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Kas globos negalinčius emigruoti?
Susirūpinkime padidėjusios emigracijos metinių proga

Vakarų Europai moderniausi ginklai
TRUMANAS REIKALAUJA 1,2 MILIJARDO DOL. ATLANTO PAKTO 

VALSTYBĖMS APGINKLUOTI

Be kitų lietuvių tautos problemų, 
pirmaeilės svarbos, atrodo, turi ir fi
zinis išeivijoje esančios lietuvių ben
druomenės išlikimas. Dabar, vyks
tančios emigracijos perspektyvoje, 
šis klausimas pasidaro itin aktualus. 
Kas bus su tais menkais mūsų tautos 
rezervais, kurie dar yra čia? Tiesa, 
tie rezervai nedideli, bet jie vistiek 
mums vertingi. Viso mūsų tautiečių 
čia Vokietijoje priskaitoma apie 
90.000. Pagal skelbiamus davinius, 
garantijų sudaryta Amerikoje apie 
18.000. Maždaug toks skaičius išvyko 
Ir išvyks t JAV. Apie 5.000 išvyko 
ar išvyks i kitus kraštus. Tačiau 
•pie 7.000—10.000 tautiečių, atrodo, 
pasmerkta likti čia. Kas juos globos? 
Kas juos paguos?

Juk tai bus nemažas skaičius mū
sų garbingų vyresniosios kartos at
stovų, kurie bent iš mūsų pusės tikrai 
Užsipelnė pagarbą ir senatvės poilsį. 
Bus ligonių ir invalidų, kurie vien 
dėl to, kad jie yra tokie ir taip jau 
nelaimingi, daromi dar nelaimlnges- 
niais, nes atskiriami nuo mylimos 
šeimos ir paliekami nežinomam li
kimui ...

Be šios kategorijos tautiečių, bus 
visa eilė tokių, kurie pvz. negalės 
Išvykti Amerikon, nes plaučiai ne
praeis „skryningo“. Nors kartais 
norisi surikti: kaip galima drįsti da
ryti plaučių „skryningą“ tiems, kurie 
išėjo iš kalėjimų, iš koncentracijos 
Stovyklų, iš fabrikų požemių, kurie 
jau aštuoneri metai persekiojami, 
kurie gyveno lageriuose ir gaudavo 
badmirio racionus, bet' atrodo, tai 
bus tik balsas, tyruose šaukiantis.

Yra dar ir tokių, kurie negali iš
vykti dėl turėtų tarnybų Lietuvoje 
vokiečių okupacijos metu. Tai atsi
tinka galbūt todėl, kad savo laiku 
gal nebuvo pakankamai šis reikalas 
išaiškintas ir nušviestas atitinka
miems amerikiečių valdžios orga
nams. Kas blogiausia, kad be emi- 

-"gracinio veto, tokiam asmeniui ati
mamas ir DP statusas. Ne tik jam 
vienam, bet ir visai šeimai atimamas 
DP statusas. Kuo kalti vaikai? Ir 
tokia šeima iš karto atsiduria be glo
bos, be pastogės, su mažais vaikais 
gatvėn — vokiečių malonėn.

Yra ir Belgijos „kankiniai“. Tai 
tie, kurie prieš porą metų išvyko 
Belgijon, nenorėdami sėdėti stovy
klose be darbo ir gavę užtikrinimus, 
jog grįžę po sutartimi išdirbto laiko 
gaus tas pačias teises, kaip ir visi 
kiti. Tenai praradę sveikatą, jie pa
prasčiausiai išmetami į gatvę, kaip 
nebereikalingas balastas. Jie grįžta, 
dažnai net negauna IRO globos. O 
norintieji emigruoti, turi patys apsi
mokėti kelionės išlaidas.

Negalima pamiršti ir tų ‘tautiečių, 
kuriems veik prievarta buvo pri
segta vokiška pilietybė. Jie šiandien 
nesutampa su vokiečiais, yra ujami 
ir veik persekiojami. Jie turi šei
mas, turi vaikus, kuriuos bendruo
menė turėtų irašyti į savo aktyvą.

Pagaliau yra ir mūsų nusikaltė
lių. Kurie bausti teismų, tie grei
čiausiai negalės išvykti. Jų tarpe yra 
visokio elemento. Tačiau yra ir to
kių, kuriuos dar galima laimėti mū
sų bendruomenei, kuriuos galima re- 
socializuoti, tačiau ši sritis visiškai 
apleista. Jie reikalingi globos.

Štai piliečių kategorijos, dėl ku
rių, mano išmanymu, jau dabar pats 
laikas susirūpinti, kad jie neliktų be 
reikalingos mūsų globos.

Kas gali tuo susirūpinti?
Palikti x>isa tai IRO organizacijai? 

Galima šiuo metu gal ir taip galvoti. 
Tačiau pažiūrėkime, kokios yra pa
čios IRO perspektyvos? Toji organi- 
aacija, atrodo, tikrai baigs savo vei
kta už metų. Tokias išvadas tenka I 
daryti sąryšy su direkt. Tucko pasi
traukimu, nes jis buvo tos organi- 
zaeijos egzistencijos pratęsimo šali
ninkas. Taigi, IRO ateinančių ūkinių 
metų laikotarpyje čia liekančiųjų 
reMeslu gali pasistengti arba 1) čia

liekantiems žmonėms suorganizuoti 
tarptautinę globą, arba 2) pasiūlyti 
paskiroms valstybėms įsileisti tam 
tikrą skaičių tų žmonių, laikantis 
santykio įvažiavusių DP, arba 3) pa
likti juos Dievo valiai, visus įjun
giant į vokiečių ūkį ir vėl pavedant 
vokiečių malonei.

Trečioji galimybė atrodo veik neį
manoma, antroji gal neįtikėtina ir 
realiausia pirmoji. Tačiau ir tai ne
gali atpalaiduoti mus nuo susirūpi
nimo tuo klausimu, turint galvoje 
praktišką tokios globos patyrimą. O 
svarstant klausimą, kas turėtų imtis 
iniciatyvos, iš karto norisi pasisakyti, 
kad tik ne bendruomenės organiza
cija ir ne mūsų Raudonasis Kryžius. 
Ir dėl ko.

Visą mūsų bendruomenės organi
zacinį gyvenimą yra apėmęs emigraį 
cinis įkarštis. Daugelis visuomeni-i 
ninku išvažiavo, o likusieji laukia 
eilės, gal neturi laiko ar nenori besi
rūpinti bendruomenės reikalais. Jei 
bendruomenės organnizacijos galva 
dar kruta, tai periferiniai junginiai 
atrofuojasi ir jiems šios problemos 
nebepakeliamos.

Raudonojo Kryžiaus organizacijai 
tos pačios, jei ne didesnės kliūtys. 
O prisiminus dar tai, kad BALFo

Tremtinių globa nesibaigs įkurdinimu
IRO SIŪLO PASKIRU KRAŠTU VYRIAUSYBĖMS iŠ PAGRINDU PAKEISTI SAVO IMIGRACIJOS PO

LITIKĄ. KETVERIOPAS JUNGT. TAUTU GEN. SEKRETORIAUS PASIŪLYMAS

Tik radikalus paskirų kraštų vy
riausybių vedamos imigracijos poli
tikos pakeitimas gali išspręsti šiuo 
metu IRO globojamų pabėgėlių ir 
DP problemą. Tai yra pagrindi
nis reikalavimas, kurį š. m. birželio 
28 d. Ženevoje susirinkusia) ^IRO ge
neralinei tarybai pateikė iš pareigų 
pasitraukdamas IRO gen. direkt. Mr. 
William Hallam Tuck. Ta proga 
IRO generalinė taryba, kaip žinoma, 
turi išdirbti planą, kaip likviduoti 
JT rėmuose veikiančią organizaciją 
pabėgėlių klausimams spręsti.

Daugelio kraštų vyriausybės Ugi 
šiolei imigrantams taikė tiek griež
tus reikalavimus, kad tų kraštų du
rys pasirodė užtrenktos ne tik chro
niškiems ligoniams, į kurių skaičių 
įskiriami ir senyvo amžiaus bei žmo
nės su fiziniais trūkumais, o taip pat 
ir visi kiti jų šeimų nariai, nors jie 
būtų ir sveiki, bet jie neįsileisdavo 
ir t. v. „tarpinės grupės“, t. y. per 
45 m. amžiaus darbininkų, laisvų 
profesijų asmenų, mokslininkų ir 
menininkų.

Prieš prasidedant šiai konferenci
jai, buvo visu spartumu dirbama, 
kad nustačius t. v. „kietąjį branduo
lį“, t. y. tikslų skaičių tų asmenų, 
kurie visokiomis aplinkybėmis pasl- 
Uks reikalingi tolimesnės globos net 
ir po numatomos IRO likvidacijos.

TRYS ĮSIDĖMĖTINI TERMINAI
Toliau tarybai pasiūlyta akcep

tuoti trys terminai sąryšy su IRO 
veiklos baigtuvėmis. Būtent:

1949 m. spalių 1 d.: Baigiama pa
bėgėlių registracija IRO globai gauti, 
išskyrus teisinę ir politinę apsaugą. 
Kitais žodžiais tariant, po šio ter
mino nebetenkinami prašymai, ku
riais pabėgėliai prašytus! naujai ap
gyvendinti stovyklose ar įtraukti į 
emigracinius sąrašus.

1950 m. kovo 31 d.: Po šio termino 
naujai nė vienam asmeniui nebesu- 
teikiama teisė apsigyventi IRO išlai
komose stovyklose, o taip pat naujai 
nebeskiriama nuolatinė pašalpa pi
nigais, nors to prašytus! ir asmens, 
kurie iki š. m. spalių 1 d. būtų tokią 
teisę turėję. Pašalpos reikalingi pra
šytojai būtų kreipiami į vietines pa
galbos organizacijas ir įstaigas.

1950 m. birželio 30 d.: Tą dieną 
turėtų baigtis IRO teikiamas aprū
pinimas visiems asmenims, Išskyrus 

siuntos sustojo, aišku, jog galėjo 
baigtis ir tos organizacijos gyvybės 
paslaptis.

Šiuo reikalu rūpintis ir visą ini
ciatyvą turėtų perimti Europoje vei
kiančios užjūrio organizacijos, kurios 
dabar talkininkauja IRO ir emigra
cinėms įstaigoms. Mūsų atveju BA
LFo atstovai, išjudinę ir patvarkę 
emigracinį reikalą, kuris jau savaime 
rieda toliau, turėtų imtis organizuoti 
aukščiau minėtų problemų tvarkymą.

Tikram pasiliekančios masės vaiz
dui susidaryti, skubiai reikėtų iš
dirbti reikalinga anketa ir ji pasiųsti 
visiems tiems, kurie negali išvykti, 
kad jie tą anketą užpildę grąžintų 
tiesiog į centrą. Iš to galima būtų 
susidaryti pilnas vaizdas apie liekan
čius tautiečius.

Be to, per tų organizacijų centrą 
Įtektų stengtis įgyvendinti principą, 
kad kiekvienas kraštas įsileistų tuos 
vyresnio amžiaus tautiečius, ligonius 
ar invalidus, kuriuos sutinka globoti 
ir jais rūpintis jų vaikai ar kiti gi
minės ir kurie nebus našta valstybei.

Greta materialinės globos yra bū
tina organizuoti likusiems tinkama 
teisinė globa ir pagalba. Tai leng
viausiai išsispręstų, jei būtų suakty
vinta veikia mūsų tautinių ryšininkų 

tuos, kurie priskirti „kietajam bran
duoliui“, jeigu jie neišlaikomi kuriuo 
kitu būdu, ir tuos, kurie emigruoda
mi ar repatrijuodami tuo metu bus 
procese.

