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Nedekui tėvui nei motinėlei
STASYS YLA

— Jūs žinot, antri metai viską 
pastačiau ant vienos kartos: grei
čiau emigruoti! — pasakojo prieš 
keletą savaičių vienas žinomas 
mūsų pedagogas. Nors ir j Ko- 
lumbijąl Dėl tų pačių vaikų (jis

JkueduaiMS suoityuesias
Choras

TLEISKIT, Ponia, jei pa
sinaudosiu mūsų pašneke
siu. Daugiau jo nieks ne- '

girdėjo. Išvadų prašau netaikyti 
tik sau: reikalas, manding, plates
nis

Jūs kalbėjot:
— Mūsų bažnyčioj nėra kas gie

da! Žmonių daug, o tyli kaip per 
laidotuves. Nėra choro!

Jūs tai pabrėžėte stipriu tonu.
Salia Jūsų. stovėjo dukrelė. Ji 

pasižiūrėjo į Jus, tarsi ir jai būtų 
atrodę skaudu, kad nėra choro. O 
gal jai buvo neįprastas Jūsų tonas. 
Sunku atpasakot, bet pasakysiu — 
Jūs tikrai įtikinančiai kalbėjot. Aš 
net pagalvojau: jei kunigas turė
tų tiek užsidegimo šiam reikalui, 
jo bažnyčioje tikrai skambėtų 
giesmė.

Po to mūsų kalba nukrypo kitur. 
Neprisimenu iš ko išėjo, bet Jūs 
pasakėt:

— Va gi, ir mano mergaitė pra
šo... Kodėl, sako, Petraičių Au
dronė turi broliuką!

Velniukas buvo bekuždąs čia 
pat Jums atšauti: mergaitė prašo 
choro! Bet aš pasakiau:

buvo daug, gal pora valandų. Ki
tos kalbos mes neturėjom: tik bro
liukas.

— Jis jau rašo! — kalbėjo tė- 
vas, rodydamas jo pirmuosius są
siuvinius.

— Štai, jo albumas, surinkau vi
sas nuotraukas nuo pat gimimo — 
rodė motina.

Ir sesutės, pridėdamos, kalbėjo:
— Broliukas baigs darželį... Tė

tis dviratuką jam nupirko.
Apie mergaites tėvai nekalbėjo, 

tarsi čia pat jų nebūtų. Spėju, ne 
dėl to, kad jas mažiau mylėtų — 
nei Bet kad broliuko dabar pats 
įdomumas.

Imk ir išbrauk tą vaiką iš šei
mos gyvenimo! — pagalvojau. Kas 
jiems beliktų? Tada išbrauk tas 
džiugias kalbas, tą dėmesį, tą visą 
šeimos istoriją, kurią vaikas tė
vams sukuria. Atimk iš jų džiaugs
mą, sielvartus, rūpesčius ir vėl 
džiaugsmą.

Stebinanti buvo man pati meta
morfozė: tada baimę išgyveno, o 
dabar be jo gyventi negalėtų. Bi
jojo sunkių, o nūnai — nemažiau 
sunkiais laikais — jis jiems su
daro dar vienintelę paguodą ir 
viltį.

Neapskaičiuota

R
acionalizmas, apsiskai
čiavimas lydi žmogų visur, 
lydi jis ir čia. — Mano tur
tas nedidelis, vienam gal užteks! 

— tiek kartų girdėta dar Lietuvoj. 
O kas prisimena, kad vaikas pats 
atsineša turtą. Jo laimė ateina su 
juo pačiu, dažnai be tėvų malonės.

Turtas be vaikų — turtas be 
prasmės. Turtais aprūpintas vaikas 
— išpaikintas vaikas. Vaikas be 
turto — širdies dovana, ir jis šir
dimi, ne sveriančiu protu, apmoka 
tėvų vargą.

— Mano sveikata silpna, gydy
tojai neleidžia! — kalbama vėl.

Buvo viena karių šeima, gerai 
pažįstama Lietuvoj. Ponia turėjo 
širdies priepolius. Gydytojai, aiš
ku, nepatarė. Kartą sutikau ją

turi du „broliuku” ir „sesytę). 
Visą laiką buvau nelaimingas, kad 
man nevyksta. O dabar, keista, tik 
taip aš išgelbėjau vieno broliuko 
gyvenimą. Ten išvykus, nė į gal
vą nebūtų atėję susirūpinti. Ir jis 
visam amžiui būtų mums likęs in
validas. Dabar kreipiausi į T. kli
nikas, išoperavo. Įspėjo, dar vieni 
metai ir jis būtų visiškai apkurtęs. 
Nesuprantami Anos rankos lėmi
mai. Laikiau blogu ženklu tą mano 
emigracijos nesėkmę, o pasirodė 
palaima.

Dėl naujo žmogaus emigracija 
gali nusitęsti. Bet gal kaip tik rei
kia, kad ji nusitęstų. Šiandien tau 
niekas nepasakys, kaip geriau. O 
tas, kurs atsineša laimę, pats 
apspręs gal būt ir tavo likimą.

Saugumas ir tikrumas nėra 
apskaičiuojami. Galimybių apsi
rinkti yra tiek pat, kaip ir atspėti.

— Pora jau turime, užteks mūsų 
laimei! — ir vėl ne kartą išgirsti

PCIRO Konferencijos Ženevoje 
V. 7 —14 metu paaiškėjo, kad 
yra' realių duomenų įkurdinimo 
problemai smarkiai suaktyvėti.

a) J. A. V. yra daug-pasiruošta 
biliui vykdyti. 30 štatų guberna
toriai yra surinkę statistikos ži
nias, kiek, kokių branžų ir kur 
galima priimti tremtinių. Pagal 
tą bilių nemažas gydytojų skai
čius irgi galėtų būti įjungti į 
darbą. Yra numatytas to plano 
vykdymui komisionierius. Juo 
turėtų būti Ugo Karusi, o jo pa
vaduotoju Itn. Colonel Frost. 
Juodu gerai pažįsta baltus trem- 
tinius ir jiems palankūs.

b) Brazilija pasirašė su IRO 
įkurdinimo sutartį. Ji sutinka 
priimti neribotą skaičių tremti
nių. Įkurdinimas bus vykdomas 
grupėmis po 5000 asmenų. Įkur
dinus tokią vieną partiją, bus’ 
vežama kita. (Labo planas).

veiksnių nusistatymui. . J. A. V. 
priėmus bilių, įsileisti 200.000 
tremtinių, jei Kanada ir Did. Bri
tanija nesumažins įsileidžiamų 
tremtinių kiekio, tai lietuviai 
tremtiniai didžiumoje pateks į 
tas tris valstybes. Kad tai neį
vyktų, šiandien nėra didesnio pa
grindo abejoti, nebent kas nauja 
įvyktų.

Jei U. S. A. nesutiktų 200.000 
tremtinių įsileisti — tuomet su
sidarytų mūsų tremtiniams pa
vojus būti išvežtiems į pietų 
Amerikos kraštus. Brazilijoje, 
Venecueloje, Guatemaloje trem
tiniai bus įkurdinami, kaip ko
lonizatoriai neapgyventose vieto
vėse ir privalės savo jėgomis su
daryti sau pakenčiamas gyveni
mo sąlygas. Atsižvelgiant į tų 
krąštų klimatines sąlygas ir ypač 
į mūsų tremtinių sąstatą, o jiems 
grėstų didelis pavojus ir sunki 
ateitis. .

— Mergaitė teisi, jai reikia bro
liuko!

Jūs suraukėte kaktą, kuri buvo 
jauna, protinga ir, pasakysiu, graži.

— Ar gi tokiais laikais dar bro
liukas! — pasakėte.

Mes atsisveikinom.
Porą valandų turėjau praleisti 

kelionėje. Pokalbis sukėlė minčių 
virtinę. Galvojau, kaip turėčiau 
jaustis šioj pasvietėj be tų dviejų 
seserų ir trijų brolių, kurie dar 
man liko gyvi. Draugų turėjai^ ir 
turiu. Būna momentų, kada jie la
biau tave supranta nei broliai. Bet 
sunkiausiose valandose, o ypač 
kai tėvų nebelieka, brolių neatstos 
jokie draugai. Prisiminė man ir 
vienas mokslo kolega, kuris ne
turėjo nei brolio nei sesers. Atosto
gas išgyvendavo sunkia, vieniša 
nuotaika. Ir mokslo metais neturė
jo tokio namų ilgesio, kaip kiti. 
Namai jam nebuvo tai, kas vi
siems: jis ten neturėjo choro, 
kuriame girdėtų ir savąjį balsą. 
Tėvų choras — ir jų meilė, ir jų 
rūpestis — ne tas, kas brolių. Ne
turi jis tos nuotaikos, tos visumos. 
Jam stinga jaunystės, atvirumo, 
juoko...

Po tų poros valandų atsidūriau 
kitoj stovykloj. Užsukau pas jau
nesnį savo draugą. Jo kambarėlis 
buvo šalia vienos šeimos. Į kori- 
dąrių buvo praviros durys, ir iš 
virtuvės girdėjosi mažos mergytės 
solo. Kitas balsas — berniuko jai 
kliudė. O mergytė vis tiek traukė, 
lyg tyčiomis.

— Tegu ir tyčiomis! — pagalvo
jau. Visokių gi esama debiutų. Te
gu ne choras, bet ištisa drama. Bet 
ir .ji gali vykti tik keletoje.

Broliukas

MES BUVOME tada pirmo
je tremtyje. Beje, ir Jūsų 
vyras, mano Ponia! Beveik 
visi viengungiai, pabėgėliai. Tik 

keletas šeimų. Į vieną mes dažno
kai rinkdavomės. Visus žavėjo dvi 
mergytės — gražiai auklėjamos ir 
pačios gražios.

Broliuko jos, tur būt, neprašė, 
nes tada buvo dar sunkesni laikai. 
O gal joms užteko dueto, kuris 
dažniausia vyko be kliūčių. Bet 
broliukas panoro pats ateiti.

Mergytės nieko nežinojo. Tik 
vienas tėvų prietelis matė susirū
pinimą. gal net išgąstį. Jis patarė 
jiems laukti (būna kartais ir blo
gesnių patarėjų).

Po keletos mėnesių viengungių 
kolonija susilaukė jauniausio. Bu
vo didelė šventė, savotiškas visų 
susidomėjimas. O mergytės nesi
traukė nuo lopšio. Visos lėlės 
nuėjo į šalį. Nepasidalindamos jį 
globojo, su juo žaidė. Ir tėvai at
rodė patenkinti — juoba, kad pir
mas broliukas.

Su šia šeima mes išsiskyrėm. 
Prėjo treji metai, ir mes atsidūrėm 
antroj tremty. Jie gyveno kitoj 
zonoj. Kaitą, po metų, pasitaikė 
proga juos aplankyti. Laiko ne-

Sunkumal

SUNKIAUSI, tur būt, laikai bu
vo tada, kai reikėjo bėgti iš 
Lietuvos, nuo rusų. Lydėjo 
bombos, alkis, nepažįstami žmo

nės; laukė atskirtis, ateities ne
žinomybė. Blogiausia atrodė tiems, 
kurie turėjo mažus vaikus.

Viena jauna našlė tada pasiėmė 
vaikutį ant rankų ir leidosi į šitą 
nežinomybę. Nieko ji daugiau ne
pasiėmė, o gal negalėjo, nes šios 
mažos naštos jai turėjo užtekti. 
Pasilikti Lietuvoje ji nenorėjo, nes 
visus artimuosius bolševikai buvo 
išvežę į Sibirą.

Po ilgos kelionės ji pasiekė 
Tueringiją. Nelaimei šis kraštas 
turėjo atitekti rusams. Tremtiniai 
bėgo galvotrūkčiais. Bėgo ir ši mo
teris, pėsčia, vaikutį ant rankų 
paėmusi.

Kelyje prisivyjo vienas vyras su 
vežimėliu, prikrautu mantos. Jam 
pagailo pailsusios moters.

— Sodink vaiką ant mano ra
tukų. Bus lengviau!

Jie privažiavo sieną. Niekam ne
buvo leista su ratukais (ir manta!) 
pravažiuoti. Amerikiečių sargybos 
sulaikė vyrus, nenorėdamos net 
visai jų praleisti. Tuo tarpu vai
kutis sėdėjo ant ratukų, ir kariai 
liepė „tėvams" važiuoti į jų pusę.

Privažiavo traukinį. Stoty spūs
tis. Vagonai perpildyti. Amerikie
čiai varu grasino tiems, kurie 
norėjo per langus patekti. Vaiku
tis gi sėdi ant vežimėlio, vyras jį 
traukia, o mama eina iš paskos. 
Kariai pamato, išmeta keletą, vyrų 
iš vagono, padaro vietos ir su ve
žimėliu įkelia į traukinį.

Per visas kliūtis vyras praėjo su 
manta, nes su juo buvo mažasis ir 
jo motina. Pagaliau jie atsidūrė 
saugioj vietoj. Vyras nutarė at
sisveikinti. Buvo beimąs mantą su 
savim, bet apsigrįžęs tarė:

Tu, mažas vaike, mane iš
gelbėjai. Mano .manta tebūna tau. 
Ir vežimėlis! — pridėjo. — Aš 
sveikas ir tvirtas, galėsiu užsidirb
ti. Svarbu, kad nuo rusų pabėgau.

Pasirodo, kas sunkiu laiku yra 
našta, tas pačiu sunkiausiu — iš
gelbėjimas. Tokia yra mažo vaiko 
laimė! O didelis žmogus, be to 
silpnojo pagalbos, pasijunta kar
tais toks bejėgis.

— Mano gyvenimas tuščias, —■ 
girdėjau širdį rėžiantį skundą. — 
Turėjau pora vaikų ir jie mirė. 
Daugiau nenorėjau. Buvau pa
laužta. Vargas man šiame varge!

Ji buvo inteligentė, pagyvenusi. 
Turėjo neblogą profesiją, bet ne
pajėgė jos imtis. Neturinti gy
venimo prasmės ... Skaudžiausia 
jai, kai matanti kitas moteris, ap
suptas savo sūnų ir dukterų. Visi 
jųjų laukia, nepasidalina. O ji 
esanti viena, vienui vieniša.

