiame jungtis prie mūsų organizaci
jos darbo:

1. tęsti Lietuvos laisvinimo bylą 
ligi jos galutinio laimėjimo;

2. teikti teisinę pagalbą svetur at
siradusioms tautiečiams;

3. būti visuomet tikraisiais lietu
viško teisingumo atstovais.

Visus collegas sergančius arba ne
galinčius dirbti dėl senatvės ar in
validumo, prašome naujai užsire
gistruoti Centro Valdyboje Čia Vo
kietijoje, sutelkiant žinių apie Ilgo* 
būklę, dabartinį adresą, ar numato 
ir kada emigruoti ir paramos reika
lingumą.

Lietuvos Teisininkų Draugijos 
Užsienyje

Centro Valdyba

2
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„Esu nekaltas!“
<1 M. DIMITROV APIE MIRTĮ. — KODĖL NEKALTIEJI PRISIPAŽĮSTA? — „PASIRAŠIAU Iš BAI

MES...’* — TEISMO PARODIJA: „AR GALIU ClA SAKYTI TIESĄ?“ — „KAS TAI PADARE?“

Rašo J. Kuzmickis
Dar kartą grįžkime prie šio am

žiaus gėdos — nekaltojo kaltu prisi
pažinimo. —

Kardinolas Juozapas Minds- 
zenty dar šiandien neatgauna pu
siausvyros, kai buvo verčiamas pri
sipažinti prie nebūtų nusikaltimų. 
Mokytoja Kosenkina taip dėkin
ga Dievui pavykusi iššokimą pro So
vietų konsulato langą, kad pasidarė 
giliai tikinti: suprantama, dar ir 
Šiurpas ją nukrečia, kai įsivaizduoja, 
prie ko būtų turėjusi prisipažinti 
prokuroro akivaizdoje...

O kiek Šiandien skaitome pri
sipažinimų ten, už geležinės už
dangos, kad mirties sprendimas būtų 
Švelniau perskaitytas.

MIRTIES FILOSOFIJA
George M. Dimitrov, įtakin

gas Bulgarijos politinis veikėjas 
J.A.V-se, perėjęs daugybę kalėjimų 
ir tortūrų, vienam žurnalistui pasa
kė teisingus žodžius apie mirtį:

— Matai, tamsta, mirtis savo es
mėje yra labai lengvas ir paprastas 
dalykas. Tuo tarpu mirtis dėl tor
tūrų yra kažkas taip baisaus, kad 
tas, kuris to nepažino, niekuomet to 
nesupras. Buvau ligonis, lovoje, ka
da atėjo mane suimti. 25 agentai su
kinėjosi viduje ir apie namus. Ir ta
da, eidamas prieš mirti, iš trečiojo 
aukšto iššokau įtartino stiprumo siū
lu. Ligtošios dienos nežinau, kaip 
tas pavyko ir kaip išėjo. Užtenka, 
kad pasiekiau amerikiečių ambasa
dą, kad ten pilnus tris mėnesius pra
sėdėjau reguliariai apsuptas ir kad 
pagaliau lėktuvu išgabeno mane į 

, Italiją. Meno žmona ir sekretorė bu
vo nubaustos už mane. Sekretorė 
numirė tortūruojama. Buvo 23 metų. 
Žmona, tris kartus sumušta iki są
monės netekimo, išsigelbėjo pabėg
dama, bičiuliams padedant...

Ką G. M. Dimitrov pasakė žurna
listui, nebijodamas kokios bausmės, 
— tą pati dar dramatiškesniais žo
džiais pakartojo trys kaltinamieji 
Katovicų (d< Lenkijos) Apylinkės 
Teismo proceso metu.
„JŲ VEIDAI BUVO IŠBLYŠKĘ...“

Balandžio 13 d. Katovicų Ap. 
Teisme- buvo sprendžiama saugumo 
surežisuota kun. Leopoldo Pietro- 
szek’o ir dviejų Marijos Sodalici- 
jos narių — Musialski’o ir Wi- 
t a 1’1 o — byla.

Prokuroras kaltino Musialski ir 
Witall, jog nakties metu įsilaužė į 
vieną mokyklą, nudraskė nuo sienų 
prez. Bieruto portretus ir valstybės 
ženklus, o jų vietoje kryžius. Apie 
dešimts Bieruto portretų vėliau mo
kyklos kieme sudegino. Šitą nusi
kaltimą jiedu įvykdę kun. L. Pie- 
troszek’o įkalbėti...

Kai kaitinamieji buvo atvesti į 
kalėjimo salę, jų veidai buvo išblyš
kę, Išsekę, o juose atsispindėjo sau
gumo (UB) tardymo metodų pėdsa
kai. Išvargusi kaltinamųjų išvaizda 
sukėlė gilų susijaudinimą teismo da
lyvių tarpe.

Prokuratorius siuto ir nervinosi. 
Tačiau jo budeliška laikysena iššau
kė priešingą reakciją kaltinamųjų ir 
liudininkų tarpe: jie prieštaravo 
verčiami prisipažinti...

KALTINAMŲJŲ KALBOS
Musialski’s, prieš tai prokuroro 

įspėtas, jog prisipažinimas Švelni
nančiai paveiks teismo sprendimą, 
teisėjo klausiamas griežtai pasakė:

— Nesu kaltas!
Kai buvo , perskaitytas tardymo 

protokolas, jis atsakė, jog tai neati
tinka tiesos. Teisėjo paklaustas, ko-' 
dėl tą protokolą pasirašė, atsakė:

— Jie mane mušė. Pasirašiau 
baimės. Esu nekaltas.