Pagal šią schemą organizacija, 
mažiausia ligšioline forma, nustotų 
egzistuoti, kai tik ji „po 1950 m. 
birželio 30 d. būtų įvykdžiusi savo 
repatriacijos ir emigracijos uždavi
nius“. Iki 1950 m. birželio 30 d. visu 
smarkumu veiktų visas IRO įkurdi
nimo aparatas su visą pasaulį pasie
kiančia transporto sistema, o po to 
termino jis būtų palaipsniui likvi
duojamas.
SPECIALIOS KOLONIJOS DŽIOVA 

SERGANTIESIEMS
Asmens, pagiję po apsikrėtimo 

džiova, gali tikėtis patekti į Jungti
nes Valstybes, nes jų imigracijos 
nuostatuose pasakyta, kad „asmens, 
sirgę plaučių tuberkulioze, jeigu jie 
dokumentais įrodys, jog per viene
rius metus neįvyko pasikeitimų plau
čiuose“, gali imigruoti į JAV.

Chroniškiems ligoniams gen. di
rektorius planuoja steigti „T.B. Li
goniams kolonijas-kaimus“. Tokiose 
kolonijose būtų apgyvendinamos šei
mos, kurių nariai serga tuberkulioze. 
Jiems būtų suteikta galimybė verstis 
amatu, kuris prieinamas jų sveika
tingumui; jie galėtų taip pat naudo
tis gerai sutvarkyta medicinos pa
galba. Sis planas remiasi anglų D. 
Britanijoje išbandytu pavyzdžiu. To
kiame kaime džiova sergąs pabėgėlis 
galėtų vesti beveik reguliarų gyve-

Sovietinių satelil
Ženevoje vykstančiosios JTO Eu

ropinio ūkio komisijos posėdžiuose 
jau kuris laikas diskutuojama preky
binių santykių su Rytais pagyvinimo 
klausimu.

Kokion ūkinėn vergijon pateko 
sovietų satelitinės valstybės, atvirai 
ir tiesiai išdėstė JAV atstovas Paul 
R. Porter’is, savo kalboje pabrėžda
mas, kad be reikalo „liaudies respu
blikų“ atstovai prikaišioja JAV, būk 
tai jos trukdančios Vakarų ir Rytų 
prekybos vystymuisi Iki šiol tebe
veikianti „diskriminacija", kiek tai 
liečia draudimą eksportuoti karintai

Prez. Trumanas, prieš prašydamas 
paskirti 1.128 mil. dol. kreditą Š. At
lanto pakto valstybėms apginkluoti; 
palauksiąs, kol būsiąs tas paktas ra
tifikuotas, pareiškė senat. Walter 
George. Taip pat ir žymieji senato
riai, kurie pritaria Atlanto pakto ra
tifikavimui, patarė užs. reik, mini- 
steriui Achesonui Europos apginkla
vimo planą sulaikyti iki S. Atlanto 
pakto ratifikavimo.

Iš bendros sumos, kuri numatyta 
sunaudoti pirmaisiais metais Atlanto 
pakto valstybėms apginkluoti, ne
mažiau kaip 1.120 mil. dol. skiriama 
moderniausiems ginklams, kurie, 
ekspertų nuomone, bet kuri prieš 
Vakarus nukreiptos ofensyvos ban
dymą pačioje jo pradžioje smerkia 
nepasisekti, mažiausia dabartinėje 
ginklų technikos būklėje. Šios ginklų 
teikimo programos pagrindinis užda
vinys yra apsaugoti Vak. Europos 
pramonės potencialą. Tam tikslui 

prie IRO. Tuo būdu būtų galima šis 
klausimas pakenčiamiau sutvarkyti.

Man atrodo, kad šitaip tą proble
mą nagrinėjant, būtų surastas tikra
sis kelias, sutampąs su mūsų ben
druomenės tikslais ir tuo tarpu ne- 
galinčiųjų emigru ti interesais.

Dr. Br. Kalvaitis

nimą, prisidėti prie savo paties ir sa
vo šeimos išlaikymo.
KITŲ NEDARBINGŲJŲ PROBLE

MA TEBESTUDIJUOJAMA
Iš IRO kitų šalpos organizacijų 

atstovų yra sudarytas komitetas, ku
ris iš pagrindų studijuoja, kuriuo 
būdu ir kokia pagalba būtų galima 
suteikti visiems kitiems asmenims, 
kurie patektų į t. v. „kietąjį bran
duolį“. Tokiais asmenimis pirmoje 
eilėje būtų visi silpnos sveikatos, se
nyvo amžiaus, su didelėmis šeimo
mis, arba tokie, kurie dėl bet kurių 
trūkumų būtų tapę nedarbingais.
JUNGTINIU TAUTŲ PASTANGOS

Siekiant tačiau, kad ir teisiniu 
atžvilgiu būtų įsikūrusiems tremti
niams pagelbėta, Jungt. Tautos ruo
šias pasiūlyti paskiroms valstybėms, 
kad jos atitinkamai sušvelnintų sa
vo įstatymus. JT gen. sekretorius nu
mato keturias galimybes tolimesniam 
pabėgėlių problemos tvarkymui: 1) 
pabėgėlių apasaugą tisioginiai pasii
ma JT gen. sekretoriatas; 2) arba 
prie Jungtinių Tautų įsteigiamas spe
cialus aukštasis komisariatas pabė
gėlių reikalams; 3) arba IRO tęsia 
toliau savo veiklą, tačiau atsipalai
davusi nuo išplėstos aprūpinimo ir 
įkurdinimo programos ir 4) arba 
organizuojama speciali JT agentūra.

Gen. direktorius Mr. Tuck nė vie
nos šių galimybių neproteguoja dau
giau už kitas. Tačiau jis tikisi, kad 
pabėgėliams turi būti suteikta tarp
tautinė globa bet kuria forma, nes 
tai ęsąs vienas tiesioginių Jungtinių 
Tautų uždavinių.

U ūkiškoji vefįija
svarbias žaliavas ir gėrybes, tuoj pat 
atpultų, kai tik sovietai parodytų pa
sauliui, kad savo taikius pasiūlymus 
gali įrodyti ir veiksmais. Žinoma, 
patikimais.

„Liaudies demokratijų" ūkinių 
sunkumų tikruoju šaltiniu gi esanti 
ta aplinkybė, kad tie kraštai, savo 
ar ne savo noru, sudaro dalį ūklnlb 
bloko, kiurio esmę sudaro vienos ga
lingos jėgos vyravimas ir kontrolė 
silpnesnių kaimynų, su mažu ar jokiu 
domėjimosi jų savaimingais intere
sais, siekiant, kad tų kaimynų gyve
nimo standartas kuo greičiau susi

kreditų suteikimą Kongresas svar
stys dar šį mėnesj.

Laikoma beveik tikru dalyku, kad 
š. m. rugpiūčio mėn. Washingtone 
susirinks visų dvylikos S. Atlanto 
pakto valstybių užs. reik, ministerial 
arba jų pavaduotojai. Tų pasitari
mų metu galįs būti nustatytas glau
desnis tų kraštų gen. štabų bendra
darbiavimas. Turis būti sudarytas 
tarpsąjunginis gen. štabas, prie kurio 
prisidėtų analoginiai Viduržemio jū
ros ir Skandinavijos štabai.

Jei kalbėti apie skubotą JAV 
ginklų teikimą S. Atlanto valsty
bėms, atrodo, kad JAV armijos va
dovybė bus priėmusi gen. Bradley 
reikalavimą, kad nors ir didžiausias 
reikalas pakeisti pasenusius JAV ar
mijos ginklus moderniais, tačiau ly
gia greta tokiais pat moderniais 
ginklais turinti būti aprūpinama ir 
Vak. Europa. (AP)

lygintų su Sov. Sąjunga. Tai ypatin
gai ryšku prekybiniuose santykiuose. 
„Liaudies demokratijos“, esą, ieškan
čios simpatijų ir paramos Europos 
ūkio komisijoje jų ūkiniam atsikūri
mui. Tačiau tas jų ūkinis atsistaty
mas trukdomas ne JAV, o kaip tik 
Sov. Sąjungos. Kaip tik Sov. Sąjun
ga reikalaujanti iš „liaudies demo
kratijų“ žaliavų ir maisto produktų, 
kad už tai atsilygintų blogos rūšies 
pramonės giminiais, dar gi pasenu
sios konstrukcijos ir gamybos. Tuo 
būdu „liaudies demokratijos“ yra 
verčiamos atsisakyti patogesnių savo 
žaliavoms rinkų, gi prekyba su Sov. 
Sąjunga jau sunku bepavadinti „pre
kyba“, o tik aiškiu ir šlykščių išnau
dojimu, kuris reiškia viską, tik ne tų 
kraštų ūkinę pažangą.

Nebūtų šio dirbtino prekybos tin
klo, sovietų satelitiniai kraštai galėtų 
daugiau nei už milijardą dolerių savo 
eksporto nukreipti į kitais pasaulio 
kraštus, tuo būdu įsigyjant taip rei
kalingų pramonės gaminių.

Tikrasis Rytų kraštų prekybinių 
santykių veidas išryškėja dar labiau, 
susipažinus su diskriminuojančia 
praktika ir privilegijomis, kuriomis 
naudojasi Sov. Sąjunga. Visa tai vyk
doma gudriai sugalvotų mišrių pre
kybinių bendrovių dėka. Gi Sov. Są
jungos privilegijos nedviprasmiškai 
prasikiša iš pačių sudarytųjų sutar
čių tekstų. Konkrečiais pavyzdžiais 
Porter’is įrodė, kaip, pvz., vengrų Ir 
rumunų darbo jėga ir kapitalai iš
naudojami vien tik sovietiniams tiks
lams. Įtikinančiais argumentais ir 
tiksliais duomenimis operuodamas, 
Porter’is prieina išvadą, kad — „taip 
dažnai išnaudojimu ir imperializmu 
apkaltinami vakarų pasaulio kapita
listai niekados ir jokiomis aplinky
bėmis nesugebėtų laimėti tokios pel
ningos investicijų sistemos užsie
nyje, kaip tai sugebėjo Sov. Sąjunga 
dėka savo sugalvotų „mišrių bendro
vių“. Be jokio savų kapitalų įnašo 
ir be jokios rizikos Sov. Sąjunga iš
sikovojo sau ilgalaikę ūkinių resursų 
kontrolę, dar gi su užtikrintu pelnu 
iš tų bendrovių.

Panaši diskriminacijos politika 
vykdoma ir transporto srityje. Dėka 
naujų patvarkymų Dunojaus laivi
ninkystėje, tos Balkanų arterijos uo
stų įrengimų naudojimas įmanomai 
tik susitarus su atitinkamomis trans
porto agentūromis, kurios, pvz., Ru
munijoje ir Vengrijoje bujoja po 100 
nuošimtine sovietų kontrole. Tuo 
būdu taip svarbus susisiekimo ir 
transporto kelias visai Dunojaus sri
čiai yra įkinkytas sovietų politikos 
hegemonijos vežiman. Baigdamas 
Porter’is klausia, kodėl gi tokioje 
būklėje atsidūrusios mažosios Rytų 
Europos valstybės tyli, ir tyli net 
prieš tarptautinį forumą, kokiu yra 
Europos ūkinė komisija? Žmoniška 
gi yra nusiskųsti, tačiau jų nusiskun
dimai ir išmetinėjimai iki šiol biwo 
vis nukreipiami ne tuo adresu.

J. m.
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Britų zonos lietuviai keliasi Amerikon
Rašo Br. Aušrotas

Niekas beveik netikėjo, kad vie
ną dieną prasidės Britų zonos DP 
emigracija į JAV. Tačiau JAV vy
riausybė, vykdydama duotus paža
dus, sudarė reikalingas sąlygas, kad 
ir iš šios zonos nelaimingosios bol
ševizmo ir nacizmo aukos galėtų 
rasti prieglaudą Vašingtono žemėje.