Sunku su vaikais, sunkiau be 
vaikų, o sunkiausia be jų pačiais 
sunkiausiais laikais. Iš tų sunku
mų visuomet galima pasirinkti. 
Blogiau, kai nebėra iš ko pasi
rinkti.

M. k. Čiurlionis Vasara

vienoj pamenunės vasarvietėje ir 
ji man pasakojo:

— Nepaklausiau. Sūnus gimė 
sveikas. Mes laimingiausi žmonės 
pasaulyje!

Ji ir vėl nepaklausė: susilaukė 
antro sūnaus. Gydytojai nustebo. 
Fiziškai ji buvo sustiprėjusi. Me
dicina paliko ją ramybėje. Bet ji 
nebesulaukė daugiau sūnų: jos 
vyrą bolševikai išvežė „į kursus".

Sveikata neapskaičiuojama, kaip 
ir turtas. Fiziniai sukrėtimai, kaip_ 
priemonė, berods, žinoma ir me-' 
dicinai. Ir man neišeina iš galvos 
baisi patirtis: stiprieji ir sveikieji 
mano draugai neatlaikė, o „ligų 
maišai" išnešėm sveikus savo kau
lus iš kaceto. Arba vėl: anuomet 
porą žmonių atsisveikinom, iš
vykstant jiems iš Berlyno į „sau
gią" Ameriką, ir ten nuvykę jie 
mirė; kiek vėliau atsisveikinom su 
kitais, kurie išėjo per sieną į pir
mąsias kovas, ir išliko gyvi.
. Sveikata be naujos gyvybės bū
tų beprasmė. Nauja gyvybė gali 
būti ir naujos sveikatos šaltinis. 
Pagaliau viena gyvybė, apmokė
ta nauja, pačią gyvybę pratęsia' 
naujoms kartoms.

— Kur dėsies su mažu, reikės 
pačiai eiti į darbus, kam paliksi! 
kalbama naujos emigracijos aki
vaizdoje. Pramatyti reikia. Ir rū
pintis, kas ir kaip bus — visai 
žmogiška. Bet štai kaip kartais 
išeina iš to tūpesčio vienu dalyku, 
pametant iš akių kitus.

sakant. Žmogišku protu galvojant, 
suprantama. Bet gyvenime būna 
kartais kitaip.

Mano sęsuo turėjo ketverių me
tų Onutę ir aštuonių mėnesių Ka
ziuką. Vasarą vaikai žaidė gatvėje. 
Važiavo pakalnėn šieno vežimas, 
arkliai pasibaidė, puolė į vaikų 
būrį ir Onutę vietoj užmušė. Po 
mėnesio mirė ir Kaziukas. Vargšė 
motina iki pamišimo verkė, pra
keikė dangų, sekmadieniais buvo 
neatplėšiama nuo dviejų šalia 
vienas antro supiltų kapų. Laimei 
tas pats prakeiktas dangus po 
poros metų padovanojo dvinukus, 
kurie laimingai augo, o vėliau dar 
Anelytę.

Bet nelaimė kartais ateina tada, 
kai sulaukti nebėra vilčių. Ir vai
kų laimė nebegrįžtamai būna 
praėjusi, netekus tų dviejų, į 
kuriuos sudėta visas gyvenimas. 
Žmogus džiaugiasi tuo, ką jau turi, 
o dangus džiaugsmą pasiskubina 
pakeisti bandymu.

NE TĖVŲ, bet vaikų laimė šį 
kartą, rašant šias eilutes, labiau 
lenkia širdį. Tėvams gana laimės 
ir su vienu, dviem vaikais. O vai
kas lieka vienas, be savos, be sau 
lygių bendruomenės. Gyvenime jis 
sunkiai beranda savo paprastą 
vietą. Tokios perdėtos globos, ko
kią turėjo tėvų namuos, jam nie
kas nebegali suteikti. Ir jis visada 
jaučiasi nepatenkintas, nesupras
tas, neįvertintas. Savo atskirtyje, 
jis ir prisimena skundo žodžius: 
Nedėkui tėvui nei motinėlei, kad 
mane vieną valioj augino ...

c) Guatemala sutinka priimti 
50.000 tremtinių.

d) tyenecuela sutinka priimti 
50.000 tremtinių.

e) Kanada sutinka priimti po 
5000 tremtinių į mėnesį. Ji skun
džiasi, kad iki šiol IRO jai duo
davo vidutiniai tik po 2000 trem
tinių į mėnesį.

f) Australija jau yra pasira
šiusi sutartį priimti po “1000 as
menų į mėnesį. Ji principe tu
ri nka tą skaičių padidinti, bet 
techniškai pergabenimas tremti
nių į Australiją vyksta labai sun
kiai.

g) Britanija ir toliau vykdys 
plačiu mastu tremtinių priėmimą 
(pasv. kovo mėn. 1948 m. ji 
priėmė 5.797 asmenys).

Yra ir kitų kraštų, į kuriuos 
norima gabenti tremtinius maže
sniais kiekiais (Prancūzų Gvija- 
na, Britų Honduras ir kt.). Tad 
teoriškai tremtinių įkurdinimo 
problema yra išspręsta. Palieka 
ją tik praktiškai išspręsti. Šitoje 
srityje iki šiol buvo sutinkama 
daug kliūčių: stoka kapitalo ir 
transporto priemonių bei sunkios 
medicininės sąlygos atrenkant 
tremtinius. Dabartinį įkurdini
mą vykdant tas darbas užtruktų 
apie 45 mėnesius. Bet IRO nu
matyta egzistuoti 3 metus. Iš jų 
vieni jau baigiasi. Tad norint tą 
problemą per numatytą laiką iš
spręsti, tempą reikia padvigu
binti.

PCIRO numatyti tremtinių 
įkurdinimui kraštai nepriešta
rauja ir mūsų vadovaujančių

UZ ĮKURDINIMĄ ŠEIMOMIS
Gegužės 4—14 d. Ženevos kon

ferencijoje buvo daug svarstyta, 
kaip paspartinti tremtinių įkur
dinimą. V. Sekretoriui pavesta 
padaryti visa, kad būtų sušvel
nintos emigracijos technikinės 
sąlygos ir ypačiai nenaudingai 
žiaurūs medicininiai reikalavi
mai; kad būtų pripažintas šeimi
nės emigracijos principas ir su
varžyta viengungių individualinė 
emigracija, kad būtų imtasi prak
tinių priemonių, kurių uždavinys 
būtų sumažinti iki minimumo 
įvairias’kliūtis emgiracija ir t. t.

ZCIRO įstikino, kad iki’ šiol 
praktikuota išrovimo emigracija 
(viengungių rekrutavimas, šeimų 
skaldymas, žiaurūs medicininiai 
reikalavimai) netik neišspręs 
tremtinių įkurdinimo problemos, 
bet ją nepaprastai sukomplikuos.

Tuo reikalu įjeikta T. R. Kry
žiui L. R. K. pro memoria.

Kanada pasiūlė padaryti ban
dymą. Ji nori artimiausiu laiku 
paimti 1000 šeimų. Pirmon. gal
von bus imamos tų asrčenų šei
mos, kurių nariai yra jau Kana
doje. Tos šeimos bus apgyvendin
tos dideliuose Kanados ūkiuose. 
Jų išlaikymui sudaroma 1.000.000 
dolerių fondas: 700.000 duoda 
Kanados vyriausybė, o 300.000 
IRO. Perkeltų šeimų pajėgūs na
riai galės dirbti žemės ūkio dar
bus. Šeimos, kurių nariai dirbs 
2 metus galės gauti 40—50 ha. 
žemės ir visas tas įsikurdinimui 
lengvatas, kurias gauna Kanados 
buvusieji kariai.

Jei šitas bandymas pasiseks, 
tai po metų Kanados vyriausybė 
nori tomis pačiomis sąlygomis 
perkeldinti 10.000 šeimų. Jų iš
laikymui irgi numatytas sudaryti 
specialus fondas, į kurį Kanados 
vyriausybė įneš 5.000.000, o kitus 
5.000.000 dolerių turės įnešti IRO.

Konferencijos metu Britanijos 
ministeris Me Neil ir Australijos 
delegatas pareiškė, kad jų vyri
ausybės imsis visų priemonių, 
kad tremtinių, ‘ kurie jau yra 
atvykę į tuos kraštus, šeimos, 
būtų artimiausiu laiku sujungtos. 
Pietų Amerikos valstybės ir da
bar įkurdinimą vykdo nesuskal
dytų šeimų principu.

SPECIALISTŲ IR STUDENTŲ 
ĮKURDINIMAS

Iki šiol visi IRO bandymai tą 
problemą išspręsti buvo bergždi. 
Išryškėjo kai kurios vertingos 
perspektyvos nedideliam specia
listų skaičiui patekti į Pietų 
Amęrikos valstybes. Šiuo tarpu 
jie turėtų įsijungti kaip įvairių 
praktiškų profesijų darbininkai 
į įkurdinimo planą „en grand“ su 
viltimi, kad ateityje bus jiems 
leista dirbti pradinėse profesijose 
arba techniškose specialybėse. 
Vispusiškai tos problemos svar
styti buvo sušaukta speciali 
tremtinių specialistų atstovų 
konferencija (Gwatte 26—30 ba
landžio 1948 m.). Joje L. R. Kry
žių atstovavo p. St. Garbačiaus
kas, o taip pat dalyvavo prof. J- 
Meškauskas, p. Jonušas, p. Rugys 
ir p. Eimaitytė. Ta konferencija 
nedavė praktiškų pasėkų, betjos 
diskusijos -padarė didėlės įtakos 
PCIRO tremtinių įkurdinimo ir 
maitinimo politikai.

Belgijos delegacija, Gwatto 
konferencijos paveikta, panorėjo 
tuo klausimu išdėstyti savo nusi
statymą. Tam reikalui buvo suk
viestas pasitarimas. Jame buvo

svarstytas Belgijos delegacijos 
patiektas sumanymas sudaryti 
specialų fondą, kurio lėšomis ga
lima būtų įkurdinti tremtinius 
studentus ir profesorius. (Turi
momis žiniomis tremtinių studen
tų yra apie 10.000, profesorių apie 
1000. Baltiečių studentų yra virš 
5000, iš jų lietuvių apie 2000). Pa
gal tą projektą reikėtų mobili
zuoti vieną milijardą belgiškų 
frankų. Tą milžinišką sumą tu
rėtų surinkti viso pasaulio stu
dentai, kurių visuose demokratiš
kuose kraštuose yra apie 1.000.000. 
Tad vienas studentas turėtų su
rinkti 1000 belgiškų frankų, arba 
apie 20 dolerių. Praktiškam vyk
dymui nustatyta kiekvienam stu
dentui mokslo metų pradžioje 
įteikti 20 kuponų po 50 frankų, 
kuriuos jis turėtų jealizuoti per 
vienus metus. Kiekvienas univer
sitetas pasiremdamas tuo būdu 
surinktais frankais,- suteiktų ati
tinkamam studentų skaičiui sti
pendijas arba pas save, arba ki
tame universitete.

1.000.000.000 belgiškų frankų 
reikalinga 4 metams, nes per tiek 
laiko studentas privalo baigti 
universitetą. Tad pirmais metais 
reiktų surinkti tik 250JJ00.000 
belgų frankų,v arba 5.000.000 do
lerių.

Belgijoje tas planas pradėtas 
vykdyti. Tam tikslui sukurtas 
„patronazo komitetas“. Į jį įeina 
be partijų skirtumų įžymios as
menybės iš religinio, mokslinio 
ir politinio pasaulio. Į jo vyk
dymą įtrauktas ir universitetinis 
pasaulis — visos akademinės in
stitucijos ir studentų asociacijos. 
Louvain’o, Gento ir Briuselio 
universitetai visiškai įsijungė į 
projekto realizavimą.

PCIRO konferencija apsvars
čiusi tą Belgijos delegacijos pro
jektą nutarė: kviesti V. Sekre
torių komunikuoti tą projektą 
vyriausybėms ir suinteresuotoms 
tautinėms bei tarptautinėms in
stitucijoms, prašyti jį išstudijuoti 
ir išstudijavus pranešti,' kokias 
lėšas ar kitokias priemones jie 
siūlytų tam projektui realizuoti.

BALF VEDA DERYBAS SU IRO
IRO ir labdaringų organizacijų 

santykiams normuoti yra suda
romos atitinkamos sutartys. Šiuo 
laiku su IRO pasirašiusios darbo 
sutartis sekančios labdaringos or
ganizacijos: American Joint Di
stribution Committee, American 
Friends Service Committee, 
American National Committe for 
Aid to Homeless Armenians, 
American Polisch War’ Relief, 
American Vaad Hatsala Emer
gency Committee, Le Bureau in
ternational des Eclairesias, Le 
Service mondial des Eglises, La 
Societė d’assistance aux immi
grants israėlites, International 
Rescue and Relief Committee, La 
Croix Rouge Italienne, L’agence 
Juive la Palestine, Le Comitė 
pour l’assistance ė l'ėtranger, La 
federation mondiale lutherienne, 
United Ukrainien American Re
lief Committee and Ukrainienn 
Canadian Relief Fund, Unl’tanian 
Service Committee, Le Comitė 
americain pour l’assistance aux 
enfants d’Europe, War Relief 
Services-National Catholic Wel
fare Conference, Les Comitės 
mondiaux de l’YMCA et de 
1’YWCA des eglises, L’Union 
mondiale ORT. Vedamos derybos 
dėl sutarčių su lenkų Raudonuo
ju Kryžiumi, Jugoslavų Raudo
nuoju Kryžiumi ir Le Service So
cial International. Tokios sutar
tys su.IRO domina mūsų BALF’ą 
ir L. R. Kryžių. Tuo reikalu pa
daryti įvairus preliminariniai 
zondavimai. Į aktyvią fazę yra 
įėję BALF’o reikalai, kuriuos ve
da BALF’o generalinė įgaliotinė 
Europai p. I. V. Rovaitė. Ji su
tinka nemažai kliūčių.

Vykd. Sekretoriaus H. W. Tuck 
su L. R. K. Pirmininku užbaigia
mieji pasikalbėjimo žodžiai buvo: 
„Turėkite kantrybės - bus pripa
žintas ir BALF'as ir L. R. Kry
žius“.