Witalis, dar jaunas berniukas,
pati pasakė: protokolas esąs netei
singas, bet mušamas ji pasirašęs. 
Teisėjo paklaustas, kodėl kitą proto
kolą pasirašęs prokuroro Tardomas, 
atsakė:

— Nes šalia manęs stovėjo UB,

iš

tą

• Prezidentas Trumanas paprašė 
kongresą 48.000.000 dolerių naujajai 
programai vykdyti, pagal kurią būtų 
remiami atsilikę kraštai.
• Paryžiuje sulaikyta 15 komunistl- 
stinių parlamento atstovų su kitais 
25 piliečiais už tai, kad jie demon
stravo prieš „Geležinė Uždanga“ fil
mą, kuri buvo rodoma viename teat
re. Kai filmą buvo pertraukta ir 
šviesos užgesintos, vienas komunistas 
atstovas pradėjo kalbėti, kad ši fil
mą esanti antlsovletinių fanatikų.
• Danijos filmų direktorius Carl T. 
Dreyer išvyks i Izraeli liepos 2 d. ir 
studijuos aplinkybes, ar galės sukti 
filmą apie Kristaus gyvenimą. Dir. 
pareiškė, jog vienas amerikietis fi
nansuosiąs jo šio reikalo aiškinimą. 
(ŪP)
• JAV lėktuvai pradėjo ieškoti Flo
ridos pakraščiuose svetimo povan
deninio laivo, kuris buvęs pastebėtas 
netoli krantų, kur numatoma daryti 
raketinius bandymus. Esą buvo pa
stebėta ir prie S. Karolinos krantų 
svetimas laivas. Jei esą būtų buvęs 
draugiškos valstybės laivas, tai jis 
pats pasirodytų, bet dabar ne. (AP)
• Britanijos karo laivynas iš 32 
karo laivų atvyko j Graikijos vande
nis. Flotilijal vadovauja admirolas

Pranešimas
VISIEMS L.T.Ž.U. DARBUOTOJU SĄJUNGOS NARIAMS

Sąjungos Centro Valdyba praneša 
visiems Žemės Ūkio Darbuotojams 
kad:

1) Sąjungos Centro Valdybos Įga
liotinis J.A.V-se Agr. Th. DAM
BRAUSKAS Sąjungos nariams su
darė apie 200 sutarčių. Tuo būdu jo 
dėka apie 700 lietuvių ūkininkų šei
mos narių turi proga įsikurti J. A.Val- 
stybėse. Sutarčių sudarymas eina ir 
toliau. Centro Valdyba Sąjungos 
vardu Agr. Th. DAMBRAUSKUI pa
siuntė nuoširdžią padėką už atliktą 
milžinišką Lietuvos ūkininkui — 
tremtiniui pagalbą.

2) Numatytas birželio mėn. sky
rių atstovų suvažiavimas neįvyko, 
nes dauguma skyrių dėl emigracijos 
likviduojasi, o kiti negali į suvažia
vimą atsiųsti atstovų.

3) Visa Centro Valdyba birželio 
mėn. persikelia i J.AV-bes. Vokieti
joje paliekamas Centro Valdybos 
Įgaliotinis. Jo antrašas: L.T.Ž.U.D. 
8-gos Įgaliotinis, Schwab. Gmiind, 
Bismarck Kaserne.

4) Centro Valdyba J.A.V-se pa-

gal galimybę ir reikalą tęs savo dar- 
ą toliau. Apie tai bus pranešta Vo
kietijos, J.A.V-bių lietuvių spaudoje.

5) Iki Centro Valdyba J.A.V-se 
pradės eiti savo pareigas, J.AV-se 
Centro Valdybą atstovąuja dabarti
nis jos Įgaliotinis. Jo antrašas: Th. 
DAMBRAUSKĄS, 955, Wildwood 
Ave, Detroit, Michigan, U. B. A. Vi
liais emigracijos reikalais patartina 
Jfreiptis tiesiog į J.A.Valstyblų Įga
liotini.

6) Kiekvienas Sąjungos narys turi 
iyigytl Sąjungos leidinį „LIETUVOS 
ŽEMES ŪKIS IR STATISTIKA“. 
Leidinio kaina — 5. — ir 6. — DM. 
Knyga reikalinga greitai išparduoti.

kad galima būtų grąžinti leidėjui pa
darytas knygą išleidžiant išlaidas. 
Knygą galima gauti užsisakant per 
Sąjungos Centro Valdybos Įgalioti
ni Vokietijoje.

Sąjungos Centro Valdyba

tad bijojau, kad paskum vėl manęs 
nemuštų.

Kun. L. Pietroszek’as, paklaustai, 
prisipažįsta kaltas, atsakė:
— Ne! '
Kai teisėjas paklausė, ar jam esą 

žinoma, jog nesą (sakymo šalinti 
kryžius ir mokyklų, kunigas atsakė:

~ įsakymo nebuvo, bet 
parėdymai. Vartotas 
mokytojai bijojo ne-

ar

— Raštiško 
buvo žodiniai 
spaudimas ir 
tekti tarnybos.
„AR GALIU ClA SAKYTI TIESĄ?"

Liudininkai taipgi tą pati tvirti
no: jie buvę laikomi kalėjime ir, tik 
pasirašę protokolą, buvę paleisti... 
Jų paliudijimai buvę jėga išgauti...

Susinervinęs prokujoras grėsmin
gai paklausė vieną liudininką, ar bu
vęs muštas.

Taip, - atsakė klausiamasis, — 
grasino mane mušią. Mane uždarė 
rūsyje ir ten sėdėjau nuo 3 p. p. iki 
1 vai. nakties. Sergu širdies liga ir 
turiu žaizdą kojoje, tad iš baimės pa
sirašau.