Ir taip nuo kovo mėn. prasidėjusi 
emigracija į Ameriką įgauna vis 
realesnes formas, o emigrantų Wen- 
torfo stovykla prie Hamburgo, kas
dien priima naujus išvykstančiųjų 
kontingentus. Nereikia aiškinti, ko
kios vargingos sąlygos tranzitinėje 
stovykloje, kurios apie 40—50°/o visų 
išvykstančiųjų į JAV sudaro vien 
lietuviai. Tačiau yra liūdniausia, 
kad gausiausia grupė net ligi birže
lio galo neturėjo lietuvio reprezen
tanto prie IRO ir JAV emigracinių 
įstaigų. Katalikiškoje įstaigoje, kaip 
NCWC, dominuoja latvių tarnau
tojai, kurių 80*/« yra protestantai.

MUITINES FORMALUMAI 
KELIONE

Atlikus visus emigracinės skai
styklos malonumus, laimingieji įtrau
kiami į išvykstančiųjų sąrašus. Ir 
čia pasireiškia britų zonos, lyg pa
motės savybė, kad atlikę visus for
malumus ir galintieji išvykti neturi 
pakankamai transporto priemonių ir 
kol kas priskiriami prie amerikiečių 
zonos emigrantų, vykstančiųjų per 
Brehmen-Grohn stovyklą.

Tačiau yra lėktuvų, kuriais no
rinčių vykti į JAV skaičius dėl bai- 
fnės ar kitų motyvų nėra pats di
džiausias, todėl IRO įstaigos pirmuo-

stengdamosios įvertinti šio paukščio 
stiprumą ir gal sugebėjimus. Kiek
vienas prisimena, kad vos prieš sa
vaitę, VI. 5. įvyko 3 žiaurios lėktu
vų nelaimės, pareikalavusios net 100 
žmonių gyvybių. Ar laimingai per
šoksime šią lemtingą gyvenimo kliū
tį? — rodos, visi klausia patys save, 
ieškodami atsakymo kitų veiduose. 
Tik po pusvalandžio skridimo, kada 
mus pradeda vaišinti sumuštiniais, 
vaisiais ir kitomis Vakarų pasaulio 
prašmatnybėmis, visi pradeda rodyti 
gyvybės ženklus. Pirmieji atgyja 
jaunieji keliauninkai. Jie domisi vi
su kuo, aiškindami savo įspūdžius. 
Jie nejaučia jokios atsakomybės. 
Jiems daug lengviau bėga žemė po 
mūsų kojomis, ir mes 300 km. grei
čiu skrendame į vakarus. Perskren- 
dame Seldę (Reiną) Olandijoje, Ka
nalą ir pasineriame rūko jūroje virš 
Britanijos salų. 17,12 lėktuvo ratai 
paliečia žemę Shannon aerodrome: 
Iriandijoje. Čia mes gauname ska
nius pietus. Pamaitinę savo paukštį 
degalais ir tepalais, 18,35 sukame į 
Islandiją, pasiekdami Keflavik ame
rikiečių valdomą aerodromą 23,55 
vai. Ir vėl mes kviečiami vakarie
niauti; po naujo dviejų valandų ma-; 
lonaus poilsio VI. 15. 1,50 vai. pra-‘ 
dedame ilgiausią perskridimą per 
šiaurės Atlantą, kuris savo klastin
game ramume yra paladojęs ne vie
ną tyrinėtoją. Tik XX-j o amžiaus 
žmogaus techniškieji sugebėjimai ir 
šį milžiną privertė nusilenkti žmo
gaus valiai. Šiandien žmogus žino,

kur Atlantas ramus, kur audringas, 
ir jis pasirenka saugesnį kelią. Ka
dangi šiaurinė pusė buvo patogesnė, 
tad meteorologai įgulai pataria rink
tis šį kelią, nors jis ir tolimesnis.

Pakilus iš rūkų Ir miglų patalo, 
nors jau 2,10 vai. (vid. Europos laiku), 
mes vėl matome saulę, su kuria yra 
tęsiamos 'lenktynės, Mes skrendame 
į vakarus, tik mūsų greitis nėra dar 
toks didelis, .kad visą laiką turėtu
me saulę prieš save. Pagaliau nak
ties šydas užgula erdvę ir mes tarp 
4—7 vai. skrendame audros blaško
mu Tai ne visai malonus jausmas, 
bet kito pasirinkimo nėra. Lėktuvo 
įgula rami, varikliai puikiai mono- 
tinlškai ūžia, ir apie 7,00 pradeda 
aušti. 7,30 teka saulė toje pat vie
toje, kur nuskendo tik prieš kelias 
valandas, o mes apie 10,10 vai. pasi- 
kiame Gander žemės uostą Newfound
land© saloje. Čia Kanada. Po 1,30 
vai. vėl kylame, palikdami Kanados 
žemę, pasiekdami JAV krantus. Pui
kiuose saulės spinduliuose žaidžia 
propeleriai, kurių galingas traukimas 
vis labiau artina į tikslą. 18,10 pasie
kiame N. Yorko priemieščius, o po 
kelių minučių, palikę Europos var
gus, pasiekiame Idlewild — tarptau
tinį oro kelių mazgą pasulio didmie
styje. Dar trumpi muitinės forma
lumai ir mes gražiais „busais“, sau
lės kepinami, pasiekiame Pensilva
nijos stotį, kur baigiame DP gyve
nimą. Čia mus pasiima artimieji, o 
kiti skirstosi į plačiąją gerbūvio ' 
raliją.

Dabarties vyksmai žmonijoje ir tautų išlikimas
RAŠO VYDŪNAS

Pasaulyje nuolatos vyksta visokie| ypačiai svetur gyvendami. Matyt, Jų 
pakitimai. Ypatingos reikšmės jie yra 
žmonijoje. Žmonėse pasireiškia vi

gyvenimas yra kaip nors tos šaliea 
pagrįstas. Yra žinoma, kad įvairiose

sius „savanorius“ verbavo prievar
tos būdu. Suprantama, kad IRO, 
samdydama taip brangias transpor
to priemones, nori, kad visi lėktuvai 
būtų pilni.

Man teko skristi vienu pirmųjų 
lėktuvų, kurie britų zonos DP per
gabeno į N. Yorką. Štai kelionės 
maršrutas ir kelios įspūdžių nuo
trupos.

Atvykus į Hamburgo-Fuhlsbūttel 
aerodromą smulkiai tikrinamas ran- 

i kinis bagažas, kurio kiekviena galva 
virš 2 metų amžiaus, turi teisę imtis 
su savimi po 25 kg. Primintina visiems 

s skrendantiems, kad britų muitinin
kai yra labai griežti ir taiko DP net 
pačias žiauriausias taisykles, ieško
dami optikos ir kitokio turto. Ke
liems asmenims, kurie vežėsi foto 
aparatus brangesnius negu DM 
250.— konfiskavo, aiškindami, kad 
virš šios vejtės išvežamas turtas pri
valo turėti išvežimo komisijos leidi
mą. Tuo tarpu IRO pareigūnai tvir
tino, kad pakanka senos prieš pusę 
metų daikto įsigijimo s-tos. Žodžiu, 
ir čia DP lieka beteisis.

Po šios paskutinės europinės ne
malonios kratos, 12,40 DP sodinami 
į Transatlantic Air Lines oro gigan
tą nr. 90405 50, patikėję savo likimą 
plieno robotui, valdomam malonių 
lakūnų. Skrendame 3000 pėdų (apie 
1 km) aukštyje. Stiuardas aiškina, 
kad pilotas nori, jog gražiai pama
tytume Vokietijos žemę, su kuria ne 
vieną riša ne per daug malonūs at
siminimai.

Tik susėdus į lėktuvą- akys nedrą
siai slidinėja lėktuvo sienomis, lyg

sokie nauji ypatumai. Ir tuo užteka 
naujas jų gyvenimo laikotarpis. Toks 
pakitimas aiškėja dažniausiai žmoni
jos audromis, būtent karais, kurie 
yra griežčiausias žmonių žudymas. 
Žmonijos gyvenime paskutinieji ka
rai buvo baisiausieji. Bet žudynės 
tęsiamos ir karų siaubui nurimus.

- Tokiais laikais žmonijos tautos 
užplūsta viena kitąją. Nenorėdami 
užpuolikų būti pavergiami, tūli žmo
nės bėga iš savo Tėvynės. Bet daž-, 
nai jie dabar iš jos yra ir tremiami. 
Atsitinka tai greičiausiai mažoms 
tautoms. Bet ir didžios tautos paskly- 
sta po visą pasaulį. Atrodo, lyg jos 
pačios trupintus!. Jos jaučiasi tarsi 
viliojamos ale ir verčiamos į kitas 
šalis vykti. Taip tada dabartyje tau
tos visame pasaulyje kaip gal dar 
niekuomet susimaišo.

Be visa to, paskutinė ką tik praū
žusi žmonijos audra data ir kitaip 
veikė žmones ir dar tebeveikia. Šei
mos taipgi ardomos. Sužvėrėję žmo
nės, įsigiję galią, visaip ir po karo 
trukdo šeimų pastovumą ir jų narių 
susiradimą. Bet dažnėja ir susituo
kusiųjų palinkimai skirtis ir su kitais 
iš naujo susituokti. Žmonijoje vyk
sta kažkoks irimas. Manytai, žmonės 
yra netekę nujautimo tam, kas juos 
suglaudžia ir laiko vieningame gy
venime. Vis dėlto daugumoje reiš
kiasi ir linkimas santykius palaikyti.

Prisimena ir tai, kaip kiekvienos 
tautos žmonės ilgstasi savo tėvynės,

žemės šalyse auga tam tikri augme
nys, auga ypatingi gyvuliai. Bet jau 
seniausiais žmonijos amžiais kiekvie
noje žemės šalyje gyveno sau ir ypa
tingi žmonės. Ir jie su savo tautiš
kumu lyg dygo iš savo Tėvynės. Bū
dami ištremti iš jos, jie tiesiog silp
sta. Jų tautiškumas blėsta, jų žmo
niškumas silpsta.

Galvojant apie savo tautos liki
mą, kiekvienam jau kiek susipran- 
tančiam žmogui kyla rūpesnis dėl 
tautos išlikimo. Jau tuo, kad tiek 
daug tautiečių ištremta iš Tėvynė*, 
tautos gyvumas žymiai silpnėja. Vi
si, kurie gyvena tarp svetimųjų ir 
turi su jais santykiauti, nebetenka 
dažnai tūlų tautinių savo ypatumu. 
Taip tauta dar ir be žudynių ja* 
gaišta.

Mat, tarp svetimų žmonių reikta 
apsireikšti jų kalba, o prigimtoji i* 
palengva pamirštama. O toji y®* 
ryškiausias tautiškumo pažymys. Bot 
kad žmogus ir savo vienatvėje mąsto 
savo tautos kalba, jis savyje tvirtina 
savo tautos gyvumą ir gali patekti | 
tautos bendrumą kaip iššlakstyta* 
lašelis, kurs krinta į vandenį, susi
lieja su juo.

Apie visa tai mąstant, prisimena 
ypačiai ir žydų tautos likimas. A 
daug daugiau kaip du tūkstančiu* 
metų ištremta iš savo tėvynės ir gy
vena išsklaidyta po visą pasaulį. 
Tautinės savo kalbos vos keli temo
ka, kad ir vis pasistengta nors mal
doje ja prasitarti. Vis dėlto visai*

Sol. Ant. Dambrauskaitė atsisveikino
ĮSPŪDINGAS KONCERTAS GAUTINGO SANATORIJOS LIGONIAMS

laikais žydai buvo žinomi kaip žy-

Š. m. birželio 27 d. Gautingo TBC 
sanatorijoje davė lietuviškų dainų ir 
arijų koncertą Lietuvos Operos so
listė Antanina Dambrauskaitė. Akom- 
ponavo vokiečių operos dirigentas.