L. R. K. — Pirmininkas įteikė 
PCIRO platų raportą apie L. R. 
Kryžiaus veiklą, gavo raštu pa
dėką už gerą veiklą ir skatinimą 
toliau sėkmingai dirbti lietuvių 
tremtinių naudai. , '

' Elta
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Rusai emigrantai Pabaltijo klausimu

Šitas kreipimasis gali būti išaiš
kintas ir tam tikru manevru su
laikyti pabaltiečius nuo akcijos 
už vad. blokus ir nuo dalyvavimo 
tuose sambūriuose, kuriuose, pa-

eptintoji DP spaudos konferencija
ASTARUOJU metu lenkų ir*siais, negalinčiais apsiginti. Jo 

’ '................................ nuomone, būtų Rytų Europa?, o
pirmiausia Pabaltijo tautom, nau
dinga, šaltai apsvarsčius praeities 
patirtį, ieškoti kelių į ateitį, pas
merkiant tarptautinį bolševizmą, 
bet stengiantis sudaryti gyvą, or
ganišką ryšį su rusų- tauta, atsto
vaujama emigracijos. Tik tuo bū
du būsią galima surasti naujas 
solidaraus tautų sugyvenimo for
mas. s.

Pabaltijo valstybių užgrobimo 
metinėse, pasmerkus tą nusikals
tamąjį aktą, esą netiktų tuo pasi
tenkinti, bet akyvaizdoje daug- 
milijoninės rusų tautos reikėtų 
užimti atitinkamas tvirtas pozi
cijas ateičiai.

Pareiškėjo akcentuojamas idi
liškas Pabaltijo tautų sugyveni-

PASTARUOJ__________ _ _
ukrainiečių .tremties visuo
menėje ir spaudoje gana 

gyvai diskutuojamas Rytų Euro
pos ateities klausimas. Lenkai 
tebegina jau senokai iškeltą in- 
termariumo koncepciją. Ukrainie
čiai, „Cas“ redaktoriaus plunks
na, principiškai pasisakė taip pat 
už Rytų Europos valstybių jun
ginį, nors ir atsiribodami kai ku
riais atžvilgiais nuo lenkiškųjų 
tezių. ' Abiejų pažiūrose labai 
stambus veiksnys yra didysis Ru
sijos sfinksas ir siūlomojo valsty
bių junginio sudarymo bene pir
masis lemiamasis argumentas yra 
noras sukurti tarptautinį politinį 
vienetą, kuris pajėgtų atsispirti 
tradicinio rusiškojo imperializmo 
užmačioms. Šitos nuotaikos ypač 
yra ryškios ukrainiečių tarpe, 
kurie savo spaudoje dažnai užre
gistruoja ir rusų emigrantų bal- 

- sų, nepripažįstančių Ukrainai ne
priklausomo gyvenimo racijos. 
Šitos nuotaikos be abejo iššaukė 
susirūpinimo rusų emigrantų sfe
rose, o to rezultatus matome jų 
savaitraščio „Possiev“ š. m. bir
želio 13 d. 24 (107) Nr. Čia ve
damajame (Preodolieniji imperia
lizmą) akcentuojama mintis, kad 
imperializmo epocha pasaulyje 
jau esanti išgyventa ir atėję tautų 
sugyvenimo laikai, tad „tradici
nio“ rusų imperializmo“ tezė taip 
pat esąs tik bolševikų naudai vei
kiąs baubas, nes skaldąs antibol- 
ševikines pajėgas, neleidžiąs bolše
vizmo pavergtosioms tautoms savo 
akcijos derinti su antibolševiki- 
niais rusų sluogsniais. Laisvoji 
Rusija būsianti taip pat vienas 
iš pajėgiausių tautų bendravimo 
ir tarptautinių institucijų kūri
mo veiksnių, pasiryžusių dalį sa
vojo suvereniteto paaukoti tarp
tautiniams organams.

Minimasis vedamasis yra pa-

sak pareiškėjo, neįsileisti rusai 
virsta amžinais kaltinamaisiais 
(ar tai nebus INKOF?). Kad ši
tas balsas būtų vertinamas kaip 
nuoširdaus bendradarbiavimo lai
das, reikėtų dar laukti bendros 
deklaracijos, pripažįstančios vi
som tautom apsisprendimo teisę. 
Tuo tarpu čia dar tebeminima 
„Rusijos tautų šeima“. Kodėl pa- 
baltiečiai negali būgštauti, kad at
siras noro ją dar trejetą narių pa
didinti? Juk ir pareiškėjas kalba 
apie reikalą ateičiai ne'tik gyvo, 
bet ir „organiško“ Pabaltijo tau
tų ryšio su rusų tauta. Sąvoka 
gana miglota. Sveikintina yra 
kiekviena ištiesta ranka, tačiau ji 
turi būti tikrai šilta. Šį kartą pla
čiau šio pareiškimo nevertinant, 
tenka dar pastebėti, kad iš jame 
jaučiamo pamokinančio tono taip

Hanau liet, stovyklos katalikų parapijos steigėjas ir organizatorius kun. 
A. Martišiūnas, 1946 m. vasarą išvykęs | JAV, uoliai dirba lietuvių trem
tinių naštai lengvinti ir nepamiršta savo buvusios stovyklos. Neseniai 
Hanau vaikučiams atsiuntė 20 pakletų saldumynų ir maisto produktu. At
siųstosios dovanos buvo išdalintos per „Caritas“ organizaciją. -Nuotraukoje 

matome vaikučius gavusius tas dovanas. Pr. Remeikos nuotr.

Birželio mėn. 16 d. amerikiečių 
zonos IRO vyr. būstinėj Bad Kis- 
singen įvyko septintoji DP spau
dos konferencija. Jai vadovavo ir 
padedamas atskirų skyrių vedėjų 
į klausimus atsakinėjo informa
cijos skyriaus šefas S. Denlinge- 
ris.

Aprūpinimo skyriaus vedėjas 
Dunn pareiškė, kad DP vokiečių 
valiutos reformos atveju bus ly
giai traktuojami su vokiečiais. 
Palankiau būsią traktuojami lab
daringų draugijų pinigai. Šiaip 
daug konkretaus jis negalėjo pa
sakyti, nes patys pinigų reformos 
nuostatai esą laikomi paslapty. 
Taip pat dabar, kai jau reforma 
yra įvykęs faktas, kai kurie jo 
paaiškinimai yra nebeaktualūs.

Toliau aprūpinimo skyriaus ve
dėjas Dunn pranešė, kad kariuo
menė veda su IRO pasitarimus 
.del DP stovyklų suglaudinimo. 
Kariuomenė laiko, kad DP skai
čius yra sumažėjęs ir todėl esą 
galima likusius gyventojus sug
laudinti į jiems skirtą plotą ir 
tuo sumažinti stovyklų skaičių. 
Taip pat kariuomenė norinti kai 
kurias DP gyvenamas patalpas 
paimti savo reikalams. IRO iš 
savo pusės sutinka, kad emigruo
jant ar repatrijuojant DP skai- 
čįus mažėja, tačiau, esą, nereikia 
pamiršti DP gimimų skaičiaus. 
Taip pžlt IRO nenorinti imti blo
gesnių patalpų, o netikusioms 
pataisyti ji neturi pinigų. Suglau
dinimas paliestų apie 12 stovyk
lų, kurių vardus Mr. Dunn atsi
sakė paminėti, nes tai įneštų be
reikalingo susierzinimo. Jis neti
kįs, kad šis suglaudinimas būtų 
greitai. įvykdytas. Tuo reikalu pa
sitarimai su kariuomene tęsiami 
toliau.

Į klausimą, kodėl 1-4 ir 11-16

amžiaus vaikams labai retai teiš- 
duodami batai, buvo atsakyta, 
kad labai didelė dalis DP apran
gos yra imama iš kariuomenės 
sandėlių, o šiuose sandėliuose to
kio amžiaus vaikams batų nėra.

Į konferenciją buvo atvykęs 
danų Raudonojo Kryžiaus misi
jos, atvykusios į Vokietiją, pir
mininkas dr. Svandson, kuris pa
informavo laikraščius apie nu
matytą pravesti DP jaunimo 
skiepijimą nuo džiovos. Šis skie
pijimas nebesąs naujas dalykas. 
Jis pradėtas jau naudoti prieš 20 
metų, ir Skandinavijoj milijonai 
vaikų yra jau tuo būdu nuo džio
vos įskiepytu Bus skiepijami visi 
DP nuo 2 iki 25 metų amžiaus. 
Manoma, kad po pasitarimų su 
IROgydytojais šis darbas bus ga
lima pradėti liepos mėn. pradžio
je. Dr. Svandson pažymėjo, kad 
skiepijimu bus nustatoma, ne kas 
džiova serga, bet kas džiovos ne
turi.

Buvo paklausta, ar IRO neturi 
smulkesnių žinių apie emigraciją 
į JAV. Mr, Denlingeris paaiškino, 
kad kol įstatymas nėra visiškai 
priimtas (šiuo metu jau priimtas, 
Red.) detalės negali būti žinomos. 
Tačiau yra sudaromi planai dide
lio DP skaičiaus perkėlimui į 
JAV. IRO centras Ženevoj rūpi
nasi papildomų transporto prie
monių.

Taip pat Mr. Denlingeris de- 
mentavo „Daily Mail“ žinią, kad 
IRO visas lėšas išleidžia DP iš
laikymui. Tai esą netiesa. IRO 
ieško pirkti taip pat naujų laivų. 
Pabaigoj konferencijos buvo at

sakyta į smulkesnius klausimus 
iš vietų. Konferencija užtruko 
veik 5 vai. Sekanti įvyks liepos 
mėn. 14 d. V-s

Garmischo gamta kviečia | kalnus ir pačius mažiausius
J. Adamkevičiaus nuotr.

rašytas Pabaltijo įjungimo į SSSR 
ir pirmųjų deportacijų — kaip 
ten sakoma, pirmojo pabaltiečių 
susidūrimo su bolševikinio reži
mo praktika — sukaktuvių proga. 
Toliau tame pačiame „Possiev“ 
numeryje Spausdinamas pareiš
kimas A. P. Stolypino, vieno iš 
žymesniųjų rusų emigrantų poli
tikių Paryžiuje. Tai žinomas buv. 
caro ministerio pirmininkė ir ei
lės dvarų Kėdainių apskrity sa
vininko sūnus. Redakcija savo 
korespondento pasikalbėjimą su 
Stolypinu įvardina „Prieš izolia
ciją ir dirbinius blokus“, tačiau iš 
tikrųjų pasikalbėjime daugiausia 
kalbama Pabaltijo valstybių klau-

mas su rusais 20 amž. pradžioje 
jam pačiam gal ir atrodo tikrai 
buvęs. Mums jis be abejo kitaip 
atrodo. Bet dėl šito dabar aiškin
tis nėra prasmės. Jo akcentuoja
mas pripažinimas Pabaltijo tautų 
jau įvykusio apsisprendimo fak
to be abejo yra sveikintinas, nors 
kažin ar galima jį laikyti visuo
tiniu reiškiniu rusų emigrantų 
sferose. Neabejotinas pasiūlymas 
kalbėtis dėl ateities bendravimo 
formų. Pabaltijo tautų politinių 
veiksnių vargu ar būtų atmėstas. 
Tačiau rusų pozicijose pabaltie- 
čiai turėtų laukti ir kitų reiški
nių, kurių kol kas dar nematyti.

pat galėtų būti daromos išvados. 
O kalbas pradėti, atrodo, galėtų 
bet katra pusė. Ne būtinai pabal- 
tiečiai. Tiesa, jų yra mažiau mi
lijonų, bet kaip vienetai jie yra 
lygiaverčiai. Bet svarbiausia, ko 
pabaltiečiai visada pasiges ir be 
ko niekad nesusidarys nuošir
džiam bendravimui tinkamų psi
chologinių sąlygų, tai besąlyginis 
tautų apsisprendimo teisės pripa
žinimas. „Rusijos tautų šeimos“ 
koncepcija pabaltiečiams niekad 
nebus artima. Juk ir dabar yra 
tautų šeima, o kad .vietoje Rusi
jos stovi SSSR —\ tai menkas 
skirtumas. A. Š.