Ankstyvesnius parodymus atšau
kė kiti trys liudininkai. Kai teisėjas 
pareikalavo aiškesnių smulkmenų, 
šie, dairydamiesi po salę, klausė:

— Ar galiu čia sakyti tiesą? ... Ąr

Sir A. Power su 45.000 tonų karo 
laivu „Vanguard“. Jų tarpe yra lėk
tuvnešis, 4 kreiseriai, 7 naikintuvai, 
4 povandeniniai laivai, 7 fregatos, 5 
aprūpinimo ir pagalbiniai. Taį va
sarinės pratybos. (AP)
• Sovietų delegacija labai niršta 
ant prancūzų, nes jie pasiūlę, kad 
kiekvienas kraštas praneštų savo ka
rinę galią, nes tik tuo atveju galima 
būtų kalbėtis dėl Sovietų Sąjungos 
pasiūlymo, kad vieną trečdali kari
nės pajėgos reikia sumažinti. Sovie
tų ir Ukrainos delegatai labai prie
šinosi žinių tiekimui, nes tai būtų 
paslapčių Išdavimas Atlanto pakto 
signatarams. Sovietai nori, kad */• 
karinių pajėgų visi sumažintų, o sa
vo laikytų paslaptyje ir išvengtų 
mažinimo.
• Ir JAV atstovų rūmuose (vyko 
apsikumščiavimas tarp dvieju demo
kratų, kurių vienas iš Illinois, o ki
tas iš Georgia valstybių. Nedidelį 
pasikumščiavimą Iššaukė prezidento 
statybos plano svarstymas, nes vie
nas jų buvo už š| planą, o kitas prieš. 
Tai retas jvykis JAV parlamente.
• Sovietų Sąjungos ambasadorius 
A. Lovrentiev Jugoslavijai sugrįžo 
po beveik vienerių metų pertraukos 
atgal t Belgradą ir pradėjo eiti savo 
pareigas.
• Gen. Clay pareiškė, kad Marshal- 
lio planas sulaikęs komunistų žygia
vimą pirmyn ir Rusija iš ofensyvos 
perėjusi | defensyvą. (DP)
• 480.000 JAV angliakasių vėl pra
dėjo darbą. Streikavo visą savaitę. 
Per tą vieną savaitę užsitęsusi „sta
bilizacijos“ streiką anglių atsarga su
mažėjusi apie 10 mil. tonų.

IRO VYR. BŪSTINES SVEIKATOS SKYRIUS SKELBIA:
Artimiausiu metu paskutinį kartą susirinks medicinos egzaminų 

komisija. Todėl visi IRO medicinos personalo asmens, kurie šios ko
misijos dar netikrinti, turi kaip galint greičiau adresu

IRO medical screening board,
Manteuffel Kaseme, BAD KISSINGEN

pateikti sekančius duomenis apie save: pavardė, adresas, profesijos 
kategorija. Suinteresuoti asmens bus raštu painformuoti, kada ir kur 
jie tur prisistatyti komisijai egzaminams.

Tai bus paskutinė proga kvalifikuotiems medicinos personalo as
menims egzaminuotis šioje komisijoje.

Leidžiama egzaminuotis šių kategorijų asmenims: gydytojams, 
dantistams, dantų gydytojams, vaistininkams (farmacininkams), labo
rantams, laboratorijos technikams, Rentgeno technikams, fizioterapi- 
kams ir felčeriams.

už tai man nieko neatsitiks?... Ar 
čia esu saugu*?...

Teisėjo nuraminti, liudininkai 
pradėjo pasakoti:

— Mane mušė... mane daužė... 
parmetę ant kėdės ... liepė mankš
tintis... liepė nusiimti batus, o tada 
daužė padus elektriniu kabliu... 
mano burną užkišo pagalve, kad ne
rėkčiau ... du kartus sudavė man per 
vidurius, parkritau prie krosnies, nu
silpau ir pasirašiau, bet visa tai ką 
pasirašiau, yra netiesa...

„KAS TAI PADARE? — POLI
CIJA? ...

Teisėjas, pasimetęs tarp melagin
gų protokolų ir tvirtos kaltinamųjų 
laikysenos, paklausė, kokiu tad bū
du policija taip smulkiai žinanti apie 
|vykj mokykloje. Vienas liudininkas 
ątsakė paaiškindamas:

— Protokolas buvo jau iš anksto 
parengtas ir parašytas. Mums liepė 
tiktai pasirašyti...

Tada visiškai įsiuto prokuroras 
Prenner ir sušuko:

— Kaltinamieji to nepadarė? Jei
gu esate nekalti, tai kas tai padarė? 
Gal UB, gal policija, gal Šventoji 
Dvasia?

Tačiau niekas jau nėturėjo tiek 
Drąsos, kad patvirtintų 
žodžius:

O gal ir policija.. .'

Tai nėra ištrauka iš 
romano ar apysakos.

Tai tikra tikrovė, tai 
kumentas.

prokuroro

S-

tikras do-

• Kroatijoje prasidėjo masinis ko
munistų partijos valymas, nes komu
nistų tarpe atsiradę nemaža Tito ša
lininkų, arba tokių, kurie nenori būti 
Sovietų Sąjungos eksploatuojami. 
Vengrijoje reiškiasi tokie pat va
lymai.
• W. Churchillio nupieštą paveikslą 
nupirko už 5250 dolerių braziliečiai 
ir iš gabens | San Paulo muziejų.
• Graikijos ministeris pirmininkas 
Sophoulis staiga mirė būdamas 88 
metų amžiaus. Užsienių reikalų mi
nisteris C. Tsaldaris karaliaus pap
rašytas sudarė naują vyriausybę.
• Ispanijos La Paima saloje pradė
jo veikti lelado ugniakalnis, kuris 
neveikęs nuo neatmenamų laikų. 
Įstaigos įsakiusios evakuoti vieno 
kaimo gyventojus, nes pradėjo verž
tis dideli dūmų debesys. (AP)

Laiškas Redakcijai
Gerb. P. Redaktoriau

Tamstos redaguojamo „Mūsų Ke
lio" š/m birželio 15 d. nr. tilpo p. 
dipl. inž. St. Skurvydo viešas padė
kos laiškas, kuriame jis šmeižiančiai 
atsiliepė apie mano asmenį. Malo
niai prašau Tamstą, p. Redaktoriau, 
artimiausiame „M. K.“ numeryje pa
talpinti š| mano trumpą pareiškimą.