Didžiulė sanatorijos kino salė bu
vo pilnutė prisikimšusi publikos.' 
Koncertas praėjo jaukia nuotaika ir 
paliko klausytojams gilų ir gražų, 
įspūdį. Jau pačioje pradžioje, nu
skambėjus > lietuviškoms dainoms, 
publika luvo nustebinta, ir salėje; 
pasijautė gili tyla, kurioje skambėjo 
tik solistės Dambrauskaitės balsas, 
gražiai įpintas į lietuviškos dainos 
žodžius. Antrojoje dalyje solistė pa
sirodė su arijomis. Čia publika buvo 
jau sužavėta ir galutinai užburta. 
Kiekvieną ariją palydėjo gausingi ir 
ilgai nenutyla aplodismentai. Vietos 
lietuviai ligoniai, dėkodami solistei 
už lietuviškas dainas, įteikė gražią 
rožių puokštę.

Solistė Dambrauskaitė yra lietuvė 
menininkė, kuri prieš išvykdama iš 
Voketijos atsisveikino su ligoniais. 
Visi šios sanatorijos ligoniai lietuviai 
liko giliai dėkingi tiek už žavų kon
certą, tiek ir už honorarą, kurį sol. 
Dambrauskaitė paskyrė ligonių nau
dai. ■ ■■ .

Koncerte dalyvavo ir aukšti sve
čiai iš Mūnchenot BALFo atstovas 
p. Valaitis, BALFo įgaliotinis ameri
kiečių zonai p. Rugienis ir Mūncheno

L.R.K. Moterų K-to pirm-kė p. Vaiš
noraitė. Po koncerte šios sanatorijos 
IRO gerovės valdininkas p. Paške
vičius svečius pakvietė vakarienės. 
Visi lietuviai ligoniai labai apgaile
stauja, kad visai nebuvo pakviestas 
lietuvių ligonių atstovas. Kiek gir
dėti, vakarienės metu buvo paliesti 
ligoniams aktualūs klausimai. Apie 
tai ligoniai liko nepainformuoti, o ir 
savo svarbių pageidavimų neturėjo 
progos pareikšti lietuvius ligonius

globojančių įstaigų atstovams. Be to, 
ligoniai negalėjo atitinkamai atsisvei
kinti su šią sanatoriją globojusia 
LRK Mūpcheno Moterų K-to pirm- 
ke p. Vaišnoraitė, kuri yra jau perei
namojoje stovykloje ir netrukus iš
vyksta į JAV.

Už ilgalaikę ryžtingą globą Gau
tingo TBC sanatorijos lietuviai ligo
niai liekame dėkingi p. Vaišnoraitei 
ir linkime jai sėkmės ateičiai.

Barasas

Vyt. mantas išvyksta taip pat Amerikon

Du nauji doktoratai
DVIGUBAS DAKTARAS — GEDIMINAS JONAS BULAITIS

Emigracijos bangai vis labiau įsi
siūbuojant, vis daugiau kultūrininkų 
palieka Vokietiją, pasukdami Jung
tinių Valstybių linkui. Be eilės kitų, 
šiomis dienomis Bremenan išvyko ir 
rašytojas, uolus „Mūsų Kelio“ ben
dradarbis Vytautas Alantas.

Šia proga atsisveikinant su juo, 
malonu pastebėti, kad Vyt. Alantas 
tremties metus Vokietijoje išnaudojo' 
kūrybai. Jo straipsnių, ypatingai kul
tūriniais klausimais, labai dažnai bū-, 
davo galima užtikti „Mūsų Kelyje“ 
ir kituose tremties bei Amerikos lie
tuvių laikraščiuose. Bet be straips
nių periodikoje, jis buvo prodūktin- 
gas ir atskirais leidiniais, kurių vieni 
buvo čia Vokitijoje išleisti, kiti gi vi
siškai išbaigti ir paruošti, telaukia 
tik leidėjų. Atskirais leidiniais pasi
rodė „Ant Siūbuojančios žemės“, 
novelių rinkinys, Šulaičių leidinys, 
ir „Dramos Veikalai", „Mūsų Kelio" 
leidinys. Paruošta rankraščiuose: 1) 
„Pragaro Pašvaistės“, apie 400 psl. 
romanas iš paskutiniojo karo laikų

ir 2) naujas novelių rinkinys, apie 
250 psL

Tenka išvykstančiam mūsų ben
dradarbiui Vyt. Alantai palinkėti už
jūryje susirasti sąlygas, kuriose dirb
damas jis galėtų tiek savo straips
niais turtinti JAV lietuvių laikraš
čius, tide savo talentą panaudoti 
naujiems grožinės literatūros veika
lams kurti.

PATIKSLINIMAS
MK Nr. 50, psL 2, str. „Knygos 

vertė ne viršelyje“ pasiliko keletas 
mintį iškraipančių korektūros klai
dų, kurių keletas čia atitaisoma: 1) 
Vietoj „2-3-4 DM ar ir 8000 DM“, 
turi būti ,J8.-, 3.-, 4.- ar ir 8000 DM“; 
2) „Ar yra tiesa, kad mes esame tur-. 
tingai...“, turi būti „Ar yra tiesa, 
kad mes esame turtingesni...“; 3) 
„Pieštukas suskaičiuoja... Euler’is“, 
turi būti „Pieštukas suskaičiuoja ir 
„supranta", o aš ne“, žinojo jau 18 
šmt. Euler’is“.Gimė 1921 m. lapkričio 18 d. Bu- 

, lakavo dv., Marijampolės apskj. Stu
dijavo Prancūzijoje, Anglijoje, trem
tyje — Hamburge ir nuo 1847 m. va
saros semestro Bonn’oje, kur prieš 
metus baigė medicinos studijas ir įsi
gijo medicinos daktaro laipsnį. Šalia 
medicinos studijavo filosofiją. 1948 
m. gruodžio mėn. įsigijo filosofijos 
fakultete diplomą. Tęsė studijas to
liau ir, pas prof. Dr. E. Rothacker 
parašęs disertaciją „Reflektorische 
und imago-motorische Reaktionen. 
Ein Beitrag zur Erklfirung der Ver- 
haltungsweisen des Lebendigen“, š. 
m. birželio 28 d. išlaikęs doktoranto 
egzaminus, įsigijo filosofijos daktaro 
laipsnį.

Dr. med. Dr. fil. G. J. Bylaitis yra 
gražus pavyzdys ne tik gabumų, bet 
ir darbštumo, ir tai rodo, kad aka
deminis jaunimas rimtai ruošiasi 
ateičiai. Tikime, kad Dr.Dr. G. J. 
Bylaitis atsiektais mokslo laimėjimais 
pasitarnaus laisvos Lietuvos labui.

AGRONOMIJOS DAKTARAS 
JONAS SUMSKIS

Gimnaziją baigė Panevėžyje 1828 
m. ir sekančiais metais įstojo į Že

mės ūkio Akademiją Dotnuvoje, ku
rią baigė 1935 m. ir įsigijo dipl. agro
nomo vardą. Kaip agronomas dirbo 
tyrimo įstaigose, eidamas įvairias pa
reigas. 1946 m. vasaros semestre 
įstojo į Bonn’os universittą žemės 
ūkio fakultetan pasigilinti studijų. 
Pas prof. Dr. E. Klapp parašė diser
taciją „Litauische Untersuchungen 
fiber den EinfluB der Aussaatzeit auf 
Entwicklung und Ertrag dės Flach- 
ses“ ir š. m. birželio 24 d. išlaikęs 
doktoranto egzaminus įsigijo agrono
mijos daktaro laipsnį. Disertaciją, 
kaip rimtą mokslinį darbą, profeso
rius paprašė atspausdinti vokiečių 
žemės ūkio mokslų žurnale.

Dr. J. Sumskio atsiekti mokslo lai
mėjimai įdomūs ne tik vokiečiams, 
bet kartu ir konkretus pasitamavi- 
mas Lietuvos žemės ūkiui, nes tyri
mo duomenys, panaudoti disertacijai,/ 
yra atlikti Lietuvos žemės ūkio tyri
mo stotyse. Tiriamąją medžiagą iš
nagrinėjo vispusiškai, o tai pareika
lavo daug darbo Ir laiko.

Dr. J. Sumskiul linkime ir toliau 
su nemažesne energija darbuotis, sie
kiant atkleisti gamtos ■ paslaptis. 8.

Australijos
Laimingos dienos prasidėjo dar 

karo metu Estijoje, kai Vokietija su 
Rusija pasirašė sutartį dėl įtakų sfe
rų ir kai Estija kartu su kitomis Pa
baltijo valstybėmis pateko Sovidtų 
„globai“. Tuo metu daugelis pasi
rinko savo būstines miškuose, palik
dami namus. Jų tarpe buvo estas 
Arno Varima, jaunas policininkas, ir 
kaimyno duktė Adde Roser.

Amo Varima kartu su kitais pa
triotais gyveno apkasuose miške. Jo 
tėvas ir brolis buvo Sovietų išga
benti, ir apie juos daugiau jis nieko 
negirdėjo. Ar jie Estijoje, ar Sibire, 
~ mirė? Jis nežino.

Jaunoji juodaplaukė Addel Roser 
taip pat neteko savo šeimos, draugų, 
savo praeito nerūpestingo ir laimiitoo 
gyvenimo.

Atėjo vokiečiai. Šie okupantai 
nebuvo tokie blogi kaip iš Rytų. Jie 
buvę taip pat šiurkštūs, bet ne tiek 
brutalūs, kaip rusai, jie taip pat

laimingieji
ėmė viską, ką norėjo. Ėmė ir darbo 
jėgą. Rusai slinko atgal, ir vokiečiai 
bėgdami kartu su savimi varėsi tūk
stančius vyrų ir moterų iš laimingų 
Pabaltijo kraštų. Jų tarpe buvo ir 
minimi estai. Jie nežinojo, kur at
sidurs. Vokietijoje vėl pasisekė 
jiems susitikti, amerikiečiai juos iš
laisvino. Estija vis dar anapus gele
žinės uždangos, sugrįžti niekas ne
gali. Jie ieškojo naujos tėvynės ir 
jąja pasirinko Australija.

’Australijoje. jų gyvenimas dar 
nebuvęs laimingas, kaip rašo p. Pe
ter E. Morison. Bet vieną dieną nu
tarė abu sukurti šeimos židinį. Jų 
vedyboms padėjo ir darbo įstaiga, 
leisdama jiems pasirinkti darbą vie
noje vietoje.

Vedybos buvusios labai iškilmin
gos Ballarat mieste, Viktorijoje. Nors 
ir bus sunkus jaunosios poros gyve
nimas, tačiau jie tikisi auaikurii ge
resnę ateiti.

dai. O taip ne vien dėl jų atrodymo, 
Ir vidinis jų gyvenimas, jų nuotaika, 
jų protavimas, ypatingas jų sąmo
ningumas skelbė žydiškumą.

Vis žydai ir apreiškė pasiilgimą 
Tėvynės. O dabar stengiasi įgyti ga
limumą joje ir apsigyventi. -Bet la
bai žymu pasidarė tai, kad ilgdamieri 
Tėvynės, žydai lyg atgavo žymesne* 
tautiškas savo ypatybes. Tvirtinda
mi ssivo širdyse santykį su Tėvyne^ 
žydai ir stiprėjo savo žmoniškumu. 
Iš to spręstina, kad tautiškumas tr 
žmoniškumas kūrybiškai pagrįsta*. 
Žydai tai numanydami senovėje Ir 
skelbė, kad esą palaikomi savo Die
vo, šalia kurio netari būti garbinami 
kiti Dievai. Taip tai ir išliko jų tau
ta, nors visai išsklaidyta.