Moka įtasludiMs ditMs Pmqw
PAVEL TIGRID

Pragos dienraščio „Lidova Demokracie" ir kitų Liaudies Partijos 
laikraščių leidėjas

DVI savaitės prieš tai niekas šypsodamasis ir linksmas iš sovie- 
iš mūsų nė nesapnavo, kad tiško lėktuvo. Jis turėjo didžiulį 
krizė buvo jau ruošiama, ir portfelį pilną dokumentų ir čekų

simu.
Pasisakęs, kad pats gimęs ir 

augęs Lietuvoje, St. pirmiausia 
įrodinėja, kad 20 amž. pradžioje 
tautinio antagonizmo Pabaltijy 
tarp vietos gyventojų ir rusų ne
buvę. Tai parodžiusi ir 1905 m. 
revoliucijos eiga. Judėjimas Lat
vijoje ir Estijoje buvęs nukreip
tas prieš dominavusį vokiškąjį 
elementą, o Lietuvoje, kurioje ne
buvę nei ekonominio, nei kultū
rinio vokiečių spaudimo, nepasi- 
reiškusi ir revoliucija. Pabaltijo 
tautos tada jutusios, kad Rusų 
vąldžia — kad ir lėtu tempu- 
randanti kelių jų nacionaliniams 
lūkesčiams patenkinti. Iš tikrųjų 
Pabaltijo autonomijos klausimui 
1905—1914 m. tarpe rusų sferose 
principinių priešų jau nebuvę. 
Laikinoji vyriausybė Latvijos ir 
Estijos autonomiją pripažinusi 
1917 m. Dėl vokiečių okupacijoje 
buvusios Lietuvos buvęs padary
tas toks pat principinis pareiški
mas. Toliau, remdamasis latvių 
pavyzdžiu, St. įrodinėja, kad pa
baltiečiai dainavę porevoliuci
nėse audrose, kuriose buvo spren
džiamas Rusijos klausimas, atsieit 
savo ateitį rišę daugiaus su ja, 
bet ne su kuriuo kitu kraštu. Da
bar jau esą visiškai aišku, kad, 
bolševizmui žuvus, laisvoji Rusi
ja jokiu atveju nesistengsianti 
prievarta prisijungti Pabaltijo 
kraštų. Tad tie pabaltiečiai, kurie 
neįsiklausą į dabartinį balsą emi
gracijoje esančios rusų tautos da
lies, esą neteisūs. Rusai emigran
tai skelbią, kad 1940 m. Pabalti
jo įjungimas į SSSR yra prie
vartos aktas ir nebus pripažintas 
nė vienos teisėtos Rusijos vyriau
sybės, nes Pabaltijo tautos turį 
neginčijamą teisę pačios savo li
kimą nuspręsti. Jos pačios rasian- 
čios sugyvenimo su visais savo 
kaimynais formą, o tarp jų ir su 
„Rusijos tautų šeima“. Kadangi 
dabartinės rusų opozicijos (emi
grantų) balsas nepasiekiąs atsa
kingų pabaltiečių sluogsnių, tai 
pradžioje dar galį būti ir nedar
numo keliančių kliūčių. Jos kliu
dysiančios Rytų Europos gyveni
mo atnaujinimą'. Ir dabar jau pa
sireiškiančios kai kurių Rytų Eu
ropos tautų tarpe izoliacinės ir 
dirbtinių blokų kūrimo tenden
cijos taip pat esančios tokia kliū
timi, veikiančia tarptautinio bol
ševizmo naudai. Izoliacija Rytų 
Europos tautų būtų kenksminga 
ir neįmanoma, ypač reiškiantis 
dabartinėms pasaulinių organiza
cijų kūrimo tendencijoms. Tad 
faktas, kad pabaltiečių atsakin
gieji sluogsniai dar negalvoję 
apie susitarimą nors pačiais prin
cipiniais klausimais su rusų emi
grantų (St. sako-opozicijos) atsto
vais esąs nesuderinamas su ben
drąja Europos ir pasaulio ateities 
raida. Propaguojamieji blokai esą 
butų pateisinami, jei tai būtų da
barties realių pajėgų junginiai 
kovai su bendruoju priešu, bet, 
deja, ten slypinti mintis nukalti 
ginklą prieš. Rusiją ir rusų tautą. 
Čia glūdįs pavojus būsimų gink
luotų konfliktų. O kadangi visi 
tie projektai svarstomi emigra
ciniuose sambūruose be rusų, tai 
jie pasidarą amžinais kaltinamai-

Politikai vertina 
padėti, skaitytojas vertina politikus

A
merikiečių „Human 
Events“ (1948. 4. 7) spaus
dino ištraukas iš generolo 
Franko ir ministerio pirmininko 

Churchilio susirašinėjimo 1943 m. 
Franko 1943 m. vasario 21 d. per 
anglų ambasadorių Sir Samuel 
Hoare įteikė Churchiliui memo
randumą. Jame buvo rašoma:

„Mūsų susirūpinimas dėl rusų 
žengimo pirmyn yra bendras ne 
tik ir kitom neutraliom tautom, 
bet ir visiem Europos žmonėm, 
kurie nėra nustoję sugebėjimo 
dalykus aiškiau įžvelgti. Komuniz
mas yra baisus pavojus pasauliui, 
ir dabar, kai jį remia vienos pa
saulio galybės armija, visi, kurie 
nėra akli, turi išsigąsti. Jeigu 
Rusija bus šio karo laimėtojas, 
tai tada — toks mano įsitikini
mas — ir Anglija prieis tas pa
čias išvadas, ir mūsų šiandieni
niai nuogąstavimai tada neatro
dys perdėti buvę . . .

„Mes (ispanai), kurie kare ne
dalyvavome ir neturime jokio 
noro dalyvauti, įvykius galime 
vertinti su didesniu bešališkumu. 
Jeigu karo eiga bus tos pačios 
krypties, tai aišku, kad rusų ka
riuomenė giliai įsibraus į Vokie
tiją ... Jei tai atsitiks, tai Ang
lijai kils tikrasis pavojus dėl to, 
kad atsiras sovietinė Vokietija, 
kuri atiduos Rusijai savo karo 
paslaptis, savo inžinierius, savo 
technikus, savo specialistus ir 
įgalins Rusiją' sukurti milžinišką 
pasaulinę valstybę nuo Atlanto 
ligi Pacifiko. Mūsų manymu, Ru
sijos grėsmė, kuri dėl totalistinio 
komunizmo ir dėl karinės bei 
pramoninės galybės lig tol buvo 
jau didžiausia Europai, dar la
biau padidės, ir mes klausiame: 
ar atsiras Vidurio Europoje, ši
toje tautų mozaikoje, be tarpusa
vio ryšio, karo ir okupacijų su- 
griautoješr nualintoje, jėga, kuri 
galėtų pasipriešinti išdidiem Sta
lino planam? Deja, atrodo, ne! 
Galima drąsiai teigti, kad po ka
ro ir po okupacijų visose šiose 
tautose įsigalės komunizmas. Dėl 
šios priežasties mes laikome pa
dėtį labai rimtą ir kreipiamės į 
sveiką anglų, tautos instinktą, 
kad jai padėtis būtų visiškai 
aiški: jei Rusija paims Vokietiją, 
tai niekas daugiau negalės Ru
sijos sulaikyti! . . Tiesiog juo
kinga būtų tikėti, kad tai pada
rys federacija lietuvių, lenkų če- 
koslovakų ir rumunų, federacija, 
kuri be to greitai pavirs Sovietų 
Sąjungos dalimi“.

Į Franko memorandumą atsakė 
Churchilis 1943. 2. 25 taip pat per 
Britanijos ambasadorių. Iš jo at
sakymo „Human Events“ cituoja:

„. . . Aš tikiuosi jums įrodyti, 
kad šitie nuogąstavimai yra ne
pagrįsti. Jūs Sakote, kad tikrasis 
pavojus Europai esąs komuniz
mas ir kad Rusijos laimėjimas 
įtvirtinsiąs komunizmą kituose 
Europos kraštuose ir kad tai 
reikšią Europos civilizacijos ir 
krikščioniškosios kultūros sunai
kinimą. Mes priešingai manome.

Apsvarstykim pirmiausia jūsų 
pagrindinį argumentą: kad Rusi

jos laimėjimas įstumsiąs Europą 
į bolševizmą ar net atiduosiąs 
Europą Rusijai valdyti. Ar jūs 
tikrai manote, kad gali būti tokia 
stipri valstybė, kuri viena po šio 
karo galėtų valdyti Europa? Ru
sija labiau kaip kitos valstybės 
po karo bus priversta visas savo 
jėgas skirti atsikūrimui ir šiam 
reikalui ji bus reikalinga Brita
nijos ir JV pagalbos. Be to, yra 
neįmanoma, kad Rusija iš šio 
karo išeitų kaip ypatingas laimė
tojas. Karo koalicija yra bendra, 
ir laimėjimas bus bendras!

Mes vaizduojamės karo pabai
goje tokią padėtį: didelės Ameri
kos ir Britų kariuomenės Euro
pos kontinentą laikys okupavu
sios. Šitos kariuomenės bus ap
ginkluotos geriausiais ir moder
niausiais ginklais. Jos bus pirma
eilės ir nepavargusios, o to nebus 
Rusų kariuomenėje. Aš drįstu 
teigti, kad stipriausia karinė jė
ga Europoje po karo bus Britų. 
Dėl to aš esu tikras, kad Angli
jos įtaka Europoje bus stipres
nė nei kada nors nuo Napoleono 
laikų. Si įtaka bus paremta di
džiulės karinės galybės. Jos dėka 
mes laikysime visą Europą savo 
įtakoje ir turėsime sprendžiamą
jį vaidmenį Europos likime. Aš 
dėl to negaliu priimti tezės, kad 
pokarinei Europai gresia rusų 
pavojus. Lygiai mažai galiu pri
tarti prielaidai, kad Rusija po 
karo varytų antieuropinę poli
tiką“.

„WZ" laikraštis, pakartodamas 
šias dviejų valstybės vyrų pa
reiškimų ištraukas, pastebi, kad 
paskutiniais laikais perkainoja
mos ne tik idėjos, bet ir žmonės. 
Vyrai, kurie, kaip prezidentas 
Rooseveltas, dar prieš kelerius 
metus buvo vertinami kaip nau
jų karo riterių įsikūnijimas, jų 
bendradarbių memuaruose verti
nami kaip nepatikimi, maži par
tijos politikai, ir jų ‘vardai, kurie 
turėjo amžiams šviesti, jau po 
trejų metų net jų pačios tautos 
yra beveik primiršti.

Pervertindama didžiuosius poli
tikus, užsieninė spauda sustoja ir 
prie Benešo ir primena tokius 
spaudąs agentūros pranešimus 
apie jo teigimus:

Londonas 1944. 3. 10 Exchange 
davė informaciją. — Pasikalbė
jime su Daily Express užsiinio 
politikos tbendradarbdu Dr. Be
nešąs išdėstė savo pažiūras į So
vietų Sąjungos pokarinę užsienių 
politiką. Dr. Benešąs, ilgesnį lai
ką gyvenęs Maskvoje, laikomas 
vienu iš geriausių Kremliaus ži
novų; dėl to jo išvedžiojimam 
Londonas skiria didelės reikšmės. 
Jis pareiškė: „Rusija neturi jokių 
užsimojimų primesti komunizmą 
savo kaimynam arba kuriai Bal
kanų valstybei. Stalinas dabar 
pasiryžęs laikytis linijos, kuri iš 
pagrindų neleidžia kištis į kitos 
valstybės vidaus reikalus. Stali
nas neturi noro nei aspiracijų ši
tom valstybėm nei kuriuo kitu 
būdu daryti įtakos“.

Toks mažas laiko tarpas, ir taip 
skiriasi tikrovė nuo jų pranašau
tosios!

net tada, kai mes sėdėjome mano 
biure, esančiam prie vieno iš jau
kių Pragos skverų, mes nebuvome 
tikri, kaip toli komunistai eis. Tai 
buvo vėlai vakare, penktadienį, 
1948 metais vasario 20 d. Padėtis 
buvo įtempta. Ėjo žinios apie nau
jas aštrias komunistų atakas 
prieš čekų demokratinių partijų 
lyderius ir apie pasiruošimą dide
liam profesinių sąjungų kongresui, 
kurį komunistai ruošėsi sušaukti 
ateinantį sekmadienį. Niekas ne
nuvokė, kas atsisitks, ir mano ke
turių politikos draugų nuomonės 
labai skyrėsi.

— Aš tvirtinu, — sakė Liaudies 
partijos jaunimo organizacijos pir
mininkas, — kad komunistai vi
somis jėgomis bandys paimti val
džią į savo rankas. Jie žino, kad 
ateinančiuose rinkimuose jie pra
laimės, todėl jie jau dabar ką nors 
turi daryti. Aš manau, kad mūsų 
laukia neramūs laikai.

— Ąš nesutinku. — atkirto 
vienas jaunas žurnalistas (vienas iš 
daugelio, areštuotų pirmomis ko
munistų perversmo dienomis). — 
Aš nesutinku visai pagrįstai. Nėra 
abejonės, kad komunistai nori 
paimti valdžią dar prieš gegužės 
rinkimus, bet jie turi gauti Mask
vos pritarimą pučui. Mano žinio
mis, Maskva šiuo metu dar nėra 
nusistačiusi tam duoti savo suti
kimą. Stalinas ir Molotovas turi 
dar kitų darbų ir atsiminkite, kad 
Kremlius dėl savo agresyvios po
litikos Balkanuose susilaukė daug 
'nesmagumų.

Ne, aš esu įsitikinęs, kad mes 
dar esame saugūs.

— O kaip dėl Zorino? — pak
lausė George, jaunas parlamento 
narys, kuris beveik visą karo lai
ką praleido vokiečių koncentraci
jos stovykloje. — Ar jūs nors vie
nai sekundei patikėjote tam idio
tiškam pranešimui, kad Zorinas 
atvyko čia specialiai iš Maskvos, 
kad prižiūrėtų sovietų grūdų pris
tatymą? Nuo kurio laiko aukštieji 
Sovietų sąjungos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnai pradėdo 
prižiūrinėti grūdus? Ir kodėl jis 
atvyko Pragon, tuo tarpu kai so
vietų grūdai atvežami į rytines 
šalies sritis? Ne, mano mieli po
nai, Zorinas atsivežė su savim 
įsakymus iš Maskvos. Aš manau, 
kad vietos komunistai .perims 
Kremliaus šūkį! —

— Vakar popietį aš buvau aero
drome, — pastebėjo jaunimo judė
jimo pirmininkas. — Zorinas išlipo

komunistai sveikino jį su reikš
mingom šypsenom.

Daugume mano to vakaro sve
čių sutiko, kad Zorinas atvežė 
žinių iš Maskvos, kurios, be abejo, 
buvo blogos čekų demokratijai. 
Tiktai vienas jaunasis reporteris 
laikėsi savo nusistatymo, kad lai
kas dar nėra pribrendęs nei Pra
gos komunistams, nei Maskvai.

Mūsų pasišnekėjimas tęsėsi, ir 
argumentas sekė argumentą. Baž
nyčios laikrodis išmušė devynias. 
Aš pažiūrėjau j aikštę. Ji buvo 
apšviesta, vyrai ir moterys skubė- 
jtf taikiai ir ramiai į savo namus.

Aš pasijutau neramus ir staiga 
supratau, kad kažkas turi įvykti. 
Aš parvykau namo, į mano butą 
priemiestyje, apie pusę dešimtos. 
Mano žmona buvo susirūpinusi ir 
ragino mane pagalvoti apie ateitį. 
Aš buvau žinomas kaip demokra-

mas dar tebegaliojo. Aš greit ap
sisprendžiau. Aš paskambinau ma
no kolegai E. Bauerui, kuris pla
navo irgi kartu su manim vykti ir 
kurio dokumentai taip pat buvo 
tvarkoje, ir pasakiau jam, kad ry
toj rytą, penkiomis mes išvažiuo
sime. Mano automobilis buvo ką 
tik pataisytas ir motoras veikė 
puikiai.