P.dipl. inž. St Skurvydo man me
stas kaltinimas yra grynas šmeižtas. 
Nė vienas policijos tarnautojas jokio 
skundo, kiek man yra žinoma, nėra 
davęs. Tik p. dipl. inž. St. Skurvy- 
das, paskutiniuoju metu buvęs sto
vyklos inžinierium, pats daužydama* 
langus susižalojęs rankas girtame 
stovyje viešai gatvėje plūdo ir gra
sino dviem policijos tarnautojam* 
sutrukdyti emigraciją už tai, kad jie, 
vykdydami įsakymą, paieškoję p. 
dipl. inž. St. Skurvydo artimųjų bute 
slepiamą NKVD pareigūną, jam taip 
pat labai artimą asmenj. Dėl jo gra
sinimo mano tarnautojams, išskyrus 
tuo reikalu pravestą kvotą, mano 
nebuvo reaguota, bet jį savo, kaip 
policijos vado, parašu rekomenduo
ti emigracijai susilaikiau. Netrukus 
po to atitinkami amerikiečių parei
gūnai tuo susidomėjo ir pasiteira
vo nerekomendavifno priežasčių, ku
riems, p. dipl. inž. St. Skurvydui vi* 
nesiliaujant šmeižti, buvo paaiškin
tos tik tos priežastys, dėl kurių p. 
dipl. inž. St. Skurvydas, pats pasi
ruošęs netolimai emigracijai, turėjo 
tikslą keršto sumetimais sutrukdyti 
emigracijos galimybę dviem mano 
įstaigos tarnautojams. Taigi, patys 
amerikiečių pareigūnai nuodugniai 
aiškino šias suinteresuotąsias šalis. 
Kaip j tai pažiūrėjo amerikiečių įstai
gos ir kuo už tai p. dipl. inž. St 
Skurvydą palaikė, jis pats paminėjo 
savo padėkos laiške. Tokiu būdu p. 
dipl. inž. St Skurvydas įkrito j sa
vo rankomis išsikastą duobę.

P. dipl. inž. St. Skurvydą pažinau 
tik tremtyje ir jokių asmeniškų ne
sutarimų su juo neturėjau, tačiau jei 
jis vis dar nesiliaus mane šmeižęs, 
būsiu priverstas viešai paskelbti visą 
turimą apie jo asmenį medžiagą. kaS 
jam garbės tikrai nesuteiks.

Pagaliau, nieko prieš p. dipl. inž. 
St. Skurvydą asmeniškai neturėda
mas, nuoširdžiai linkiu jam, kad jo 
geradarių pastangos nebūtų veltui 
padarytos, ir kad jis ten svetimame 
krašte vis dėlto geriau reprezentuo
tų lietuvišką vardą, kaip jis jį repre
zentavo čia — Mattenbergo stovy
kloje.

Teikitės, p. Redaktoriau, priimti 
mano gilios pagarbos pareiškimą.

J. VAICJURGIS
buv. Kassel-Mattenbecgo 
stovyklos policijos vadas.

atveju visiems pilnai

leidykloje betarpiai už- 
nuo visų mūsų leldy-

Teidžiama „Lietuvos Istorija
STOKIME VISI Į TALKĄ ŠIĄ BRANGIĄ KNYGĄ 

UŽSIPRENUMERUODAMI
ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO

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

Užsisakymo
LIETUVOS

jo ligi 1949 m. liepos 15 d., _ 
bM 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, 
Sisakęs knygų, gaus 25 ’/• nuolaidos 
klos leidinių.

Leidykla įsipareigoja emigracijos 
užsimokėjusiems prenumeratoriams LIETUVOS ISTORIJĄ 
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Lietuvių deportacijos iš Lenkijos
1945 m. Yaltoje susitarus dėl nau

jų Lenkijos sienų rytuose, tarp nau
jos Lenkijos ir Sov. Sąjungos vy
riausybių .buvo sudaryta repatrija- 
cijos sutartis, pagal kurią visi Sov.

dabar informuoja, kad vienu metu 
su vykdomomis deportacijomis iš Bal
tijos kraštų, ta deportacijų banga pa
siekusi ir Lenkiją, liečianti ten esan
čius ukrainiečius, baltgudžius ir H e -

JAV ūkinės krizės būklė
Pr. mėnesio pradžioje JAV buvo 

priskaitoma jau 4 milijonai bedar
bių. Spėjama, kad i šių metų pa
baigą bedarbių skaičius padidėsiąs 
iki 5 milijonų. Atsimenant dar, kad 
JAV šiuo metu yra jau didelis skai
čius darbininkų, dirbančių nepilną 
savaitę, tai tokie reiškiniai kaskart 
pradeda kelti didesni susirūpinimą. 
Laikraščiuose nemažai aliarmuojan
čių rašinių, kad vyriausybė pradėtų 
vykdyti tokius darbus, kurie kraštui 
labai reikalingi ir galėtų nedarbą 
sumažinti. Vienu iš tokių didžiulių 
darbų nuolat mini viešąją namų sta
tybą. Gyvenamųjų namų JAV trūk
sta ir pradėjus šiuos darbus, galėtų 
i darbą įsijungti keli milijonai dar
bininkų.
LIETUVIŲ PASIRODYMAS SOCIA
LINĖS VEIKLOS KONFERENCI

JOJE
Neseniai pasibaigė Clevelande 

vykusi JAV socialinės veiklos kon
ferencija. Joje dalyvavo, apie 8.000 
delegatų iš visos JAV, Konferencija

Ciurlioniečiams gerą reklamą suda
rė ten pat clevelandiečių atlikti tau
tiniai šokiai.