Panašiai kaip žydai, dabar ir lie
tuvių tautos žmonės išbarstyti po vi
są pasaulį ir gyvena tarp svetimų 
žmonių. O kad ir susideda į margu* 
sambūrėlius, jie tačiau dažnai turi 
apsireikšti svetimomis kalbomis. Vi* 
dėlto jų lietuviškumas skelbiasi vis* 
jų elgesiu. O jis jau labai seniki, 
kaip rašė graikai prieš tūlus tūk
stantmečius, pasižymėję ypatingai 
kilniu žmoniškumu ir gyvu tikybin- 
gumu. Tuo buvo patikrintas tauto* 
gyvenimas ir jos išlikimas.

Tą reikėtų kaip tik dabartie* 
būklėje pfisiminti. Kiekvienam lie
tuviui turi būti šventa pareiga vengti 
ir visokių svaigalų, visokių nuodų, 
kurie jį marina. Ir tikrai skaudu 
matant, kad kartais net auklėtojai ir 
šventų žodžių skelbėjai visa tai mėg
sta ir savo pavyzdžiu ale ir žodžiu 
ragine jau vaikus svaigintis ir nuo- 
dytis. Visai jau nebenujaučia, kad 
tokiu būdu žudo save ir savo tautą, 
o pasipūtę dar skelbiasi tautos gai
vintojais ir stiprintojais.

Išsklaidyta tauta tegali išlikti at
skleisdama esmiškąjį žmoniškumą. 
O jis vis buvo ir yra tas, kurs apsi
reiškia ne vien skaidriu galvojimu, 
protavimu, ale šviesiu regėjimu ir kil
niu, tauriu elgesiu. O tai tėra galima 
tik sąmoningumui šviesėjant. Pasi
seka tai, žmogui nuolat pasišvenčiant 
Tam, iš Kurio, Kuriuo ir Kuriop yra 
viskas, būtent, Didžiajam Slė
piniui, kurio Išmintis visa nu
šviečia, kurio Meilė bei Malonė visa 
globia ir gaivina, kurio Šventa Valia 
bei Galia visa vykdo, kas daros1.

Tikrai maldingas žmogus nuolatal 
gaivinamas ir tobulinamas Didžiojo 
Slėpinio, kurs jam apsireiškia ir pa
daro jį nauju žmogumi Savo Apsi
reiškimu jame. Tai patiriant, lietu
vio ir tautiškumas gali išlikti. Minė
tu būdu Pats Kūrėjas jau suteikta 
galimumą ir atiduoda jam laisvąją 
Tėvynę, jeib čia jis ir viešpatautų. 
Pats jame ir stiprina viltingumą. 
Tauta teišlieka tik taurėjant kiek
vienam jos žmonių, nors jie būtų vi
saip kankinami. Bet geriausios są
lygos taurėjimul randasi Tėvynėj*. 
Ji jiems todėl ir tampa vėl jų gy
venimo šalim, jeigu kiekvienas deda 
tam reikalingų pastangų.

2
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Iš Stalino nėra ko juoktis... Schw. Gmiindo sportinės veiklos apžvalga
Radijo transliacijos nėra vienin- 

tėie priemone, kuria amerikiečiai 
stengiasi rusų tautai patiekti vaizdą, 
kaip gyvena sovietų propagandos 
niekinamos ■ „imperialistinės“ valsty
bės. Jau daugiau kaip 10 metų tiek 
Maskvoje, tiek kituose didesniuose 
Sov. Sąjungos miestuose už 10 rublių 
galima Įsigyti amerikiečių magaziną, 
leidžiama rusų kalba apie 50.000 egz. 
Tas žurnalas vadinasi „Amerika“ ir 
šiuo metu jau spausdinamas ir čekų 
kalba ir platinamas Pragos kios
kuose.

Sąlygos, kuriose tenka dirbti tam 
laikraščiui, nėra pavydėtinos. Re
dakcija ir spaustuvė yra vienos lei
dyklos dvyliktame aukšte New Yor
ke. Visi straipsniai ir klišių parašai 
paruošiami anglų kalba, o po to siun
čiami 1 Maskvą vertimams ir cenzū
rai atlikti. Rusų cenzorių ir vertėjų 
darbo tempas sunku iš anksto nu
sakyti. Kartą jiems reikia dešimt 
dienų, kitą kartą tai trunka 10 sa
vaičių, kol jie kur} straipsni sudo- 
roja. Po to New Yorke žurnalas eina 
t spaustuvės mašinas, iš kur siun
čiamas } Maskvą. Prie tokio darbo 

-tempo, aišku, kad straipsniai negali 
atitikti dienos reikalavimus ir iliu
stracijos taip pat turi būti parinktos 
su laiku nesurištos.

Kaip ..patirtis rodo, sovietų skai
tytojai daugiausia domisi moksliniais 
išradimais, teatrų gyvenimu ar pra
mone, gi Įdomiausia jiems vaizdai iš 
amerikiečių vidurkio kasdieninio gy-

Kinijos komunistų 
laimėjimai

Pekino radijas paskelbė Kinijos 
komunistų komunikatą, kuriame, 
kaip nurodo AFP, sakoma, kad ko
munistų kariniai daliniai gegužės ir 
mestą ir 420.000 nacionalistų karių 
nukovę, sužeidę arba, paėmę nelais
vėn. Paimta nelaisvėn 51 divizijos 
vadas. Karo grobis susidedąs iš 31 
lėktuvo, 30 laivų, 65 tanklaivių, 70 
šarvuočių ir daugiau kaip 3.500 pa- 
traukų.
SUSTREIKAVO VENECIJOS GON

DOLININKAI
Protestuodami prieš motorlaivių 

konkurenciją, praėjusią savaitė ėmė 
streikuoti Venecijos gondolininkai. 
Straikininkai demonstravi mieste 
nešdami plakatus, kuriais jie kvietė 
užsieniečius svečius paremti turisti
ni susisiekimą gondolomis.

Skelbimas Nr. 68
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime išvardinti asmenys. 
Ieškomieji ar apie juos žinantieji 
malonėkite atsiliepti C/Kartotekai 
per artimiausius LTB skyrius, kartu 
nurodant skelbimo eilės Nr. ir įde
dant reikiamą kiekį pašto ženklų 
atsakymui apmokėti.
114. Liet. Gen. Konsulatas palikimo 

bylos reikalu paieško tarpe 
tremtinių: Vladislovas Yauga 
(Jauga) iš Tirkšlių m. Mažeikių 
ap„ Veroniką Yaugytė (Jaugaitė) 
iš Žem. Kalvarijos, Sedos bažn. 
ir Lludvise Jaugaitė/Bekštienė 
iš Mažeikių m., Pušyno gv.

115. Miss Magdė Whites (duktė Do
micėlės Arlauskaitės - Žilinskie
nės - Vaitkūnienės), gyv. JAV 
paieš^p Vincento Siaurio ir ji 
žmonos Natalijos Arlauskaitės, 
Lietuvoje gyvenusių Višakio 
Rūdoj, Marijampolės^ ap.

116. Mrs. Albina Mocziūnas, gyv. 
JAV, paieško savo brolio Jono 
Kiškiūno, kil. iš Šventežerio vi. 
Šeinių ap. paskutiniu laiku gy-

117. Mrs. Anna Zopelis-Drąsutytė, 
venusio Kybartuose. •
kil. iš Šilgalių km. Panevėžio 
ap., gyv. JAV, paieško Paulinos 
Kuodienės šeimos iš Naujamies
čio vi. Panevėžio ap. Rozalijos 
Janušauskienės šeimos; Karoli
nos Steponavičienės šeimos iš 
Raseinių ap.; Zopelių bei Drą- 
sučių šeimų.

118. Mrs. Kazimiera Vitkauskienė- 
Bruškaitė, kil. iš Telšių, gyv. 
JAV paieško giminių, ypač mo
tinos Anelės Bruškienės, Petro
nėlės Bruškaitės ir Alberto
Ėruškio.

119. Mr. Joe K. Simons (Petras Kon
dratavičius), kil. iš Jėzno par., 
Alytaus ap., gyv. JAV, paieško 
savo sūnaus ir kitų giminių.

HM. Mrs. Anastazija Floyd-Norvai- 
šaitė, kil. iš Židikių mst., Ma
žeikių ap., gyv. JAV, paieško 
Norvaišų kilusių iš tos pat vie-

1M. Mr. John Ravgiala (Raugėta ar 
Raugalas), kil. iš Janonių vi., 
Trakų ap., ir jo žmona Ravgiala/ 
Vainikevičiutė kil. iš Darsūniš
kiu, gyv. JAV, paieško savo gi
minių Ravgialų, Tamošiaus Rut-

AMERIKIEČIŲ LEIDINYS SOVIETŲ SKAITYTOJAMS

venimo. Iš scenos žmonių rusai dau
giausia domisi tokia Deanna Durbin, 
nei Ingrid Bergman ar Rita Hay
worth. Sunkiai jiems (kandami pok
štai apie JAV prezidentą arba sena
torius. Jie yra Įpratę j savo vyriau
sią draugą Staliną žiūrėti su dides
niu respektu ir negali suvokti, kaip 
apie savo valstybės galvą galima 
pokštus krėsti.

„Amerika“ palaipsniui taip suge
bėjo prisitaikyti rusų (sovietų) sko
niui, kad iš trijų milijonų žodžių

Togliatti žudikas gavo 14 mėty kalėjimo
„Aš norėjau Togliatti pašalinti, 

nes jis yra kominformo eksponentas 
ir svetimos jėgos tarnas. Aš laikiau 
ji atsakingu už masines skerdynes, 
kurios 1945 m. Įvyko šiaurinėje Ita
lijoje ir kurios .pareikalavo 300.000 
italų gyvybės. Jame aš (žvelgiau 
svarbiausią kaltininką tos politikos, 
kuri skleidė neapykantą ir kurstė pi
lietini karą.“ Šiais žodžiais teisinosi 
Togliatti atentatininkas Antonio Pal- 
lante pirmame teismo posėdyje, ku
riame buvo sprendžiama jo byla są
ryšy su pasikėsinimu praėjusių metų 
liepos 14 d. nužudyti Italijos komu
nistų vadą Palmiro Togliatti.

Bylos buvo laukiama su dideliu 
(tempimu. Susidomėjimą dar padi
dino vienas Italijos savaitraštis, at
spausdinęs pasikėsintojo Pallante 
memuarus. Gal vienintelis, kuris 
nesidomėjo žudiko asmenybe, buvo 
ir iki teismo posėdžio pasiliko Pal
miro Togliatti. Net ir per prisieku
siųjų klausinėjimą Togliatti į kalti
namąjį nė nepažvelgė. Matyt, Itali
jos komunistų vadas tuo norėjo iš
reikšti savo paniekinimą. Tik baigus 
klausinėjimą, besiruošdamas išeiti iš 
teismo salės, (smeigė Togliatti savo 
šaltą, klaikoką žvilgsnį į vyrą, kuris 
norėjo j( nukauti ir vos per plauką 
tatai neįvykdė.

Iš tikrųjų Antonio Pallante, kaip 
pastebi „Die Tat“, daug mažiau ver
tas to dėmesio, kuris jam reiškiamas. 
Ir jeigu kai kuri spauda, išvedžioja 
toliau laikraštis, bando iš to jaunuo
lio padaryti kankinį dėl jos politinių 
idėjų, tai toks bandymas tenka jau 
iš anksto laikyti nepavykusiu. Tai 
liguisto keršto pagautas karštuolis, 
ėjęs iš vienos politinės partijos į kitą 
ir pagaliau įsivaizdavęs didele poli
tine asmenybe. Pradžioje jis buvo

kausko vaikų, Baltrų ir Simono 
Vainikevičius.

122. Mr. Peter Traygis, kil. iš Lip- 
niūnų km., Leipalingio vi., gyv. 
JAV, paieško savo sesers Paikos 
Traygytės dukters. Paikos Tray- 
gytės, motinos . mergautinė pa
vardė buvo Teofilė Grigieliūtė.