Aš daviau savo paskutinius nu
rodymus biurui ir pranešiau, kad 
aš iškeliauju vienai — kitai savai
tei apžvalginei kelionei j Vokieti
ją. Mano žmona paruošė man la
gaminą: keletą marškinių, kojinių 
ir du kostiumus. Nei ji, nei aš 
tuo laiku dar nesuvokėm, kad man 
bus reikalinga daug daugiau ...

Rytas buvo šaltas ir nemalonus. 
Baueris ir aš važiavome per tam
sias ir tylias Pragos gatves. Žmo
nių kaip ir nesimatė. Gatvių kryž
kelėse žingsniavo policijos patru; 
liai .Tiktai tas terodė, kad seno
joje Pragoję viešpatavo įtampa. 
Mes pravažiavom pro prezidento 
pilį, stovinčią aukštai ant kalvos, 
prie upės. Prezidentinė vėliava 
plėvėsavo vėjuje. Aš tada dar ne
nujaučiau, kad jos daugiau ilgą 
laiką nebematysiu.

Kelionė iki pasienio buvo malo
ni, bet mes abu buvom tylūs. Aš 
vairavau, o Baueris skaitė rytinius 
laikraščius, kurie sakė, kad komu
nistai vėl grasino. Mes atvykome 
prie pasienio į mažą jaukų mies
telį, kurį mes pasirinkome sau
giausiam sienos peržengimui, žino
dami čia esant tiktai keletą valdi- 
ninikų dar iš gerų senų laikų.

— Jūsų dokumentus maJonė- 
kite, — paprašė senyvas muitinės 
valdininkas.

— Žurnalistas, aha. Ką Jūs ma
note veikti Vokietijoje? —

— iOt taip sau apsidairyti, — 
atsakė Baueris.

— Aš žinau jūsų vardus, — pa

sakė valdininkas. — Nemanyčiau, 
kad komunistai jus labai mėgsta.—

— Manykime, kad ne, — tarė 
Baueris.

— Viskas tvarkoj, važiuokite,— 
pasakė jis ir paliepė pakelti už
tvarą. •

Po mažų formalumų su ameri
kiečių pasienio sargyba mes įva
žiavome į Vokietiją. Aš pažvel
giau -atgal ir mačiau ten už užtva
ros mano tėvynę. Tai buvo keistas 
jausmas. Aš sudrebėjau ir beveik 
ašaros pasirodė man akyse. Vie
nok aš nežinojau kodėl.

Po 30 valandų Čekijos pasienis 
buvo uždarytas. Kiekvienas pilie
tis, norįs palikti kraštą, turėjo 
gauti specialų leidimą. Toks buvo 
vidaus reikalų ministerio-komu- 
niAto įsakymas. Kariuomenės ir 
policijos daliniai, daugiausia pa
rinkti komunistai, buvo pasiųsti 
saugoti Cekijos-Vokietijos sįeną. 
Čekoslovakijoje vyko komuriistų 
perversmas.

Sekmadienio naktį komunistinė 
policija prikėlė mano žmoną, iš
kratė mano butą, tardė mano drau
gus. Jie buvo atėję mane suimti, 
kaip jie suėmė tūkstančius kitų- 
profesorių, studentų, rašytojų, žur
nalistų, politikų, parlamento at
stovų — visus tuos vyrus ir mo
teris, kurie buvo kalti dėl savo 
meilės laisvei ir demokratijai. Mano 
biuras buvo rytojaus dieną'apie* 
škotas? mano savaitraščiai užda
ryti, mano draugai-tarp jų ir Ge- 
orge-suimti.

Niekas nežinojo už ką.
Aš esu dabar saugus, bet visą 

laiką aš mąstau apie savo drau
gus, -savo žmoną ir visus tuos, 
kurie yra šiandien persekiojami tų, 
kurie iš nacių daug ko pramoko.

Bet aš tikiu, kad vieną dieną 
tie žmonės turės atsiskaityti už 
savo darbus. Blogis turi pabaigoje 
pralaimėti. Pralaimės ir šis.

Ketvirtoji išvyka
Su musu solistais po Anglija

VI. JAKUBĖNAS

ETV1RTOJI koncertinė ke- vylios pareigūnai. Tenka išban- 
lionė nuvedė mus j keturias dyti.ir stovyklinį maistą: jis toks 
vietas, dideliu ratu po vi- pats tiek gyventojams, tiek ir

ETautinlų juostų audėja darbo metu

tinis žurnalistas, aštrus antikomu- 
nistas ir mano situacija buvo ne
pavydėtina. Aš klausiausi radijo 
žinių ir švelniai glosčiau savo 
šunį, kai viena išganinga mintis 
persmelkė mane.

Aš atsiminiau, kad jau anksčiau 
aš ruošiausi vykti informacijos 
tikslu Vokietijon. Tą kelionę aš 
turėjau kelis kartus dėl įvairių 
priežasčių atidėti, bet mano leidi-

Tremtinai Anglijoje prie savo „bačkos“

dūrinę Angliją. Sį kartą teko ap
lankyti gan skirtingas vietoves ir 
susidurti su gan įvairiomis kon
certų ir viešnagės sąlygomis.

Visų pirma po trijų valandų 
greitai lekiančiu traukiniu atvyks
tame į istoriškąjį York o miestą. 
Maždaug už 20 km. nuo čia, tarp 
žalių laukų ir pievų, yra žinomoji 
Full Gutton pereinamoji stovykla, 
per kurią šiuo metu tenka pereiti 
kiekvienam naujai į Angliją at
vykstančiam dypukui. Šios sto
vyklos lietuvių atstovai mus pasi
tinka stotyje, padeda nusigabeni 
iki autobusų sustojimo vietos, iš 
kur speciali privati linija nuveža 
iki pačios stovyklos. Full Sutton 
stovykla — buvęs karo aerodro
mas, pastatytas plyname lauke 
keletą km. už mažo to paties var
do kaimelio. Pagal aplinkumą ją 
galima būtų palyginti bene su 
USA zonos Seligenstadto lietuvių 
stovykla, tik barakai čia gražesni 
ir daug plačiau tarp pievų išmė
tyti. Čia nuolat pilna įvairiakalbės 
busimųjų darbininkų minios; pas
kutiniuoju laiku vyrauja trys svar
biosios slavų DP kalbos. Pabaltie
čių, ypač lietuvių, visai nebedaug, 
nes vežami tik viengungiai. Stovy
kloje lietuviai turi užėmę atsakin
gų vietų. Welfare Officer padėjė
jas yra p. Žmuidzinas (iš užs. reik, 
ministerijos), įsitaisęs čia su žmo
na, žinoma dailininke, ir 16 metų 
sūnum (visi dirba). Čia pat vei
kiančios busimųjų angliakasių mo
kyklos vedėju ir L. S. skyriaus 
pirm, yra p. Dėdinas (atvykęs iš 
Goettingeno). Stovyklos policinin
kų tarpe yra didelio talento me
džio raižytojas dailininkas p. Vai
nauskas, Lietuvoje turėjęs baldų 
fabriką. Jisai buvo puikiai įsitai
sęs Austrijoje, turėjo ten savo 
medžio raižinių firmą, per parodas 
buvo laimėjęs pagyrimo lapus ir 
puikių spaudos atsiliepimų, bet 
dėl visiems žinomų priežasčių jis 
tačiau pasirinko kuklią pereina
mosios stovyklos policininko kar
jerą, Kur mažame „bačkos“ kam- 
bariuky gamina naujus meniškus 
dirbinius ir ruošiasi parodai Yor- 
ko mieste. Kaip bloko vadovas 
prisiglaudė Full Suttone ir p. Pun- 
kris, padaise vienas iš „Lietūkio“ 
vadovų.

Vietiniu lietuvių pastangomis 
svečiai menininkai apgyvendi
nami komfortiškuose anglų per
sonalui skirtuose barakuose. Jų 
gerove nuoširdžiai rūpinasi sto-

personalui. Naujai atvykusieji 
Anglijon paprastai nusiskundžia, 
kad jo per mažai, tačiau mums, 
jau Anglijoje atsivalgiusiems, jo 
užteko. Kokybė irgi gera, juoba, 
kad virtuvėje dirba patys dypukai.

Sekmadienį, sekminių primąją 
dieną, solistams tenka atlikti net 
du koncertai. Pirmutinis, dienos 
metii, vyko didžiulėje salėje pa
čiam Yorko mieste. Jis, deja, dėl 
išorinių aplinkybių nepriklausė, 
prie ypač „spindinčiųjų": anglas 
rengėjas tikėjosi per Sekmines 
lietaus ir skaitėsi su masiniu pu
blikos antplūdžiu, nustatęs pigias 
bilietų kainas, ,tačiau kaprizingas 
Anglijos oras iškrėtė išdaigą: dan
guje — nė debesėlio, visi anglai 
kas tik gyvas išskubėjo į užmiestį, 
ar net į pajūrį. Solistai nejauktai 
pasijuto prieš tuščias kėdžių eiles, 
tačiau iš milžiniškos 2000 vietų 
salės užkampių aidėjo gan gausūs 
plojimai. Pasirodo, vis dėlto būta 
apie 400 žmonių publikos, dau
giausia, žinoma, dypukų (daug lie
tuvių buvo suvažiavę iš apylin
kės). Anglas šeimininkas kiek 
susiraukęs sekė iš užkulisio pir
mąją, lietuviškąją, programos dalį 
atėjus tačiau antrajai, operinei, 
daliai — jo nuotaika pasikeitė: 
jis ėmė pats karštai ploti ir galop 
pareiškė, esąs visiškai patenkin
tas ir kviečiąs solistus vėl atsilan
kyti rudenį. Tada garantuojąs už 
pilną salę. Pakvietimu po kon
certo išgerti whisky galėjo pasi
naudoti tik akomponijatorius, nes 
dainininkų po dviejų valandų lau
kė kitas koncertas stovykloje. L. 
Sąjungos labui sutartas gan aukš
tas honoraras buvo išmokėtas su 
angliška mandagia šypsena, nors 
nuostolis, jei ne moralings, tai 
materialinis buvo neabejotinas. 
Autografų... jų, atsiprašau, šį 
kartą nebuvo. Nebuvo, tiesa, ir 
spausdintų programų, ant kurių, 
pagal anglų paprotį, autografai 
rašomi. Gausiai suvažiavę tautie
čiai buvo koncertu, atrodo, paten
kinti. Antroji koncerlo dalis, so
listams nugalėjus depresiją dėl 
pustuštės salės, praėjo įprastu pa
kilimu.

Tą patį vakarą — koncertas 
Full Suttono stovykloje. Aplin
kuma — kaip „gimtoje" Vokieti
joje: ilga, žemomis lubomis bara
kinė salė, mažutė scena, gan vidu
tiniškos kokybės pianinas. Vie
tinio L. Sąjungos skyriaus nu-

2



1948. VI. 26. 25 (135) ŽIBURIAI 3 PSL.

Kempteniečių grupė, baigusi siuvėjo — darbininko amatui paruošti kursus, 
su kursų lektorium L. Liutkevičium ••
giamųjų egzaminų komisijos nariais

(ketvirtas iš kairės pirmoj eilėj) ir bai- 
bei IRO pareigūnais.

K. Daugėlos nuotr.

busu iki aprūkusio, juodo Leeds 
miesto (didelio pramonės centro) 
iš ten greitaisiais traukiniais pro 
Birminghamo didmiestį iki Glou- 
cesterio.

dėl jų meniško lygio ir pasiseki
mo, bet ir .kėlė tostus už mūsų 
vargstančios tėvynės išlaisvinimą.

Kitą rytą Gloucesterio katedros 
vargonininkas Dr. Sumsion mūsų 
menininkams specialiai demonstra
vo puikius katedros vargonus ir 
rodė patį senovišką bei didingą 
pastatą. J. Nauragis, jam akom
panuojant, pagiedojo keletą gies
mių.

Toks mūsų menininkų priėmi
mas, ypač tokio visuomeniško 
rango asmenų suruoštas, sudarė 
šiaip ar taip Gloucersterio mastu 
tam tikrą visuomeninį įvykį. Ne
nuostabu todėl, kad Gloucesterio 
lietuviai mielai padengė koncerto 
nuostolius ir nerado žodžiu savo 
dėkingumui išreikšti už jų visuo
meninės padėties sutvirtinimą ang
lų tarpe. Vėliau teko nugirsti, kad 
jie dar papildomai surinko padorią 
sumą ir L. Sąjungos Centrui.

Gloucesterio koncertas ir po jo 
sekęs sąlytis su aukštesne anglų 
visuomene šiame ypač kultūrin
game Anglijos kampe sudarė ne 
tik šios koncertinės išvykos aukš
čiausi tašką, jis pasiliks kaip ypač 
šviesus momentas ir visoje taip 
įspūdžių pilnoje Anglijos viešna- 
gėję.

Tačiau būtų nenatūralu ilgai pa
silikti tokiose aukštybėse. Pasku
tinis šios išvykos koncertas mus 
grąžino prie pilkesnės ir norma
lesnės atmosferos: buvo tai pa
kartotinės koncertas Coventry 
Brookland hostelyje, kur jau prieš 
tris savaites 
tuoti.

Pakartotinis 
čią vietą po

tarimu įėjimas — nemokamas. Mat, 
nereikia užmiršti, kad eilinių šios 
stovyklos gyventojų biudžetas yra 
tik 5 šilingai savaitėje. Publikos — 
gerokai per 1000 žmonių, pasise
kimai *— entuziastįškas, atmosfera 
— itin nuoširdi. Nesant spausdintų 
programų, pranešinėjant tenka 
griebtis „gimtosios" vokiečių kal
bos, nes angliškai čia dar beveik 
niekas nemoka. Dypukams, žen
giantiems į garbingą „kovotojų 
dėl Anglijos eksporto" likimą, toks 
koncertas, atrodo, buvo tikrai gra
ži dovana.