CHICAGOJE BALF SURINKO 
10.000 DOLERIŲ

Jau praėjusi kartą minėjome, kad 
BALF gavo teisę Chicagoje vykdyti 
viešą rinkliavą gatvėse. Tokia rink
liava įvyko birželio mėn. 10 d. pra
neša, kad toje rinkliavoje BALF su
rinko apie 10.000 dolerių. Esą, būtų 
galėję surinkti dar daugiau, jei būtų 
atsiradęs reikiamas skaičius rinkėjų. 
Tokiai didelei Chicagai i gatves išė
jo tik 472 rinkėjai. Apie 110 pasiža
dėjusių rinkliavai talkininkauti j 
rinkliavą neatvyko. Šia proga lai
kraščiai nusiskundžia per menku tau
tinių pareigų lengvabūdišku supratu 
mu ir kviečia ateityje i tokias rin
kliavas daugiau dėmesio atkreipti.

Panaši vieša BALF naudai rin
kliava jau jvyko ir Baltimorėje. Da
vinių dar neturime, bet praėjusiais 
metais buvo surinkta keli tūkstan
čiai. Šiais metais baltlmoriečlai rin
kliavą vykdė net tris dienas iš eilės. 
Viešą piniginę rinkliavą pasiryžę 
artimiausiu laiku (vykdyti ir Detroi
to lietuviai.

NUMATOMA RENGTI OHIO 
LIETUVIŲ DIENA

įvairių pramogų organizatorius J. 
Gansonas iškėlė mint), kad dar šią 
vasarą būtų surengta visų Ohio vals
tybės lietuvių diena. Tai būtų tau
tinė demonstracija su dainomis, tau
tiniais šokiais sportiniu pasirodymu. 
Mintis radusi gyvą pritarimą ir jau 
tariamasi, kur ta šventė turėtų įvykti. 
Minimas T. Neuros ūkis, esantis prie 
Brunswick, Ohio. B. Vargas

Sąjungos piliečiai priverstinai repa
trijuojami į Sov. Sąjungą, gi lenkai 
iš pietų Ukrainos, iš Vilniaus srities 
ir kt. galėjo vykti į Lenkiją. Iš nau
jai prijungtų prie Sov. Sąjungos sri
čių prasidėjo masinė lenkų repatrl- 
jacija, kai tuo tarpu iš Lenkijos t. v. 
Sov. Sąjungos piliečiai, daugiausia 
ukrainiečių, baltgudžių ir kt., neno
riai rinkosi kelią atgal į Stalino ro
jų. Niekam jau nepaslaptis, kad kar
tu su repatrijacijos vyksmu vyko ir 
tąja sutartimi paliestų žmonių noras 
įsigyti Lenkijos pilietybę, kad išven
gus priverstinės repatrijacijos į Sov. 
Sąjungą arba įsigijus teisę repatri
juoti į Lenkija. Taip pat jau nebe- 
paslaptis, kad vykstant lenkų repa- 
trijacijai iš Vilniaus srities, jąja pa
sinaudojo nemažas skaičius ir lie
tuvių, kas savo laiku davė pagrindo 
Mikolaičiko laikų net nekomunistinei 
spaudai kelti „litvinų antplūdžio“ pa
vojų.

Per Skandinaviją atėjusiomis 
tikimomis žiniomis remdama
sis, šveicarų Basler Nachrichten

Kodėl turi praeiti naujasis DP „bilius"?

tuvius. Jau prieš tris mėnesius 
sovietai Liegnice mieste įrengę „re- 
patrijacijos biurą“, tiesioginiai pri
klausantį sovietų maršalio Rokos- 
sovskio štabui. To biuro padaliniai 
randasi dar Varšuvoj, Krokuvoj, Sto
tine ir Dancige.

Laikraščio žiniomis, sovietų „repa
triacijos biuro“ suorganizuotų agen
tų būriai vykdo po visą Lenkiją tų 
nelaimingų žmonių medžiokles, ku
rie iki šiol tikėjosi įsigytų lenkiškų 
dokumėntų skraistėje laikinai apsi
saugoti nuo likimo, kuris jų laukia 
Sov. Sąjungoje. Ta medžioklė išsi
plėtė taip pat ir į iki šiol neliestus 
senosios kartos rusų emigrantus, ly
giai kaip į senus Lenkijos piliečius 
ukrainiečių ar baltgudžių kilmės, 
apie kitas tautybes, pvz., lietuvius, 
jau nekalbant. Sumedžiotieji žmonės 
pirmučiausia sukoncentruojami l 
„pereinamą stovyklą“ Silezijoje, Wo-' 
lovo mieste. Stovykla nuo pasaulio 
visiškai atskirta ir saugoma griežtos 
karinės apsaugos. Pagal neoficialius 
lenkų šaltinius, naujai surastų So
vietų „piliečių“ skaičiai siekia de
šimtis tūkstančių.

Galima įsivaizduoti padėtį tų lie
tuvių, kurie po karo tikėdamiesi ra
sti laikinį prieglobstį pokario Lenkl-

užtruko penkias dienas. Toje konfe
rencijoje lietuviai dalyvavo aktyviai. 
Ponia Daudzvardinė darė net du 
pranešimus. Viename pranešime ji 
pavaizdavo JAV lietuvių susiorgani- 
zavlmą. Antrame pranešime ji pa
lietė JAV lietuvių kultūrinę veiklą, 
iškėlę greit atidarysimą lietuvių dai
lės parodą New Yorko ir Ciurlionle- 
čių atvykimą į Clevelandą. Keli kon
ferencijos dalyviai labai domėjosi 
čiurlioniečiais ir juos nori į_ traukti 
į tautinių festivalių pasirodymus.