128. Meri Leskevičiūtė, gyv. JAV, 
paieško giminių ir pažįstamų.

124. Magdalena Asipauskaitė-Serei- 
čikienė ir Antanina Asipauskai- 
tė, gyv. JAV, paieško: Juozo 
Asipausko, išJ Būdviečių km., 
Keturvalakių parap., ' ir Onos 
Maišaitienės-Asipauskaitės.

125. Jonas Širmulis su šeima.
126. Walter Kawohl, g. 1924. 9. 4, 

gyvenęs Klaipėdoj.
127. Ašmontaitė Kazimiera, g. 1927.

9. 12, Sausių km., Andriejavo 
vi., Kretingos ap.

128. Mečys - Juozas Šliažinskas, Juo
zas Maskoliūnas, Liutavaras 
Budreckas, Jonas Baltramas ir 
Bielkienė su dukra Alfreda.

129. Gydytojas Vladas Rutkauskas.
130. Erna Meržvinskas-Berneker, kil. 

iš Želvių, Vilkaviškio ap., gyv. 
Barzilijoje, paieško savo tėvų, 
brolių bei seserų.

131. Agota Sakalienė-Kazakauskaitė, 
gyv. Anglijoje, paieško sesers 
Magdalenos Kazlauskaitės-Jure- 
vičienės, gyvenusios Goettin- 
gene.

132. Gauti adresai: Onai Antanavi
čiūtei, Vladui Bigeniui, Broniui 
Brasiūnui, Petrui Čiapui, Liud
vikai Pavilonytai - Eidukienei, 
Petrui Kaušui, V. Koppui, Gauti 
laiškai: Alfonsui Bražiūnui.

LTBC/Kartotekos Vedėjas
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cenzūrai teko braukti tik penkias
dešimt.

Tačiau to žurnalo žodžiai akylai 
stebimi ne vien Kremliaus. Kartą ir 
JAV kongresas buvo gerokai (pykęs, 
kai buvo užsiminta, jog Amerikos 
Vid. Vakaruose vyrauja skurdas ir 
gresia sausros. Apskritai gi redak
torė Marion Sanders, studijavusi gar
sioje moterų koledžoje Wellesley, ge
ba ir stengiasi visiems (tikti, gi rusų 
vaizduotei pateikti nors dalį abejo
nių dėl jų įsivaizduojamos tobulybės.

liberalas, paskum monarchistas, vė
liau „pilkojo žmogaus partijos“ na
riu, net jos skyriaus sekretoriumi, 
pagaliau ėmė simpatizuoti komunis
tams. Veltui bandė jis atremti prie
kaištus, kuriuos jam padarė vienu 
straipsniu laikraštis „Unitą“. Kas 
nuostabiausia, kad jis tuo pačiu metu 
buvo įsirašęs ir ( katalikiškąją ak
ciją.

Kaip UP paskutinėmis dienomis 
informuoja, Romos prisiekusiųjų 
teismas nuteisė Antonio Pallante 13 
metų 8 mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo, bausmę atlikus trejis metus jis 
pavedamas specialiai policijos prie
žiūrai ir visą gyvenimą atimta teisė 
eiti bet kurią viešąją tarnybą.

•» *

įvairios žinios I
• Britų vyriausybė nieku būdu ne
numato savo pinigų — svaro nuver
tinti, pareiškė Sir Stafford Crips 
trečiadieni žemuosiuose rūmuose. 
Britų aukso ir dolerių rezervai pas
kutiniuoju metu yra 1.624 mil. dol. 
sumažėję ir tai daugiausia dėl suma
žėjusio britų eksporto ( JAV. Iman
tis priemonių šiems rezervams pa
pildyti, pirmiausia numatytoma iki 
minimumo mažntl tairklmas užsie
nyje doleriais.
• Prancūzijos kriminalinė polici
ja išaiškino Paryžiuje spaustuvę, 
kuri kelis mėnesius spausdino neti
krus DM banknotus. Policija yra 
(sitklnusi, jog Paryžiaus apylinkėse 
turėtų būti ir daugiau tokių spaustu
vių, nes apyvartoje padirbtų DM pa
stebėta labai daug. Spėjama jų esant 
paleista keletas milijonų 5.—, 20.— 
ir 100.— DM banknotais.
• AP praneša, Sicilijos banditas 
Giuliano šiomis dienomis su savo 
gauja, ginkluota kulkosvaidžiais ir 
rankinėmis granatomis, buvo užpuo
lęs dvejas kareivines netoli Palermo. 
Puolimo metu sužeistas vienas poli
cininkas. Kautynės tęsėsi apie 10 
min. Pažymėtina, Giuliano toje apy
linkėje siaučia jau penkti metai.
• Budapešte prasidėjo kard. Minds- 
zenty bylos revizija. Kardinolo gy
nėjas teismo posėdyje prašė pirmuti
ni teismo sprendimą panaikinti ir 
kard. Mindszenty išteisinti. Proku
roras, priešingai, savo kalboje parei
kalavo griežtesnės bausmės, nes pir
moji teismo instancija, nubaudusi 
kard. Mindszenty iki gyvos galvos 
kalėti, pasirodžiusi per švelni. Spren
dimo laukiama ši šeštadieni.
• JAV šiuo metu, kaip praneša 
Statistikos biuras, yra 3.778.000 be
darbių. Bedarbių skaičius padidėjęs 
todėl, kad vasaros metu kjgįivieni du 
iš trijų aukštųjų mokyklų studentų 
gavę darbo, ir tuo būdu dirbančiųjų 
skaičius pakilo iki 59.619.000. (AP)

Tragiškai žuvus mūsų ben
druomenės nariui

BALTONIUI ANTANUI
jo liūdinčiai žmonai Baltonie- 
nei Stasei ir sūneliui Antanui 
gilią užuojautą reiškia

Ingolstadto
L.T.B. Komitetas

Atsikėlę S. K. „Lituanioa“ spor
tininkai su savimi čia atsivežė ir tą 
sportinės veiklos dvasią, kuri Kasse- 
lyje buvo labai išbujojusi. Kasselio 
„Lituanicos“ eilės, jas papildžius vie
tiniais S. K. „Neris“ žaidėjais, vėl 
gavo rimtesnių pajėgų bei entuziaz
mo ir toliau garbingai ginti klubo 
spalvas. Per pirmąjį veiklos mėne
si, skaitant nuo birželio 6 d., sužaista 
visa eilė rungtynių įvairiose sporto 
šakose, o tai rodo, kad dirbama su 
nepaprastu užsidegimu.

Futbolas. Daugiausia buvo run
giamas! futbolo bare, kuriame per 
mėnesį įvyko penki susitikimai. 
Prieš vietinę senąją lietuvių klubo 
vienuolikę laimėta 4:0, prieš latvių 
YMCA komandą taip pat laimėta 4:3 
ir antrą kartą 8:1, su Stuttgarto lie
tuvių darbo kuopa sužaista 1:1 ir 
prieš Schw. Gmūndo vokiečius pra
lošta 0:3. Futbolininkams vadovau
ja V. Sipavičius.

Krepšinis. Krepšinyje, nesant pro
gos pasirungti su svetimomis koman
domis, turėtos dvejos vietinio pobū
džio rungtynės tarp buv. kasseliškių 
ir vietinių žaidėjų. Abejos rungty
nės baigėsi šeimininkų laimėjimu — 
48:31 ir 49:46. Krepšiniui vadovauti 
yra paskirtas K. Miškinis.

Stalo tenisas. Stalo tenise kol kas 
suruoštas tik stovyklos turnyras, ku
riame vyrų vieneto laimėtoju išėjo 
Petrušaitis, baigmėje įveikęs Brantą. 
Vyrų dvejeto varžybas laimėjo Pe- 
trušaitis/Brantas, antroje vietoje pa
likę Sipavičių/J. Snarskį. Stalo te
niso sekcijai vadovauja A. Bag- 
džiūnas.

Šachmatai. Šachmatų srityje, ku
riai vadovauja Ev. Šulaitis, taip pat

• Šiomis dienomis Londone JAV, 
D. Britanijos, Prancūzijos ir Lenki
jos atstovų susitarta, kad Lenkija 
gauna atitinkamą dalį aukso monetų, 
kurios buvo po kapituliaęijos nusa
vintos Vokietijoje.
• Izraelio valstybės prezidentas Dr. 
Weizmann buvo gimęs caristinėje 
Rusijoje ir gavęs britų pilietybę, bet 
dabar nuo jos atsisakęs, priimdamas 
Izraelio pilietybę.
• Suomija su Sovietų Sąjunga pa
sirašė naują sutartį, nustatančią re
paracijas ateinantiems 18 mėnesių. 
Pagal ją Suomija tame laikotarpyje 
turi Sovietams išmokėti pinigais ar
ba perleisti turto, kurio bendra vertė 
siekia 26 milijonus dolerių. Numa
tyta perleisti vienas ištisas fabrikas 
celiuzei, popieriui ir kartonui ga
minti. (UP) 

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

UŽSIPRENUMERUODAMI

ADOLFO ŠAPOKOS redaguotas veikalas LIETUVOS ISTO
RIJA, turįs per 700 psl., gausiai iliustruotas, trimis spalvo
tais žemėlapiais, gerame popieriuje, (rištas 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% nuolaidos nuo visų mūsų leidy
klos leidinių.

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

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

Leidykla P ATRIA
FELLBACH b. Stuttgart 

Schwabstr. 10S, Tel. 5 07 26

intensyvaviai dirbama. Pradžiai bu
vo įvykdytos stovyklos pirmenybė 
dviejose grupėse. I gr. pirmą vieta 
išsikovojo Jankauskas, surinkęs 7 
tšk., 2. Kaunas — 6 tšk., 3. Ogilvis — 
5 tšk. II gr. pirmuoju tapo Grąžuos 
— 6 tšk., 2. Bagdžiūnas — 4,5 tšk. 
ir 3. Edv. Šulaitis — 4 tšk. Po 4 žai
dėjus iš abiejų grupių susitiks baig
minėje grupėje dėl stovyklos meiste
rio vardo.

Visai klubo veiklai vadovauja iš 
3 narių išrinkta klubo valdyba, ku
rios pirmininku yra A. Bagdžiūnas.

Edv. Šulaitis

Nauja teorija apie gyvybę 
mėnulyje

Amerikoje kuriama nauja teori
ja, kodėl mėnulyje negyveną žmo
nės, praneša UP. Jaunas tyrinėto
jas manąs, jog ant mėnulio gyve
nusios tautos prieš daug tūkstančių 
metų tarpusavy kariavusios atomi
niais ginklais ir vienos kitas išnai
kinusios. Jis remiasi tuo faktu, kad 
kai kurie astronomai mano, jog sau
lės sistemoje yra planetų, ant kurių 
egzistuojanti gyvybė. Mėnulis, bū
damas mažas, atšalęs. Jo gyvento
jai priėję prie atominio karo. Ant 
mėnulio esą krateriai galį būti 
ugniakalnių kilmės, bet galį būti 
atsiradę nuo atominių bombų vei
kimo. (UP)

• Čekoslovakijos valdžios įstaigos 
paskelbė nuostatus, kuriais suvaržo
ma Čekoslovakijoje gyvenančių už
sieniečių judėjimo laisvė. Ateityje 
kiekvienas užsienietis tarės aiškintis 
policijai, jeigu jisai iš savo gyventos 
vietos išvyks ilgiau negu tris dienas. 
(AFP)
• Gyventojų statistikos biuras skel
bia, kad Jungtinių Amerikos Valsty
bių gyventojų kiekis š. m. gegužės 
1 d. buvo rekordinis ir siekė 148.71L 
000. Per pirmuosius keturis šių metų 
mėnesius gyventojų padaugėjo 675. 
000. (R)
• Prasidėjusi B. Mussolinio tartų 
medžioklė. Italijos vyriausybės pa
reigūnai pareiškę, jog Mussolinio 
aukso ir brangenybių galėję būti 
apie 6 dėžes, kurios galėjusios būti 
paslėptos netoli tos vietos, kur jis 
per karą buvęs pagautas bėgant 
į Šveicariją 1945 m. balandžio mėn. 
Vienas buv. Vokietijos SS pareigū
nas pareiškė, kad Mussolinio turtai 
buvę pagrobti vokiečių karininkų ir 
paslėpti.
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MUSU KELIAS
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

„Liaudies vyriausybiii“ rūpestis uerawuuMis
„SUKILĖLIŲ“ BYLA RUMUNIJOJE

Susitinka senieji draugai
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS TEL KIA ATVYKUSIUS SPORTININKUS

Pavasarinės nuotaikos išbudino ir 
New Yorke gyvenančius sportinin
kus, anksčiau ar vėliau atvykusius 
iš tremties.