Įdomu pažymėti, kad latvių sty
gų kvarteto končertas buvo kiek 
anksčiau įvykęs tiktai stovykloje. 
Jo klausė tik apie 200 žmonių, 
bilietai buvo , po 2’/» šilingo. Tiesa, 
vietiniams latvių rengėjams rei- t . _______________ -
kėjo surinkti bent už kelią ar- „New Inn“ (Nauja Karčiama) vieš- kosios hostelio vadovybės. Gal to- 
tistams. Mūsų gi energingų vado- būtyje, kuris, nepaisant tokio pa- dėl šį kartą lietuvių kolonija, iš- 
vų suorganizuotas „angliškas" kon- vadinimo, turi net 400 metų praeitį, skyrus nuoširdžiai prisidėjusį ra- 
certas Yorko mieste davė solidų Koncertas suruoštas nedidelėje, šytoją ir žurnalistą p. Daunorą, 
finansinį pagrindą. Iš jo buvo ne bet jaukioje salėje. Išbandę prieš vėliau ir p. Dikinius, menininkų 
tik apmokėtos menininkų išlaiky- koncertą puikų koncertinį forte- priėmime mažai tedalyvavo. Tą 
mo išlaidos bei padarytas turtin- pijoną, susiduriame pirmąkart su savaitę beveik visi mūsų tautiečiai 
gas įnašas L. Sąjungos Centrui, nauja anglų žemės keistenybe: jų dirbo naktinėje pamainoje ir buvo 
bet per tai buvo galimas ir šis vadinamu „koncertiniu" derinimu, gan išvargę. Atvykstant į Concen- 
gražus propogandinls žestas — ne- Reikia žinoti, kad instrumentų try įvyko komiškas ir važiuojan- 
mokamas koncertas stovykloje. dėmimas, atsieit pagrindinis „la" tiems į Angliją gan pamokinantis 

nėra visur ir visuomet vienodas, nesusipratimas: nepaisant pasiūs- 
Laisvalaikiu teko trumpai apžiū- Kontinente skiriama „normalusis“ tos telegramos, pusiau antrą po 

rėti ir Yorko miesto {žymenybę jo (žemesnis) ir „orkestrinis“ (aukš- pietų stotyje menininkų niekas ne
garsiąją katedrą, senovinį gotiško tesnis). Anglų orkestrinis derini- pasitiko. Atvykus taksiu į hostelį, 
stiliaus ir tikrai milžiniškų mastų. mas yra ĮygUS kontinentiniam, bet irgi jiems priimti niekas dar ne- 
Pastatas daro tikrai didingo įspū- jįe vartoja ir t. v. „concert buvo paruošta. Suradus p. Dauno-
džio. Tiesa, protestantu papročiu pitch“ (koncertinį derinimą), kuris rą, paaiškėjo, kad jis su dideliu 
jame beveik nėra religinių pa- yra ^ar gerokai aukštesnis. Taigi susirūpinimu laukia artistų tik nu
veiksiu ir stovylų. Nepaprastai tame paskutiniame derinime buvo siau aštuntą vakare, prieš pat 
verti gi yra seni vitražai, daug nutaikinti ir trys Gloucesterio sa- koncertą. Pasirodė, kad pašte „da- 
istoriškų paminklų ir atminimų. fprtepijonai. Skirtumas nuo tą" 1.38 p.m." paskaitė už „7.38 p.

„normalaus" buvo netoli pustonio, m.", nes . . . „vienas" angliškai 
kai kuriuos kūrinius akompanija- rašoma tik lazdele, be kabliuko iš 
torius turėjo transpanuoti žemyn, kairės. Kitaip skaitoma už „septy- 
kitus dainininkai laimingai „iš- nis" (šis skaitmuo neperbrau- 
tempė”. Publikos susirinko gražus kiamas) . . .
būrys, tačiau, deja, ne tiek, kad Koncertas vyko toje pačioje 
padengtų vietinių lietuvių padary- hostelio salėje. Buvo duota beveik 
tas stambias išlaidas reklamai, sa- įjtisai nauja programa. Publikos 
lei ir 1.1. L.S. skyrius turėjo pa- buvo apsčiai, apie 50 lietuvių at- 

- u... vyko autobusu iš netolimos sto-
Šiaip vyravo įvairūs 

,,Evw" ir anglai. Koncertas, kaip 
atrodo, ėjo neblogai, nepaisant 
tam tikro artistų nuovargio. Šį 
kartą ypač šiltai su gausiais „bi- z-.z" praėjo lietuviškoji progra
mos dalis (dažniausiai šiaip dide
lio pasisekimo susilaukdavo operų

Važiuojant iš Full Suttono į kitą 
koncerto vietovę, tenka pasinau
doti populiariausia ir pigiausia 
Anglijos susiekimo priemoje — 
autobusu. Trumpesniems atstu
mams Anglijoje autobusai visai 
nukonkuravo traukinius. Linijų 
yra visomis kryptimis, mašinos 
eina dažnai, yra neperpildytos ir 
patogios, paima ir lengvesnį ba
gažą. Pavažiavus iš Yorko žaliais

Sis koncertas ir visa viešnagė 
verti ypatingo paminėjimo savo 
ypatingų aplinkybių dėliai.

.Gloucesterio miestas nėra dide
lis, bet senas, istoriškas ir gražus. 
Įdomu priminti, kad vienas iš 
Anglijos karaliaus brolių nešioja 
„Duke of Gloucester" titulą. Lietu
vių branduolį čia sudaro žemės 
ūkio darbininkų hostelis miesto 
pakraštyje, kur yra apie 60 lietu
vių. Jiems vadovauja p. A. Ka
volis, kuris ten neblogai įsitaisęs mus kiek nustebino, 
(stovykloje Welfariu). Menininkai aiškėjo, kad jo iniciatyva išėjo ne 
apgyvendinami pačiam mieste, iš lietuvių kolonijos, bet iš angliš-

buvo tekę koncer

kvietimas į tą pa- 
taip trumpo laiko 

Vėliau pa-

kelti gerokus nuostolius.
Gloucesterio viešnagės svarba vXk*°®’ 

laukais nepilną valandą, priva- buvo'tačiau ne publikos kiekyje 
žiuojame Tadcasterio miestuką. ar koncerto finansinėje apyskai- 
Išlipę nurodytoje vietoje ir paėjė- toje. Lietuvių vadovams pavyko 
Ję kokius 20 # metrų, pamatome suinteresuoti mūsų solistų koncer- 
„gimtu oru dvelkiančias" bačkas. tu visą eilę įtakingų asmenų. Čia sals 
Mus sutinka malonūs lietuviški tarpininkavo šio distrikto žemės moR 
veidai — esame.vietiniame žemės ūkio hostelių vedėjas p. Mac Do- _ . , .
ūkio darbininkų hostelyje. well, didelis muzikos mėgėjas ir arijos). ^Patiems menininkams^Jis

nomas Anglijoje kaip bravarų 
miestas. Teka pro jį ir maždaug 
lyg Nevėžis (irgi kiek mažesnis). 
Palei „Nevėžio" tiltą, kaip ir Pa- 
nevežyję,— raudonų plytų bra- 
varai Tadcasterio hostelis sudaro 
um tbczu ..ĮvĮJgiu maloni, išimti: dmul
priešinga aiškiai tautų paišymo ( užlarėjaS| savū laiku plr.
ir nutaut nlmo linijai čia gyvena ^as d <ešai lškelti mums 
vien lietuviai, apie 160 vyrų. padaIylllįa’ skriaudas: dalyvavo 
Stovyklos „angliškoji vadovybė- [ • 1
puskarininkio tipo anglas su žmo
na, geraširdis ir linksmas, vadinąs 
kone vl.ua vyrukus darbininkus r..._......................, ---------- raIaue _ 5o5lū
jų lietuviškais vardais (su priedu nustatė puikiai praėjęs koncertas, El4bleta Stotis buv0 išpuošta gė- 
„my fnend ir draugišku bokso kuriame mūsų solistai buvo, kaip lėmis ant peron3 patiesti kilimai. 

------ - - Policijos — gan daug, bet ji tik 
visuomenės informuo- regUiiaVo minios judėjimą. Šiaip 

tumą pradžioje pobūvio iliustruoja stotyje ir šiuo atveju viešpatavo 
kad ir šitokie kai kurių, ypač po- ,jprasta demokratinė laisvė ir pa- 
nių, klausimai: „Ar labai sunkūs sitikėjimas. Išvažiavome ketvirčiu 
dabar kelionės suvaržymai konti- vajandos aukščiau iš to paties pe- 
nente? Ar Jums buvo platai sunku ronOi kuriame kaip tik buvo lau- 

i------------------------ . Anr.it.rn kiamas karališkasis traukinys, ir
rikiavosi princesei sutikti miesto 
potentatai.

„Po 'dviejų valandų — mes vėl 
prakalbos, prasidėjusios Londono triukšmingoje Euston sto- 

antroje pobūvio dalyje. Jas prade- tyje. Reikia skubėti į viešbutį, nes 
jo VI. Jakūbėnas, anglų kalba pa- tą patį vakarą abi ponios solistės 
dėkojęs už puikų priėmimą ir pasižadėjo dalyvauti Londono ne
trumpai išdėstęs menininkų pa- tuvių parapijos Motinos Dienos 
dėtį, kaipo žmonių netekusių tė- minėjime. Kaip matome, mūsų so- 
vynės ir pirmą kart įsileistų iš DP lis tai Anglijoje dyki nesėdi: per 
stovyklų koncertuoti į Angliją Po tri» dienas — trys pasirodymai: 
to sekė Visa eilė prakalbų—vaka- Gloucester Coventry ir Londone, 
rienės šeimininko p. Nicholls, Londono minėjime mūs vėl laukia 
Gloucesterio vyskupo, vicebur- įdomūs įspūdžiai senosios lietuvių 
mistro, valst. gynėjo (šerifo), Glou- kolonijos tarpe. Bet apie tai — 
cesterio katedros vargonininko. Jie kitą kartą.
visi ne tik sveikino menininkus Anglija, gegužės mėn.

antras Coventrio atlankymas pali- 
siPTin V1MUU- ko kiek Oficialesnio įspūdžio, nors 
Pn koncerto angliškoji hostelio vadovybė paro

dė daug vaišingumo. Nepaisant 
-o suruoštas ssKurarugas vėlaus laiko, po koncerto buvo 
i. Jo svarbiausi ruošėjai »j ovykbje suorganizuota solistams 
............................... • šilta ir gausi vakariene. Nakvoti 

teko tose pačiose darbininkų gy
venamose „celėse", tik abi mote
rys solistės šį kartą buvo apgy
vendintos patogesniam stovyklos 
personalo bloke.

r___ „ ___ __  - ... Kitą rytą mus
taip pat ir vyr. gynėjas (Šheriffas), sunkiai prasiveržė 
burmistro pavaduotojas ir kit. nią j geležinkelio 

.. tryje’ buvo laukiama Anglijos ka-
Sio priėmimo nuotaiką žinoma, rajaitė — sosto įpėdinė princesė

menės „smetonėlė“.
viešbučio salėje mūsų meninin
kams buvo suruoštas iškilmingas 
priėmimas. __ ----- —1 •" r
buvo vielinis turtuolis statybinin
kas ’ p. W. Nicholls, toliau Glou- 
cesterio anglikonų vyskupas, žino-

vežantis taksis 
pro žmonių mi- 
stotį: Conven-

LIETUVIŲ LENGVOSIOS AT- Po pertraukos greveniškiai bando 
------- ------------------ atsigriebti tačiau nevyksta. Trečias 

ketvirtis- 2:19 Uchtes naudai, tačiau 
ketvirtame ketvirtyje vaizdas staiga 
pasikeičia, ir greveniškiai pradeda 
Izginti. Liko dar minutė laiko- 30:30! 
Iki baigminio švilpuko vos keliolika 
sekundžių- ir čia greveniškiams pasi- 
lyginti. Liko dar minutė laiko- 30:?0! 
rungtynes baigiant 32:30 savo naudai. 
..Zaipui" taškų pelnė: Niurnaitis ir 
Jarutis- po 6. Žilinskas- 3. Keblins- 
kas- 4 ir Valaitis- 13. Uchtės Jau
niams: Kezvs 1-2. Kezys II-4. Dru- 
seikis-8 Piečaitis-7, Valtkus-5 ir Mar
cher tas-4.

Po to Įvykusiose tinklinio rungty
nėse pajėgesni pasirodė uchtiečiai ir 
už kreošini atsirevanšavo „sausai". 
Rungtynės baigėsi 2:0 (15:8 ir 15:111 
Uchtės naudai. K-tas

LETIKOS PIRMENYBĖS 
1948 METAIS

S. m. liepos 17-18 d. d. Augs- 
burge-Hochfelde įvyksta trijų va
karinių Vokietijos zonų lietuvių 
lengvosios atletikos pirmenybės.

Varžybų programa:
Liepos 17 d. vyrams — 100 m. 

(užb. ir L), 400 m., 3000 m., 3000 
m. ėjimas, į aukštį, diskas; jau
niams — 100 m. (užb.), į tolį, ru
tulys ir ietis; moterims — 100 m., 
į aukštį, rutulys; mergaitėms — 
60 m. (užb. ir f.), į aukštį, rutulys.

Liepos 18 d. vyrams.—• 200 m., 
800 m., 1500 m., į tolį, rutulys, ie
tis ir 4X100 m., 5000 m. ėjimas; 
jauniams — 100 m. (f.), į aukštį, 
1000 m., diskas, 4X100 m.; mote
rims ir mergaitėms: — į tolį, dis
kas, ietis, 4X60 m.

Dalyviai registruojasi iki liepos 
Augsburg-Hochfeld, Leyboldstr. 1. 

At vykstantieji laukiami liepos 
16 d. vakare, registruoiamasi 
„DAINAVOS“ sporto klubo pa
talpose.

Papildomas maistas bus išduo- 
vietoje.

Vyr. FASK-to L. Atletikos cholsy Lausanne ir Merry Boys. Fi- 
Vadovas natinėse rungtynėse lietuviai susitiko

su ASC Zūričh I kurią sudarė ame- 
_ ... „ ____ __ _____rikiečial, studijuoją Šveicarijoje, Slo.JAUNIŲ SPORTO ŠVENTE se rungtynėse mūsiškiams labai ne- 

GREVENE pasisėke, nes II kėliny turėdami 13
S. m. gegužės 26-2? d. d. Grewene taškų persvarą. >turėjo supasuoti_prieš 

vietos jaunių iniciatyva |vyko sportu 5,eraI mėtančius, aukštus amerikie- 
šventė, kurioje Greweno, Uchtės bei ėius paskutinėse sekundėse, pralošda- 
Grewend latvių jauniai turėjo progos mi 33-44. Vėliau įvykusiame dovanų 
tarpusavy parungtyniauti. Buvo kovo- dalinime ASC Zūrich II (lietuviai) 
jama kre,pšinyte stalo tenise, tink- kaipo iškovojusi II-ją vietą šiose 
linyje ir šachmatuose. žaidynėse gavo sidabrinę sėkštę. Lie-

SVentė pradėta šachmatų žaibo tuvius krepšinvje Šveicarijoje atsto- 
turnyru, kurio nugalėtoju išėjo Mar' vauja: Tumaitis, Pranckūnas. Vait- 
chertas (Uchte) antroje palikdames kus, broliai Striplnial ir broliai 
Žilinską ir trečioj-Keblinską. Bandžlai.