Partizanų kovos ir 
Rumunijoje

Exchange žinių agentūros žinio
mis, jau egzistuojąs ir Rumunijoje 
partizaninis karas. Antikomunistai, 
susidarę iš dezertyravusių karių, ne
patenkintų režimu, po nusavinimų 
be žemės likusių ūkininkų ir kt. ko
vos grupės, vadovaujami režimui 
priešingų politikų ir kariškių, veda 
kovas Temesvaro kalnų srityje su 
vyriausybės kariuomenės daliniais. 
Toms kovoms nepakanka vietinių 
policinių pajėgų, ką rodo ta apliny- 
bė, kad į tas sritis metamos ištisos 
kariuomenės divizijos. Kad tos kovos 
vyriausybei nesuteikia lauktų rezul
tatų rodo ir tai, kad teko kviestis 
pagalbon Rumunijoje esančių sovie
tų 3 ir 4 divizijos dalinius.

Neseniai paskelbtas oficialus ko
munikatas apie suėmimą visos eilės 
„teroristų“ rodo, kad tos žinios nė
ra iš piršto išlaužtos. Tasso komuni
kate tvirtinama, esą paimta nelai
svėn keletas „priešvalstybinės tero
ristinės organizacijos vadų“, kurie 
atiduoti kaip tik Temesvaro teisman.

Atrodo, kad naujasis DP „bilius“ 
praeis, ries to nori prezidentas, o 
ypatingai jo patarėjas „žydų tauty
bės“, Roosevelto grupės atstovas, ve
dąs dabar ir Trumano politiką „kas
dieniniuose reikaluose“ — DOVY
DAS NILLES. Atstovų Rūmai bilių 
jau priėmė. Laukiama senato spren
dimo. Jei eini Brooklyne nuo „Ame
rikos“ redakcijos į „Vienybę“ ar į 
BALFą, tai rodos, viso pasaulio ghe- 
tai čia susirinkę. Daugiausia čia kal
bama rusiškai-lenkiškai-vokišku žar
gonu. Gi švara tos miesto dalies yra 
žinoma visame pasaulyje.

Prezidentas Trumanas tačiau ma
no kitaip. Prieš savaitę, kalbėdamas 
žydų religinės organizacijos susirin
kime, jis nurodė, kad būtinai turi 
būti panaikinti suvaržymai, kurie 
neleidžia kaip reikiant pravesti DP 
įkurdinimo programą. „Brith Abra
ham Nepriklausomo Ordino“ na
riams, pirmininkaujamiems Magistro 
Joseph R. Apfel, Trumanas įrodinė
jo, jog „būtinai kuo greičiausiai turi 
būti atšaukti suvaržymai, kurie ne
leidžia išspręsti pabėgėlių problemą 
pasauliniu mastu.“

Bet kas darosi iš tikrųjų, skaity
tojai suvoks patys, jeigu jiems išver
stu „N. Y. Times“ žinutę: „DP komi
sijos komisijonierius Harrisas Ro- 
sienfieldas šiandien pavadino klaidi
nančiu pranešimą, jog DP komisija 
tyrinėja skundus, kad kai kurie as
mens atvyksta ūkininkais, nors iš 
tikrųjų tokiais jie nesą. Vienintelis, 
kuris Šį dalyką iškėlė, buvo Mary- 
lando valstijos komisijonierius W. F. 
Laukaitis. Mr. Rosienfieldas patvir
tino, jog tai yra visiškas absurdas 
reikalauti, kad 30°/« būtų ūkininkai, 
ką jau komisija nekartą nurodė savo 
metiniam raporte ir pranešime kon
gresui ir kas jau yra panaikinta nau-

jajame DP biliuje, kuris praėjo at
stovų rūmus.“
POLITIKA TURI SAVO APSKAI

ČIAVIMUS
J.A.V-se stipri nuomonė, kad ka

ro su sovietais, girdį, nebūsią, kol 
valdys demokratinis kongresas su 
demokratiniu prezidentu, nes karas 
vistiek reikštų šios partijos pralai
mėjimą. Šiai nuomonei duodama 
daug argumentų. Su dideliu nepasi
tikėjimu buvo priimta žinia apie 
respublikoniškai nusiteikusio ir la
bai prieš nuolaidų politiką nusista- 
čiusio Forrestalio „iššokimą“. Tuo 
tarpu kongrese prieš naująjį krašto 
apsaugos ministerį Johnstoną, kuris 
su ministeriu Achesonu buvęs didelis 
sovietų simpatikas, paradėtos intri
gos. Sakoma, jog jo paskyrimą fi
nansavusi Boiug konmpanija, kuriai 
rūpėjo, kad būtų statomas ne lėk
tuvnešis, nuo kurio būtų startavę 
B-36, .bet eskadrilės šių naujųjų su-

pertvirtovių. Ir tikrai, Johnstonas, 
tik perėmęs pareigas, įsakė sustab
dyti lėktuvnešio statybą, o užpirkti 
36 naujus „oro šarvuotlaivius“. Ty
rinėjimo rezultatai nėra žinomi.