Gegužės 25. d. Brooklyno Lietuvių 
Atletų Klubo patalpose, kaip praneša 
„Vienybė“, įvyko pasitarimas, kuria
me dalyvavo ir klubo vadovybės at
stovai. Kuriama krepšinio komanda, 
kuri tuoj pat pradeda treniruotes, 
kad ateinančiam sezone galėtų žaisti 
lietuvišku vardu. Klubo vadovybė 
išsirūpino iš YMCA salę ir tai įga
lina pradėti veiklą.

Šiuo metu į klubą yra įsirašę 25 
naujai atvykusieji ir tikimasi, jog jų 
daugės ir bus galima judėti ne vien 
tik krepšlnyje. Atrodo, krepšinyje 
bus stiprokas vienetas, nes savo tar
pe turima tokios pajėgos, kaip Al
fonsas Andrulis, Bagdonas, laukiama 
Biručio ir kt. Į Waterburj atvykę 
broliai Norkai taip pat pareiškė norą 
persikelti į New Yorką.

Šia proga kviečiami visi atvykę iš 
tremties sportininkai ir sporto mė
gėjai bei darbuotojai užmegzti ryšį 
su Lietuvių Atletų Klubu ir pasi- 
informuoti rūpimais klausimais.

Atvykėliai sporto klausimais pra
šomi rašyti tokiu adresu: K. Cerke- 
liūnas, c/o Lithuanian Athletic Club, 
168 Marcy Ave., Brooklyn 11, New 
York. Pagal galimybę bus informuo
jama ir visi norintieji buriami į spor
tinę talką Lietuvių Atletų Klubo rė
muose.
5.000-SIS LIETUVIS TREMTINYS 

ATVYKO Į JAV
Jaunas lietuvis Justinas Šiugž

da yra tas 5.000-sis tremtinys, kuris 
neseniai pasiekė Jungtines Valsty

bes. Jis išvyko iš britų zonos Vokie
tijoje, kur gyveno Flensburgo sto
vykloje. J. Šiugžda apsigyveno pas 
savo gimines Brooklyne.

PRANĖ LAPIENĖ GLOBOJA 
TREMTINIUS RAŠYTOJUS

Amerikos lietuvių veikėjos Pra
nės Lapienės vardas tremtiniams ge
rai žinomas. Ji ne tik žodžiu, ben
dradarbiaudama Amerikoje išeinan
čiuose lietuvių laikraščiuose, ragino 
padėti tremtiniams, bet žodžius pa
rėmė ir darbais, gyvu pavyzdžiu. 
Ypatingos globos susilaukė mūsų 
kultūrininkai. Jos name, Stony 
Brook, M.Y., yra apsigyvenę rašy
tojai Faustas Kirša ir Bern. Braz
džionis, kur jie gavo sąlygas atsidėti 
savo kūrybiniam darbui. Ji taip pat

laukia iš tremties atvykstančių Sta
sio Santvaro, L.R.T. Dr-jos pirm-ko, 
ir kt.

Žinomas rašytojas Jonas Petrė- 
nas, pažįstamas Petro Tarulio, „žir
geliai Padebesiais“ ir kt. apysakų 
rinkinių autoriaus, slapyvarde, nese
niai irgi nuvyko Amerikon. Jis ap
sigyveno pas savo gimines Newarke.
PATVIRTINTA. TRUMANO GYV.

BUTŲ STATYBOS PROGRAMA
JAV atstovų rūmai 228 balsais 

prieš 185 priėmė gyvenamųjų butų 
statybos įstatymą, kuriame numaty
ta 1,5 milijardo dolerių biednuome- 
nės gyvenamiems kvartalams page
rinti. Šiuo įstatymu įsigalioja Tru- 
mano paskelbta gyvenamųjų butų 
statybos programa.

AFP žinių agentūra praneša, kad 
rumunų spaudos skiltys užimtos Te- 
mesvare vykstančio karinio teismo 
byla, kurioje 12 kaltinamųjų teisiami 
už „fašistinio Ir karinio pobūdžio su
kilėlių gaujų“ organizavimą, aprūpi
nimą ginklais ir karinj apmokymą. 
Pagal kaltinamąjį aktą, tos sukilėlių 
gaujos buvo organizuojamos iš buv. 
rumunų legionierių ir ūkininkų „bur-
žuazijos“ sluogsnių. Tos „reakcionie
rių gaujos“ esą pabėgusios ir pasislė
pusios kalnuose, kur terorizavusios 
„demokratinio nusistatymo“ ūkinin
kus, kartu naikinant administracijos 
personalą. Tų gaujų tikslas buvęs 
„paruošti ginkluota sukilimą, tikslu 
nuversti demokratinė vyriausybę ir 
vėl atstatyti seną buržuazinį prie
spaudos režimą“. Sukilėliai skaitęsi 
su anglosaksų parama. Kaltinama
jame akte sakoma, kad sukilimas tu
rėjęs įvykti kovo mėn.
SABOTAŽO AKTAI ČEKOSLOVA

KIJOJE
Remdamasis pabėgusių čekoslo- 

vakų žinių biuro informacijomis, 
„Frankfurter Rundschau“ praneša, 
kad Ciema vietovėje esą įsteigta

Amerikoje ūkinė krizė dar negresia
Gandai apie galimą ūkinės depre

sijos pasikartojimą Amerikoje kelia 
nerimo ir tremtinių bendruomenėje, 
kurioje daugelis su rūpesčiu žvelgia 
į savo ateitį, besirengiant kelionei į 
dėdės Šamo šalį. Bedarbių skaičiaus 
augimas ypatingai kelia susirūpini
mo, tačiau reikia kartu pastebėti, 
kad tuo nemažiau sielojasi ir JAV 
vyriausybė.

Imant dėmesin oficialius statisti
nius duomens ir spėjamą pusiau ne
darbą, turint galioje sutrumpinto 
laiko darbą, šiuo metu JAV bedarbių 
skaičius siektų 4,8 mil. Skaičius ver
tas dėmesio jau ir dėl to, kad, kaip 
rašo šveicarų „Die Tat“, neperse
niausiai ir Trumanas savo ūkiniams 
patarėjams pareiškęs, kad 5 mil. be

kongresmanai vis tik daugiau dėme
sio kreipia savo krašto ūkinei padė
čiai stabilizuoti.

Šveicarų korespondentas stebisi 
tokiu Amerikos politikų jautriu rea
gavimu į pasaulio politikos įvykius 
krašto ūkinių problemų akivaizdoje. 
Objektyviai žiūrint, jokių rimtesnių 
krizės ženklų nėra ir apie juos kal
bos negali būti. Farmeriai neįsisko
linę, nevyksto jokios perdėtos speku
liacijos, kaip 1929 m., bankai turi 
pakankamai pinigų, statyba vyksta 
kaskart spartesniu tempu viešos sta
tybos programos dėka, gi ką šiuo 
metu Amerika išgyvena, yra ne tiek 
ūkinė krizė, kiek pirkėjų streikas. 
Anot „Die Tat“, tas „streikas“ iš ma
žojo pirkėjo perėjęs į stambmenų

prekybą, nes ten tikimasi tolimesnio 
kainų kritimo.

Savo išvadose laikraštis mano, 
kad baimintis tenka ne tiek dėl kri
zės, kurios tolimesniam plėtimuisi 
nėra rimtų duomenų, kiek dėl to 
jautraus amerikiečių politikų reaga
vimo, kuris galįs atsiliepti į šio meto 
JAV politinę sritį.

Amerikos ūkio žinovų ir stam
biųjų pramonininkų nuomonėmis, 
esamosios krizės, jei ją taip galima 
pavadinti, ženklai daugiau reiškiasi 
didėjančia konkurencija. Kritiškiau- 
sio momento tenka laukti jau šių 
metų rudenį, gi sekančių metų pra
džioje lauktinas dar didesnis JAV 
ūkio atsitiesimas ir atkutimas.

mšk.

koncentracijos stovykla, kurioje šiuo 
metu įkaitais laikoma 3.000 asmenų, 
susidedančių iš buv. įtakingesnių po
litikų, dvasininkų ir nekomunistinių 
partijų veikėjų. Jų pavardės laiko
mos griežtoje paslaptyje, gi jiems vi
siems gresia deportacija į Sov. Są
jungą tuo atveju, jei esamam reži
mui pogrindžio veikimas darytųsi jau 
nebepakenčiamas. Iš tų pačių šalti-
nių pranešama, kad pastaruoju metu 
tos stovyklos apsauga žymiai susti
printa specialiais sargybų daliniais. 
Stovykla savo apsaugos priemonėmis 
primena tobuliausius to pobūdžio 
nacių, sugebėjimus.

Tie patys šaltiniai informuoja 
taip pat apie kaskart dažniau pasi
kartojančius sabotažo aktus so
vietams dirbančiose pramonės įmo
nėse. Šiomis dienomis buvo visiškai 
sunaikinta srovės centrinė buv. įmo
nėse, kada kaip tik atėjęs didesnis 
užsakymas iš sovietų. Geležies pra
monės įmonėse, pvz., Olšos srityje, 
krosnys sunaikinamos granatomis. 
Nuo panašių veiksmų kenčia ir su
sisiekimas, ardant geležinkelių bė
gius. Visi tie sabotažo aktai vyrau- 
sybės laikomi griežtoje paslaptyje. 
Cekoslovakių spaudai įskamiai už
drausta apie tai net užsiminti.
40 VOKIEČIŲ JŪRININKŲ NEŽI

NOMOJE ROLĖJE
AP iš Hamburgo praneša, kad, 

kaip vokiečių laikraščiai rašo, apie 
40 vokiečių povandeninio laivo jūri
ninkų dabar laimingai gyvena Pietų 
jūrose, vienoje saloje. „Niederdeut- 
sche Zeitung“ rašo, kad esąs gautas 
laiškas vieno Hamburgo gyventojo, 
kuris paskoja apie nuotykingą įgulos 
gyvenimą. Laiškas įmestas paštan 
N. Zelandijoje, Wellingtone. Jame 
rašoma, kad jie panėrę povandeni
niu laivu Norvegijos uoste dar prieš 
vokiečių kapituliaciją 1945 m. Jie 
pasukę pietų link ir įsikūrę su vie
tos moterimis vienoje Pietų pusru
tulio jūros saloje, iš kur nemano su
grįžti iki 1955 metų. Jie nežiną jokių 
pokario sunkumų. Salos vardas nei 
laivo numeris nenurodomas.

Nieko neišmoko - viską 
' "pamiršo

Kaip Reuteris iš Romos praneša, 
Romoje šiomis dienomis prasidėjo 
antrasis metinis Italijos neofašistų 
socialinio sąjūdžio kongresas. Jame 
dalyvauja per 600 atstovų. Kongreso 
pirmininku išrinktas Luigi Filosa, 
kuris prieš savaitę buvo pašalintas 
iš parlamento dėl savo fašistinės 
veiklos prieškariniais laikais. Kon
gresą atidarydamas Filosa pasakė 
kalbą, kurioje palietė ir paskutinio 
pasaulinio karo eigą pareikšdamas: 
„Mes norėjome karą laimėti, bet per 
nelaimę turėjome jį pralošti.“

Kongreso rūmuose jaunuoliai 
pardavinėjo atsišaukimus ir knygas 
apie Mussolinį.