Sekančią dieną įvykusiame staio 
teniso turnyre pirmąją vietą išsiko
vojo Greweno „Žaibo“ jauniai, ant
roji teko Greweno latviams ir tre
čiąja trėjo pasitenkinti Uchtės jau- 
"sientės dėmesio centre- krepšinio 
rungtynės tarp Greweno „Žaibo" ir ,kit£ žymesnieji vokiečių meisteriai 
Uchtės Jaunių komandų. Rungtynes Brinckmann, Rellstab. Wildschutz 
po kietos kovos laimėjo žaiblečlal ,r “• 
pasekme 32:30 (Il:19> Pirmas kė- — GmUndo lietuviai — Rytų WUrt- 
linys baigiamas 19:11 Uchtes naudai, tembergo nugalėtojas. SchwMblsch-

tas

GRAZUS MŪSIŠKIŲ PASIRODYMAS 
ŽENEVOJE

Balandžio fD-^Il d. Ženevoje |vyko 
didelės’ krepšinio žaidynės, kuriose 
dalyvavo 26 ekipos (4 buvo pakvies
tos iš Prancūzijos). Šiose žaidynlse 
favoritais buvo laikomos žaidynių 
rengėja Ženevos Champel I ir pran
cūzų Stade Francais I ekipos, tačiau 
įvyko visai kitaip, kadangi finalan 
pakliųyo abi ZUricho studentų su
organizuotos ekipos Akademischer 
Sport Chib Zūrich I ir II, kurių pas
tarąją atstovavo lietuviai gyvenan
tieji Šveicarijoje. Mūsiškiams teko 
2 dienų būvy sužaisti 6 rungtynes, 
kuriose, prieš (kopdami finalan, |vel- 

'kę šias ekipas: Servette III, Mont-

ŠACHMATAI
— Meisteris Tautvalšas pakviestas | 

Oldenburg meisterių turnyrą, ku
riame b© jo dalyvauja: Vokietijos

Greweno ir Uchtes Jauniai po krepširio rungtynių

Gmūnd lietuvių šachmatininkai, da
lyvaudami nuo pr. metų rudens 
WUrttembergo vokiečių pirmenybėse, 
savo laimėjimais prasiskynė kelią iki 
baigminio WUrttembergo penketuko. 
Šiose p-bėse dalyvauja per 100 ko
mandų. Laimėję Rems-Murr (upių 
vardai) Berzifko meisterio vardą, 
Gmūndo lietuvių šachmatininkai buvo 
suporuoti su Ulm-Heidenheim-Aalen 
meisteriais. Aalenas įveikė Ulmą 
4,5:3,5. o lietuviai — Ellwangen vo
kiečius 8:0 (!) (tai rekordinė pasekmė 
per WUrttembergo p-bes). Po to, lie
tuviams teko susitikti su Aaleno mei. 
sterlu ir šitas rungtynes lietuviai už
tikrintai laimėjo 5,5:2,5. Dabar už 
GmUndo lietuvius startuoja ir mei
steris Tautvalšas, kuris, lošdamas pir
moje lentoje, laimėjo prieš žinomą 
WUrttembergo meisteri Seiboldą, Bra
zauskas — Kingą, Skibniauskas — Wal
ter!, Markevičius — Eymanną, toliau 
Stančius pralošė dr. Harrul. Kaunas 
baigė lygiomis su dr. Freun, Ans- —---------- --- - ------------
kolis laimėjo prieš Riedel ir Zen- tapo Marseille su 48 t. iš 34 susltlki- 
kevičius pasidavė Bausingeriui. — *-x---- - •«- — *

Be GmUndo lietuvių | baigmini pen
ketuką |eina dar Geislingeno, Stutt- holme 
garto antroji. Bad Cannstatto ant- Kurioj* . .
roji ir Ludwissburgo vokiečių ko- vaatletal. 
mandos. 2 pirmieji to penketuko lai- — Pasaulio lengvo svorio bosko 
mėtojai bus perkelti | Landeslyga meisteris Ike Williams (JAV) s®vo 
klasę. GmUndo lietuviai susitinka: titulą vėl apgynė, laimėdamas taškais 
birželio 13 d. su Geisglngeno vokle- prieš E. Bolanos (Meksika), 
čiais, birželio 20 d. su Stuttgarto — Olandijos futbolininkai nugalėjo 
antrąja, liepos 4 d. su Ludwigsburgo Oslo mieste norvegus pasekme 2:0. 
ir liepos 18 d. su Bad Cannstatto 
antrąja.

Tumais ~ v.l«yDine.e rugoy rung- 

gegužės 27 d. pasibaigė latvių laimė- ~ K?echeln si 43 ušk * 1 ‘ 
J imu. Taškus pelnė Vilpša ir inž. Ci- T5_ Danilos ir Suomhos susitikimas 

*r Dabulevlč‘us b,lgė bok.ė^baigėsi Womls
lygiomis. _ Tarptautiniame teniso turnyre

— V. Mikėną s-15-t. kartą laimi Paryžiuje vyrų vieneto laimėtoju 
Lietuvos p-bes. Šių metų Tarybų Lie- tapo Parker (JAV), finale laimėjęs 
tuvos p-bes laimėjo Mikėnas su 121, orleš Drobny (Čekija) 6:4, 7:5, 8:6. 
(iš 15), 2. Cukajevas 11,5, 3—4 vietas Moterų vienete: Londry (Prane.) - 
dalinosi Vistaneckis su Dislerlu. Fry (JAV) 6:2. 0:6, 6:0. Vyrų dvejete.

— 4 miestų rungtynes laimėjo Stutt- Bergelin (Sved.) ir Drobny-Hopman Ir
gart, 2. Heidelberg, 3. Karlsruhe ir 4. Sedgman (Austrą.) 6:3, 3:6, 6:3. Mo- 
Mannheim. Komandos buvo po 20 terų dvejete: Hart ir Todd (JAV) - 
žaidėjy. K M-člus. Fry ir Prentlū (JAV) 6:4. 6:2. Miš

raus dvejeto nugalėtoju tapo Todd 
su Drobny, o Jaunių vleneto-Nlelsen 
(Danija).

— Italijos futbolo meisteriu tapo 
FC Turin.

, , . .... —Švedija bokse laimėjo prieš N?r-
sek., Monti (Jtal.) 10,6 sek., Snads vegiją pasekme 10:6.
(Sov. Sąj.) 10,7 sek.. Baily (Prane.) — Barbara Ann Scott, St. Morltze 
10,8 sek. 200 m.: Siddl (Jtal.) 21,7 sek., laimėjusi dailaus čiuožimo pasaulio 
400 m. Mc Kėriley (Jamaika) 46,9 sek. ...... . .........— ----
800 m. LJunggren (Sved.) 1:55,2 mln., 
1500 m. Hansenne (Prane.) 3:50 mln.; ---r—---—----- . —- r-
3000 m. Reiff (Belg.) 8:32,8 min., 5000 perėjo 18 mėgėjų | profesionales, 
m. Jacobsson (Sved.) 14:50,4 mln., ~ —•-♦-v... ♦
10.000 m. Zatapec (Cekosl.) 30:28,4 
mln.; 110 m. su kliūtimis: Porter 
(JAV) 14,1 sek., Mc Kee (JAV) 14,1 
sek. 400 m. su kliūtimis: Larsson 
(Sved.) 53,2 sek., 3000 m. su kliūti
mis: SJoestrand (Sved.) 9:02 mln.; 
čuolis | aukšt|: Knecht (JAV) 2,02 m., 
čuolis | tolĮ: Holland (JAV) 7,45 m., 
trišuolls: Bobin (Prano.) 14,65 m. dis- opu.« rcu«&wriuuu vo
kas: Gordien (JAV) 54,55 m., kūjis: kviestas Jonas V. Ambrose - Ambro- 
Kanakl (Sov. Sąj) 56,87 m., ietis: zevičlus, gyv. 425 B Salisbury St. 
Seymour (JAV) 72,70 rutulys: Ton- Savo darbą naujasis redaktoriua jau 
ville (JAV) 17,19 m. Arvidsson (Sved.) .pradėjo.

Jau nuo pat Jaunystės Jonai Am
brazevičius domėjosi sportu, daly
vaudamas (vairiose sporto koman
dose. Karo metu Ambrazevičius bu
vo karo laivyne leitenantu.

Apie Ambrozevlčlaus paskyrimą 
radijo sporto redaktoriumi plačiai 
rašė Worcester Daily Telegram. Gra
žiu žodžiu apie naująjį redaktorių ' 
atsiliepė radijo stoties vadooybė pasi
kalbėjime su to laikraščio reporteriu.

gi Šveicarija Ir Belgija tik futbolo 
varžybose.

— Valstybinėse futbolo rungtynėse 
Kinija nugalėjo Bataviją 5:1 ir 3:0, 
Belgij a-Prancū’ži ją 4:2, Vengrija- 
Rumunlją 9:0.

— Prancūzų krepšininkai nugalėjo 
šveicarus 35:26, o prancūzės moterys- 
švelcarietes 36:23.

— Lengvoje atletikoje Praha lai
mėjo prieš Belgradą pasekme 113:94.

— Pietų Vokietijos L klasės fut
bolo pirmneybčse, kuriose dalyvauja 
20 komandų, mlesterio vardas jau 
atiteko 1. FC. Nuernberg.

— Amerikietis negras Lloyd la 
Beach 200 m. bėgime pasiekė pasau
lio rekordą, prabėgdamas tą distan
ciją per 20,2 sek. (Senasis pasaulio 
rekordas priklausė J. Ovensul — 
20,3 sek.).

— Austrijos futbolo meisteriu tapo 
Rapid su 28 t. antroje vletoje-Wacher 
su 27 t.

— Prancūzijos futbolo meisteriu
mų. Antroje vietoje Lille su 47 t.

— Po Londono olimpljados Stock- 
holme vyks „mažoji ollmpljada", 
kurioje dalyvaus ir vokiečių len-

— Prancūzijos antroji (Bj futbolo 
rinktinė nugalėjo - Casablancoje Ma
roką, pasekme 2:0. ■

— Italija valstybinėse rugby rung-

K. M-člus.

ŠIŲ METŲ LENGVOSIOS ATLETI
KOS PASEKMES

Vyrų: 100 m. La Beach (JAV). 10,2

Moterų: 80 m. su kliūtimis: 
Oberpreyer (Austr.) 11,8 sek., diskas: 
Dumbadse (Sov. Sai) 49,37 m., rutu
lys: Georjukova (Sov. SąJ) 13,79 m., 
Ostermeier (Prnac.) 13,79 m., Ietis: 
Anokfna (Sov. SąJ) 44,12 m., šuolis | 
tol|: Rohonci (Vengr.j 5,47 m. Iv.

TRUMPAI Iš VISO PASAULIO
— Iš pakviestos 61 valstybės | Lon

dono ollmpijadą davė sutikimą daly
vauti Jau 58. Varžybos bus praveda
mos 17-koje sporto šakų Visose var
žybose dalyvauja: J .*. 
Prancūzija, Jtalija, Čekoslovakija ir 
Vengrija. Olandija ir Austrija ne
dalyvauja tik krepšinio varžybose,

Anglija,

meisterės vardą, Toronte pasirašė 
sufartj su filmų bendrove „Music 
Corporation of America" ir tuo pačiu

— Ispanijos futbolo meisteriu tapo 
Barcelona, O Portugalljos-Benfl- 
Llssabon.

FC 
cas

LIETUVIS RADIJO 
SPORTO RERAKTORIUS

WORCRSTEiR, Conn. — WT AG ra
dijo stoties sporto redaktoriumi pa-
zevičius, gyv. 425 B Salisbury St.

Pastaba. Del ne nuo redakcijos 
priklausančių priežasčių, šis spor
to skyrius išeina sumažintas.

Red.

Mielą suolo ir idėjos 
draugę IRENĄ SACEVI- 
ClOTĘ ir ALBERTĄ SU
SlNSKĄ, sukūrsius ateitinin- 
kišką šeimos židinį, nuošir
džiai sveikiname
Kostas, Konradas ir Bronius

Be to. yra susidariusi ir mokytojų 
grupė, kurią anglų kalbos taip pat 
moko amerikietė.

Mokytojai ir mokiniai su dėkingu
mu minės ponios pirmininkės Phelps, 
sekretorės English ir kitų pasišven
tusių ponių pastangas ir darbą.

J. Janušaitis

Ta pat dieną, 16 vai., lietuvių dai
lės parodos patalpose, (vyks Jury 
Komisijos posėdis skirti premijoms 
už geriausius tremtyje sukartus ta
pybos, skulptūros, grafiko:, ir tai
komosios dailės kūrinius.

L. D. Instituto Valdybos nutarimu, 
dali. V. K. Jonynas atšauktas iŠ 
Jury Komisijos. Kitiems L. D. In-

- stituto nariams atskiri pakvietimai | 
Jury Komisijos posėdi nebus siun
čiami.Pranešimai

vitavimas pasiekia mus ir kartu siun
tėją oro paštu, o atvejuj, kada ga
vėjas betarpiai informuoja siuntėją 
.apie siuntinėlio gavimą paprastu 
paštu, — praslenka daug daugiau 
laiko, kol siuntėjas patiria apie siun
tinėlio įteikimą Ir tuo pačiu siun
tėjas daug vėliau pakartoja užsa
kymą.

Juo skubiau grąžinsi pakvitavimą, 
tuo greičiau gali tikėtis sulaukti kito - 
siuntinėlio. SEND, Inc. USA.