IS MEILES KERŠTO PERŠOVĖ 
VAITKŲ

Vėl lietuvių vardas kuo plačiau
siai nuskambėjo per J.A.V-bes, kai 
š. m. birželio 15 d. anksti rytą tūla 
mergina peršovė garsųjį beisbolo 
žaidėją „Eddie“ Vaitkų, kuris pasku
tiniu laiku žaidė Chicagos komando
se Cubs ir Philies? Amerikiečių spau-- 
da peršovimo priežastimi nurodo, jog 
Vaitkus visai nekreipęs dėmesio į 
Ruth Steinhagen, 19 mt, meilinimąsi. 
Galiausiai ji prisiekė jam atker
šyti: išsikvietusi neva labai svarbiu 
reikalu, iš pradžių norėjo nudurti, 
bet paskum nusprendė imtis „tikres
nio“ — peršovė. Spaudos žiniomis, 
jis gražiai kalbėjęs lietuviškai.

Almus

Atsistatydino IRO generalinis direktorius

Jonas Trakus grįžo...!
(Atkelta iš 2 pusi.)

tas atlyginimas bolševiko akimis žiū
rint Mūsų akimis tai atrodo kitaip. 
Mes žinome, kad ūkininkui už cent
neri grūdų moka 4—6 rublius. Taigi, 
vienas kolchozininkas per darbo die
ną uždirba vieną rubli iki pusantro, 
ir iš to turi maitinti savo šeimą.. 
Tikrai, ten tikras rojus. Nėra abe
jonės, kad ūkininkai „atiduoda“ savo 
ūkius ir veržiasi į kolchozus.

Ponai bolševikai, leiskite Jonui. 
Trakiu!, Liaudžiui ir kitiems grįžu- 
siems laisvai išvykti į tremtį, iš kur 
jie pargrįžo, tada jie antrą kartą ne
begrįš, nes jie gavo pažinti bolševi
kinį rojų. Kitur pasaulyje bedarbiai 
ir nedarbingi žmonės gauna keturis 
kart daugiau pašalpos, negu pas jus 
geri darbininkai, ir dar jūs drįstate 
tvirtinti, kad tėvynė laukia savo vai
kų! Žurnalas „Tėvynėje“ tikrai ver
tingas, nes atdarė akis netikintiems, 
kas darosi už geležinės uždangos.

O sekančiame Tėvynėje numeryje 
mes tikimės paskaityti, kad Klaipė
dos mieste vieton vieno kalėjimo da
bar yra keturi, kad Karklininkų link 
yra koncentracijos stovykla, kad su- 
llkviduoti Or. Trukanas, E. Borcher-

tas ir kiti vadai, kad nuplyšę rusai 
vežami į Klaipėdos krašto kolchozus 
ir kad vietos gyventojai išvežami 
„savo noru“ į didžiąją darbo žmonių 
tėvynę, kad jie be išimties iš giliau
sios širdies myli Staliną už tai, kad 
pastatė arba įrengė naujus kalėjimus 
ir kz-tus, kad savarankiam ūkinin
kui leidžia uždirbti vieną rublį per 
dieną, kad išžudė ir išvežė inteligen
tus ir suardė jų kadaise laimingą gy
venimą. Klaipėdiečiai grįžkit! Jums 
Sibire dar užtenkamai vietos!

VEŽIMAI iŠ LATVIJOS
Iš Kopenhagos laikraštis „Natio- 

naltidende“ praneša, kad pastaruoju 
metu apie 70.000 latvių yra ištremta 
4 Tolimųjų Rytų salas, priklausan
čias sovietams. Tremtiniai skirstomi 
į tris grupes: 1. asmenys, pasiprie
šinę jiems priklausiusį turtą perleisti 
sovietinei valdžiai; 2. asmenys, pa
naudoję ginklą prieš sovietų parei
gūnus; 3 sovietų valdžiai nepatiki
mi. Jei kuris šeimos narys nepati
kimas, tuo atveju sulipama visa šei
ma. (Beb.)

„Basler Nachrichten“ praneša, 
kad IRO gener. direktorius William 
Hallam Tuck įteikė savo atsistaty
dinimą, ta proga savo bendradar
biams įteikdamas platesnį aplin
kraštį, nurodant motyvus, vertulius 
jį imtis šio sprendimo.

Savo atsišaukime į IRO bendra
darbius W. H. Tuck nurodo į ligšio
linius tos organizacijos laimėjimus ir 
sklandų bendradarbiaviama su ja rė- 
mušiomis vyriausybėmis. Tačiau jis 
laiko, kad ateities proble
moms spręsti reikalingas naujas 
žmogus, nes tie santykiai esą reika
lingi naujos dvasios ir naujų im
pulsų.

Nagrinėjant W. H. Tucko atsista
tydinimo priežastis, laikraštis mano, 
kad jis susidūręs su nenugalimais 
sunkumais savo pastangose pratęsti 
IRO darbą dar vienerįems metams. 
Už metų, kaip numatyta, baigiant 
IRO darbą, stovyklose liks dar apie

100.000 pabėgėlių, kurių įkurdinimas 
esamose sąlygose darosi neįmanomas. 
Atsakomybę už jų likimą W. H. 
Tuckas norįs perduoti kitam žmogui. 
Prie jo pasitraukimo galėjo prisidėti 
ir tos aplinkybės, kad pastaruoju me
tu tremtinių įkurdinimo politika ir 
metodai susilaukę aštrios kritikos Iš 
komunistinių kraštų, kas ypatingai 
pasireiškė pastarosios JTO sesijos 
metu.

Neatsižvelgiant paspartėjusios 
emigracijos, tremtinių bangos nesi
liauja užliejusios ir iš naujo pripil- 
džiusios esamas stovyklas. Jei lik
viduojant IRO, likusių tremtinių 
Europoje likimas bus paliktas liki
mo valiai, kas gi laisva valia pri
siims tokią atsakomybę, neišspren
dus problemos pasitraukti iš veiklos 
lauko.

IRO egzekutyvas Ženevoje š. m. 
birželio 28 d. renkasi rinkti naujo 
generalinio direktoriaus.