Naktį į antrąją kongreso dieną 
policija areštavo neofašistą Edmon
do Cioni, kuris kalbėdamas kongrese 
Išsireiškė, jog Italija turinti rinktis 
arba Mussolinį arba Marksą. („Die 
Tat“)

darbių skaičių jis jau laikąs kritišku 
ir tą skaičių pasiekus, vyriausybė 
turi imtis radikalių priemonių žmo
nes darbu aprūpinti.

Kaip kas pasirodžiusius krizės 
ženklus bevertintų, JAV vyriausybė 
nesėdi jų akivaizdoje sudėjusi rankų. 
Tylomis daroma viskas, kad tolimes
niam krizės plėtimuisi • užbėgus už 
akių, sudarant įvairias nuo krizės 
apsisaugoti programas. Tiek profe
sinių sąjungų, tiek Trumano ūkiniai 
patarėjai, tiek ir kongreso atitinka
mos komisijos sparčiai ruošia planus 
ūkinei depresijai išvengti. ■

Anot „Die Tat“ specialiaus ko
respondento, vyriausybės susirūpi
nimas ūkine padėtim vertas dėmesio, 
nors pasikartojimui 1929 m. ūkinės 
depresijos jokių, ženklų nėra. Vy
riausybės noras ir pastangos išvengti 
didesnių ūkinių sutrikimų reiškiasi 
ir svarbesnių politinių reikalų nustū- 
mimu J šalį. Nors ir pavyko išvengti 
kreditų siaurinimo Marshallio planui, 
tačiau Europos ginklais aprūpinimo 
programa gali nukentėti dėl to, kad

Belgijoje rinkimai praėjo ramiai
KIEKVIENA PARTIJA TESIRŪPINO TIK SAVO PROGRAMA. DIDELIS KOMUNISTŲ PRALAIMĖJIMAS.

Kominformo planas litui parklupdyti
Amerikiečių valdžios licencija lei

džiamas laikraštis „Abend“ tariąs! 
galįs iš „ypatingų šaltinių“ suteikti 
autentiškų informacijų apie Maskvos 
politbiuro planą Titui nuversti. Šios 
informacijos nusako: „Palankesnis 
Višinskio nusiteikimas Paryžiuje Au
strijos atžvilgiu buvo tiesioginė Mas
kvos ir Tito konflikto išdava. Pary
žiaus konferencijoje Kremlius atliko 
paskutinį pasiruošimą Titai nuversti.

Per pasitarimus, kuriuose dalyva
vo Molotovas, Malenkovas, Suslovas 
(kominformo pirm-kas) ir Lavrentje- 
vas (pasiuntinys Belgrade), o taip 
pat maršalai Tolbuchinas, Konievas 
ir Vasilevskis, buvo nustatytas pir
masis generalinio puolimo ant Tito 
etapas. Ofensyvą turi pradėti Make
donijos Lyga, užpuldama Bulgariją. 
Lygai padeda Graikijos sukilėliai ir 
Albanijos kariuomenė. Taip būtų 
iškovotas tiesioginis susisiekimas 
tarp Bulgarijos ir dabar visiškai izo
liuotos Albanijos. Tuo pačiu metu 
Jugoslavijai paskelbiamas ūkinis ka-

jėgų kiekį, o blokada atitinkamai 
paveiks krašto gyventojų nuotaikas, 
Maskva tuojau duos įsakymą pradėti 
pilietinį karą Jugoslavijoje. Sovietų 
užsienių reikalų ministerijos pradėti 
pilietinį karą Jugoslavijoje. Sovietų 
užsienių reikalų ministerijos Balka
nų skyriui artimuosiuose sluogsniuo- 
se užtikrinama, sunkaus konflikto 
tebūsią gafrtna išvengti tik tuomet, 
jeigu Tito nusileistų ir nesipriešintų 
nepriklausomos Makedonijos sukūri
mui. Tos valstybės sukūrimas baigtų 
amžių amžiaus nusitęsusius Balkanų 
tautų ginčus.

Šiam planui įgyvendinti, paskuti
niais mėnesiais rusų karinių pajėgų 
kiekiai Balkanų lygumoje yra padvi
gubinti ir šiuo metu jie siekia maž
daug 260.000 vyrų. Antra vertus, 
Makedonijos Lyga, Sovietų tarpinin
kavimu, nuolat gauna ginklų iš Če
koslovakijos ginklų fabrikų. Make
donijos policiją ruošia ir apmoko 40 
Sovietų karininkų.“ („Die Tat“)

Rinkimai Belgijo praėjo ramiai, 
palyginti su buv. mūsų I, II, ir III 
seimo rinkimais. Nebuvo tokių par
tinių tarpusavio rietenų. ' Kiekviena 
partija skelbė ir gyrė tik savo pro
gramą. Net komunistams, kurie fak- 
tinai yra ne savaranki krašto partija, 
bet priklausanti nuo Maskvos, niekas 
nieko nesakė, nepriekaištavo.

Plakatai pirmieji pasirodė Nr. 1. 
Jie Valonijoje visą laiką ir vyravo 
(socialistų), o Flamljoje — Nr. 3 
(krikščionys socialistai). Paskutinė
mis dienomis prieš rinkimus buvo 
išmesta į gatves ir aikštes daugybės 
popieriaus mažyčio formato pavidalu, 
su partijų numeriais ir kelių žodžių 
įrašais.

Belgijoje rinkimai yra privalomi 
ir rinkimų dieną žmonių judėjimas 
labai didelis. Tačiau parduotuvės ir 
restoranai buvo atidaryti, todėl ne
trūko ir įsilinksminusių. Iš karto 
buvo renkama parlamentas, senatas 
ir savivaldybės. Didėjant turinčių 
balsavimo teisę gyventojų skaičiui, 
atitinkamai buvo padidintas ir ren
kamų atstovų skaičius: parlamente 
iš 202 į 2f8? senate iš 167 į 175." Ren
kant senato atstovus pirmą kartą 
balsavimo teisę turėjo ir moterys.

Parlamento rinkimų galutiniai 
duomens yra tokie: 1) krikščionys 
43,5% — 105 atst. (1946 m. buvo 42,6 
% — 92 atst.), 2) socialistai 21,7% — 
66 atst. (21,5% — 69), 3) liberalai 
15,2% — 29 atst. (8,9% — 17) ir 4) ko
munistai 7,5% — 12 atst. (16,7% 
23). Tuo būdu rinkimai parodė di
delį komunistų pralaimėjimą, su lai
mėjimu išėjo liberalai ir krikščionys.

Senatas čia sudaromas sudėtingu 
būdu ir jo galutinė sudėtis paaiškės 
liepos 12 d. Dabar betgi jau spėlio
jama, kad čia vieni krikščionys su
darys daugumą.

Balsavo 87,9% (1946 m. 89,7%) — 
„mažiau“ negu komunistų valdomuo
se kraštuose.

šiuo metu regentas yra pavedęs 
vyriausybė sudaryti krikščionių par

tijos žmogui M. Paul Van Zeeland, 
kuris veda pasitarimus su socialistais 
ir liberalistais. Manoma, kad Zee- 
landas, be premjero, eisiąs ir finansų 
ministerio pareigas, Spaakas liksiąs 
užsienių reikalų ministeriu. Nors 
krikščionims vyriausybei sudaryti 
užtektų koalicijos arba su liberalais 
ąrba su socialistais, tačiau vyrauja

įsitikinimas, kad vyriausybei suda
ryti bus pasirinktas tvirtesnis pa
grindas — koalicija iš visų trijų sti
priausių parlamento grupių. Prie
šingai, socialistai grasina streikais. 
Kai kas būgštaja, kad vyriausybė 
galinti būti sudaryta iš socialistų, li
beralų ir komunistų.

Stepas Paulauskas

Sunkiai sekasi sudaryti vyriausybė
Van Zeeland stengiasi Belgijoje 

sudaryti tokią vyriausybę, kurios 
pirmasis uždavinys būtų paruošti 
sąlygas Belgijon grįžti karaliui Leo
poldui. Tokion vyriausybėn eiti so
cialistai kaip tik atsisako: jie reika
lauja karaliaus abdikacijos -jo vy
riausiojo sūnaus Baudouin naudai. 
Šia dabar yra 18 metų amžiaus.

. Belgijos profesinė sąjunga, kuri 
reprezentuoja apie 60% visų Belgi
jos darbininkų, karaliaus grįžimo 
atveju grasina, kad ji „sabotuosianti 
Belgijos ūkinį gyvenimą“.

Po socialistų ir liberalai atsisakė 
remti van Zeelando vyriausybės su
darymą, praneša Reuteris. Van Zee- 
landui dabar belika rinktis: arba

vyriausybė iš vienų krikščionių arba 
iš viso atsisakyti.

Liberalų partijos vadovybė, apta
rusi esamą situaciją, paskelbė komu
nikatą, kuriame pasisakoma, kad ka
raliaus klausimo sprendimas turįs 
(vykti pagal konstituciją ir įstatymą, 
tačiau taip, kad „nebūtų pakenkta 
vidujinei taikai ir viešajai tvarkai“. 
Karaliaus grąžinimo negalinti nu
spręsti viena krikščionių partija, 
kuri, surinkusi 43,5% balsų parla
mento rinkimuose, vis dėlto neatsto
vaujanti absoliutinės daugumos. Įsą, 
būtų pakenkta karaliaus ir krašto 
interesams, jeigu būtų sprendžiama 
skubotai ir neturint parlamento dau
gumos pritarimo.

Afganistanas Ir JAV
„An Nida“, egiptiečių laikraštis 

skelbia žinią savo korespondento iš 
Kabulo, kad santykiai tarp Afgani
stano ir JAV esą nepaprastai pa
blogėję. Toji politinė įtampa prasidė
jusi, kai Afganistano vyriausybė at
šaukusi sudarytą sutartį su ameri
kiečių bendrove „Morrison Nudson 
Co“ įvairiems kariškiems pastatams 
statyti. Toji sutartis sudaryta 1945 
m. Afganistanas priekaištauja, kad 
toji bendrovė pasitelkusi visiškai 
nepatyrusius darbininkus, kurie iki 
šio meto dirbę labai blogai. Bendro
vės techniškasis personalas yra tris

kartus didesnis, kaip reikalingas 
tiems darbams atlikti.

Minėto laikraščio korespondentas 
priduria, kad amerikiečiai inžinieriai 
Afganistane daugiau domisi krašto 
įvairių vietovių fotografimu ir aukso 
ieškojimu.

Afganistano vyriausybė atvirai 
kaltina bendrove, kad amerikiečiai 
specialistai gauxi tris kartus didesnį 
atlyginimą už europiečius. Todėl te
nykščiai įvairūs kariniai darbai ten 
yra nutraukti, o minėtoji bendrovė 
turės pasitraukti, nors buvo numa
tyta 1955 m. ir jiems skirti kreditai 
siekia 30 mil. dol. (Beb.)

rae, vykdomas pilnutinės blokados 
forma.

Rūpestingai paruošti pasienio su- 
sįdūrimai turi iššaukti konfliktą. Kai 
iįk šioji akcija privers mobilizuoti 
yotoankamą Jugoslavijos karinių pa-

Ar jau užsisakei „LIETUVOS ISTORIJĄ"?
• Australijos minlsteris pirm-kas 
Chifley pareiškė, kad Australija no
rėtų gauti 110.000 DP. Šiuo metu jis 
pasveikino jau 40.000 DP atvyxws 1 
Australiją. (R)
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