Kg dirbsi nuvykęs j Australiją
Gautame iš Australijos žinių ir 

informacijų biuro Londone biulete
nyje rašoma, kad Imigracijos rnini- 
steris p. Calwell nurodęs, jog DP vy
rams teksią pirmiausia dirbti šiose 
srityse:' geležies ir plieno pagrindi
nių gaminių gamyklose, plytinėse, 
čerpių gamyklose, gipso ir kitose sta
tybinių medžiagų įmonėse. Maisto, 
žemės ūkio mašinų, insekticidų, che
mikalų ir kit. srityse. Kasyklose, 
akmens laužyklose, miškuose, lent- 
piūvėse. Sargybiniais, daržininkais,

Ponui Kęstučiui
STALIORAlClUI

už mokymą lietuvių kalbos be ; 
jokio atlyginimo dviejų Mūn- : 
sterio u-to vokiečių profesorių : 
tariame nuoširdų ačiū.

Mūnsterio
U-to Liet. Studentai :

ligoninėse, mokyklose, institutuose 
pagelbiniu personalu ir p. vietose. 
Viešo naudojimo bei vietos vyriau
sybės įstaigose ir juos aprūpinančio
je pramonėje.

Moterims DP dažniausiai tenka 
tokie darbai: slaugėmis, namų ruošos 
ir panašūs darbai. Ligoninėse, in
stitutuose ir mokyklose. Privačiuose 
namuose ruošoje, viešbučiuose pada
vėjomis, tarnaitėmis, svečių namuo
se, maisto gamyklose ir skalbyklose. 
Drabužių gamyklose, tekstilės bei 
namų apyvokos įrankių įmonėse.

Imigracijos ministeris nurodo 
darbdaviams, kad jie patys pirmiau
sia pasirūpintų DP ir jų šeimų na
riams ar šeimų grupėms gyvenamas 
patalpas.

Kadangi DP emigrantų atvyksta 
vis daugiau ir daugiau į Australiją, 
gyvas. reikalas yra gyvenamųjų pa
talpų parūpinimas.

(Tomorrow’s Australians)

joje, dabar susilaukė to paties liki
mo, kaip ir Lietuvoje likusioji tautos 
dalis.

Lietuvių ir ukrainiečių persekio
jimas šiuo metu nėra višal naujas 
dalykas. Jų „repatrijacija“ į Sov. 
Sąjungą vyko permanentiškai visą 
laiką. Tik matytis, kad šiuo metu, 
vykdant visuotinę „valymo“ akciją 
sovietų satelitiniuose kraštuose, ne- 
paliekarni nuošalyje tie, kurie pir
moje eilėje priklauso, pagal sovietų 
deportacijos planą, Sibiro gyventojų 
papildymui.

Iš tų pačių šaltinių laikraštis pa
pildomai informuoja ir apie padėti 
Baltijos kraštuose.. Estijoje deporta
cijos kaip ir įvykdytos. Šiuo metu 
masinė jų banga užliejanti Latviją. 
IŠ Latvijos deportuojapiųjų skaičiai 
siekia 70.000, iš jų vieti Rygai tenka 
7:000. Be to, daugiausia paliestas 
Aucės ir Bauskės (Lietuvos pasienio) 
sritys. Deportacijų vykdymui latvių 
NKVD divizija turėjusi būti pasti
printa iš Leningrado atsiųstais dali
niais.

Žinios iš Baltijos kraštų kalban
čios apie vis didėjančius kariuome
nės spiečius. Kareiviai daugiausia 
esą kirgizai, mongolai ir baškirai. Su 
jais rusiškai susikalbėti esą negali
ma. Juos seka Ištisos bangos sovie
tiškų valdininkų, tarnautojų, net 
darbininkų, kad užpildžius deportuo
tųjų vietas. Didesniuose miestuose 
jau trečdalis gyventojų vien rusai. 
Sabotažų veiksmų baimė verčia so
vietus prie geležinkelių laikyti nuo
latinę apsaugą. Kelionėms toliau 
kaip 50 km reikia turėti specialus 
leidimas. Estų pakraščio salos, taip 
pat Paldlski ir Liepojaus uostai, už
daryti civilių judėjimui. - č -

KOMUNISTU PRALAIMĖJIMAS 
OLANDIJOJ

Olandijos komunistai, kaip AP 
praneša iš Amsterdamo, per savival- 
dybinius rinkimus smarkiai nuken
tėjo. Neoficialiais, bet galutiniais 
duomenimis Amsterdamo miesto ta
ryboje iš 45 vietų teko jiems 11, kai 
1946 m. rinkimuose turėjo 15 vietų. 
Haagoje iš 7 turėtų vietų beliko tik 
4. Katalikų ir darblečiu partijos, ku
rios užima vidurio kelią, pasiliko sa
vo pozicijose. Dešinysis liberalų spar
nas ir protestantų partija kiek lai
mėjusios, bet katalikai dominuoja.
• D. Britanijos naujasis ambasado
rius Sovietų Sąjungai p. Davis Kelly 
ir ponia Kelly išvyko naujoms parei
goms į Maskvą. (AP)
• Birželio mėn. 22 d. Šveicarijoje 
Zūricho bankas už 100 DM mokėjo 
79 Sv. frankus, arba 19,75 doL (UP)

Dillingeno lietuvių stovyklai, 
kuri, kaip jau dabar paaiškėjo, 
stovyklų likvidavimo ''atžvilgiu 
pasilieka viena iš pačių pasku
tiniųjų, skubiai reikalingas 
etatinis

LIETUVIS GYDYTOJAS
Sąlygos geros. Persikėlimo 

formalumai nesudarys jokių 
sunkumų. Kreiptis i LTB Dil
lingeno Apylinkės Komitetą, 
(13b) Dilllngen/D., DP Ludwig 
Camp. /
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