„my friend" i. ----- „--------------- „________„
niuksu). Šiaip visas realus sto- , tyčia, pavyzdingos formos. Susi- 
vyklos tvarkymas guli ant Mr. 'rinkusios ’ '
Tony pečių: yra tai Pinnebergo 
studentas p. Ant. Klimas, vertėjas, 
Welfare ir, atrodo, faktinasis me
nedžeris. Gavome įspūdžio, kad 
Mr. Tony pažįsta ir mėgsta visas 
Tadcasterio miesčiukas. Tvarkinga 
ir švari stovykla turi- gerą vardą 
visoje apylinkėje. Jos išvaizda ir
gi jauki: tarpai tarp barakų iš
puošti tautinėmis emblemomis ir 
skoningais darželiais, vyrai atrodo 
sveiki ir patenkinti.' Maistas sto
vykloje labai geras. Dėl menininkų 
garbei specialiai pagamintų pietų 
(menu: barščiai ir avienos kepsnys) 
iškyla ginčas — ar jie vertintini 
3500, ar tik 3000 kalorijų. Meni
ninkams užleidžiami Mr. Tony ir 
kito personalo kambariai. Pasisti
prinę ir pasilsėję, kitą dieną žen
giame koncertuoti į jaukią miesto 
salę. Ji prisirinko pilna daug ge
ros anglų publikos, be to visa vie
tinė lietuvių kolonija ir nemažai 
suvažiavusių tautiečių. Ypač gau- . 
šiai atstovaujamas netolimas Brad- 
fordas, iš kur atvyko ir kompozi
torius St. Gailėvičius. Koncertas 
praeina gražiai, pasisekimas dide
lis, „bisų" ir autografų netrūksta. 
Po koncerto menininkams suruo- 
šiamas nuožirdus savybės pobūvis 
stovykloje, dalyvaujant ir anglui 
menedžeriui.

iš Lietuvos pakliūti į Angliją? .

Šiuos orientacijos trūkumus pa
vyko tačiau greit ir radikaliai pa
šalinti. Šiuo atžvilgiu ypač daug 
padėjo ’ "

STAT Korp! Grandis pir
mininką, dipl. inž. chem. 
ALBERTĄ SUŠINSKĄ ir 
stud. chem. IRENĄ SACE- 
VlClOTĘ, sukūrusius lietu
višką šeimos židinį, svei
kina ir linki daug laimės.
STAT Korp! Grandis Centro 

Valdyba

L. D. Instituto Valdyba.

Tadcasterio stovykla išsiskiria 
iš kitų savo vienalytiškumu ir pa
vyzdingu susitvarkymu. Ji gali bū
ti pavyzdžiu, kokių gražių rezulta
tu pasiekiama, sutraukiant vienos 
tautybės .žmones. Deja, kaip ma
tome, taip esti tik išskirtiniais at- 
vėjais.

Norint pasiekti sekančio kon
certo punktą — istorinį Gloucester 
(tark „Gloster") miestą, tenka net 
7 vai. Išbūti kelionėje — neįpras
tai daug šioje nedidelių atstumų 
ir greito susisiekimo šalyje: auto-

Grupelė moksleivių ateitininkų iš keletos Bavarijos lietuvių gimnazijų.
K. Daugėlos nuotr.

LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO 
RENGIAMI LIETUVIŲ TAUTODAI

LĖS KURSAI DAILIŲJŲ AMATŲ 
DIRBĖJAMS.

Kursai įvyks Freiburg Im Br., 
Wonnhaldestr. 1, Rebhaus, 1948 m. 
liepos mėn. 15, 16 ir 17 dienomis.

Kursams vadovaus Freiburgo Tai
komosios Dailės Mokyklos Audinių 

. Studijos Vedėjas dalininkas Anta
nas Tamošaitis.

Kursuose bus dėstoma: 1. Lietuvių 
i liaudies menas ir ornamentika. — 
I dėst. dail. A. Tamošaitis, 2. Liaudies 
i raižiniai — dėst. dali. T. Valius. 3. 
! Lietuvių dailė — dėst. A. Valeška. 
; 4. Liaudies tapyba — dėst. V. Viz- 
į girda.
Į Kursų metu bus surengta lietuvių 

liaudies meno ir tautinių drabužių 
paroda. — — --------- ----- ------- ■ -—

Norintieji kursus lankyti siunčia Gmuend, Bismarck-Kaserne 1 655.
; pareiškimus iki š. m. liepos mėn.

•d. §iuo adresu: Lietuvių Dailės In
stitutas. jFrelburg Im Br., Wonnhalde
str. 1, Rebhaus.

Kursų lankymas memokamas. Mai- ... ----- , ____ , ______ _ r._
. stu kursų lankytojai apsirūpina pa- šomi kreiptis t C/Kartoteką per vle- 
’ tys Iš kitur atvykusioms kursų lan- tos L/TB padalinius, kartų nurodant 

kytojams. pagal galimybes, bus pa- skelbimo eiles Nr. ir savo adresą, 
rūpintos nakvynės. Norintieji gauti 627. VAITKAI Iš Ismalukų: PoSKAĮ 
nakvynę, pažymi tai pareiškime. iš Truplaukės; RAUDONAI iš Me-

L. D. Instituto Valdyba. Cedų; KATARZALES iš Raudūnų;
KARALIAI iš Barsiu; VlSNIAUSKAI 

’ TFTUVIŲ DAILĖS INSTITUTO IR ‘š Kančaičių. 
dailės PREMIJOMS SKIRTI JURY 628. STANKUS Jonas, Aleksandra, 

KOMISIJOS NARIAMS. Liudvikas ir Stasė iš Numšių;
„c.,,., „.--j-... Pranešama, kad š. m. birželio 19 d., STANKIENE Ona, Jonas, Leonas iš

šio klubo narės — amerikiečių karių šeštadieni, 11 vai., Hanau, L. T. B. Arklių; OLSAUSKIENE-Pilkauskaitė
ir civilių tarnautojų žmonos — ma- patalpose, šaukiamas. L. D. Instituto Stasė.
loniai sutiko globoti lietuvių, latvių narių visuotinis susirinkimas. Dlenot- 629. TITENIENE-Kumzaitė Jadvyga 
ir estų gmnazijų atskiras klases ir varkėje: premijoms skirti taisyklės, su vaikais; KUMŽA Antanas ir Do-
praktiškai mokyti tų klasių mokinius Jury Komisijos papildymas, einamieji mininkas; JOKUBAUSKAI iš Kur-
anglų kalbos. reikalai. šėnų; CElCYS Kostas ir Vladas iš

Jau veik ištisi metai, kai apie 10 
amerikiečių ponių. vadovaujamos 
Moterų klubo pirmininkės Mrs. 
Phelps, kas savaitė lankosi šioje sto
vykloje ir kiekviena klasės globėja 
savo auklėtinius moko anglų kalbos. 
Šios .ponios nuoširdžiai dirba su mū
sų jaunimu ir turi tikslą mokiniams 
nadėti, kartais ir materiališkai, iš
mokti taisyklingai kalbėti angliškai, 
supažindinti Amerikos visuomenę su 
np gyvenimu per mokinių laiškus, 
kuriuos jie rašo ponių nurodytais 
adresais. Žiemos metu pamokos bu
vo vedamos mokyklose, gi dabar 
pavasari daromos ekskursijos t gra
žesnes vietas ir mokomasi gamtoje. 
TSvykose pravedama praktiška pro
grama. mokinama dainų ir daromi 
nasikalbėjimai. Tenka pažymėti, kad 
š'os geradarės amerikietės, atvažiuo- 
damos pamokų drauge atsiveža savo 
pačių "amintų skahumynų ir savo 
mokinius tą dieną maitina. Taip pat 
atveža kartais ir aprangos, kurią p. 
Tercijonienė išdalina ypatingame var. 
ge esančioms moterims.

Šiuo metu globojamų mokinių yra 
per 60 vien tik iš lietuvių gimnazijos.

Savo mielus korporantus, 
coli. dipl. inž. chem. AL- 
BERTĄ SUSlNSKĄ ir Coli, 
slud. IRENĄ SACEVIClCTĘ 
vedybų proga sveikina

Karlsruhes STAT Korp!
GrandisLietuviai Vokietijoj

AMERIKIETES MOKO MOŠŲ 
JAUNIMĄ

Dar praėjusiais metais Hanau mo
terų tarybos dėka ir p. Tercljonle- 
nės pastangomis buvo užmegstl glau
dūs sanykiai su Frankfurto moterų 
klubu. NuoSirdžial bendradarbiaujant.

Poniai dantų gydytojai 
APOLONIJAI STANEVI
ČIENEI ir ponui ILDE
FONSUI STANEVIČIUI, jų 
brangiai dukrelei Juzytei 
mirus, reiškiu gilią užuo
jauta.

Med. sės. M. Stropienė

Miliems kolegoms p. p. 
STANEVIČIAMS, mirus jų 
dukrelei Juzytei, reiškiame 
gilią užuojautą.
Schw. Gmūnd’o Liet. Sto
vyklos Medicinos personalas

Visuomenės žiniai
SEND, Inc. siuntinėlių gavė- 
labai maloniai prašomi atei- 
su siuntinėliais orderio kvi-

Gerb.
Jai yra 
nančius 
tus tučtuojau pakvituoti ir gražinti 
nurodytu adresu. Tai yra jūsų pačių 
labui, nes tokiu keliu gražintas pak-

Padėka
Gerb. Tėvui Gutauskui J. S. už 

suruoštas rekolecijas ir paskaitas 
Frankfurto u-to lietuviams studen
tams studentų vardu širdingai dė
kojame.
Frankfurto u-to Liet. Stud. Valdyba

Paieškojimai
IŠ JAV yra paieškomi šie asmenys: 

Stanislovas Pūkštys, jo sesuo Marija 
ir motina Zuzana, kil. iš Kruopių 
parapijos ir Šiaulių apsr. Kas žino 
apie šiuos asmenis prašom pranešti 
šiuo adresu: Edv. Vilutis,- Schw.

SKELBIMAS Nr. 37
Iš JAV ir kitur yra paieškomi šiame 

skelbime suminėti asmens.. Ieškomie
ji, arba jų likimą žinantieji, pra-

Juozui Kinderiui, Juozui Bacevičiui, 
Metai Bakaitytel, Vytautui Bieliūnui, 
Jonui Balalkai. Vytautui Jankui, 
Bronei Glemžienei.

Be to, C/Kartotekoje yra Stasiui 
Masukevičiui laiškas ir Affidlvit of 
Support nuo Constance Misiūnas iš 
Brooklyn, Kaziui Trusinskui laiškas 
iš Montevideo ir Stasiui Jakubauskui 
laiškas nuo Alekso J. iš Australijos.

Šio skelbimo 622 eilės numeryje 
suminėti asmens privalo kreiptis | 
vietos ltb komitetus, įsirašyti per 
juos C/Kartotekon ir už ligšiolini 
delsimą tai atlikti — sumokėti pini
ginę auką Tautos Fondo naudai.

Gavus iš LTB komitetų užpildytas 
k'korteles ir aukų kvitus, per tuos, 
pat komitetus bus išsiuntinėta cias 
suminėtiems asmenims adresai, laiš
kai ir kt.

LTB C/Kartotekos Vedėjas.
P.C.I.RO. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA, 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ
MILOVIDOVAS George, gln 1921. 10. 

20, iš Muenchen;
NINSKTATIS Anus, 83 metų, iš Met- 

terųuetten'Heldekrug:
NOVIKAS Antanas, gim. 1894, iš Liud- 

vinavo;
NOVOZILOVIENE Elena, 70 metų, iš 

Halle;
PENN Laser, iš Šiaulių;
PĖNN Marcus, iš Šiaulių;
PENN Masche, iš Šiaulių;
PFNN Rochel, iš Šiaulių;
SANIAG Schmuel, iš Buchenwald;

"HEN BERGER Emma, gim. 1901.
10. 10.

šėnų; CElCYS Kostas ir Vladas iš 
Juodupės.

630. RUDIENE Euprazina ir MA
ŽEIKAITE Aniceta iš Kumplkų; 
SUOPYS Jonas iš Birštonu; PALSAI- 
TYTE Marija nuo Panevėžio; VAI- 
CAITE Bronė nuo Kretingos.
631. ABRAITIS Juozas iš Kybartų; 
GVILDZIUtE Stasė ir Regina nuo 
Paežerėlių; KAZLAUSKAS Antanas 
iš Raguvos; inz. KAROLEVAS Jur
gis; KARPAVIČIUS Petras.

632 Gauti giminių adresai iš JAV: auŠtin’ Anna, gim. 1919.
Jonui Antanaičiui, Ignui Vaitke- Poggelon Mecklenburg;
vičlui. Vytautul-Stanlslovui Augu- GORDON Shilamlth, gim. 
Stauskui. Julei Palaitienei-Botyriū- stutthof;
tei, Pranui Lučkauskui. Leokadijai GOZHANSKIS losas gim 
Katiliūtei. Stasiui Vilkaičiui. Pranui Dachau;
Karactejui, Pranui Karaliui. Filo- GRODZTNSKI Itzchajk, 17 menai Miskūnienei-Jurskytei. Jonui Buchenwald;
Sausariul. Mykolui Šoriui, Kaziui Ro- GRODZINSKI Rivkoh 22 metų, iš 
žansui, Veronikai Stirnaitei. Onai Buchenwald;
Janickaitei. Stasiui Valantiejui, Ju- JATKONITE Maria 45 metų', 
stinui Lukošiui, Antanui Mendeliui; JOFFE Jechiel. 23 metų;
Onai NU>arienei, Petrui Bielskiui, NOKOLAJEW Elly gim. 1929. 8. 2.; 
Edvardui Alminauskui, Andriui RAISCHUTIS Eva. gim. 1904. 5. 3., 11 
Smolskiui, Aleksui Jokubauskui, Klaoėdos;
Onai Kvederavicienei Kurpučlenei- SZNAJDERAJCINE Wanda, gim. 
Kasperavlčiūtei, Jonui Lietuvninkui, 1939. 7, jg. 13 Wien.

raitke- poggelon Mecklenburg; 
Augu- GORDON Shilamlth, gim. 1922,

1892,
metų.

18

3

vl.ua
P.C.I.RO


4 PSL.
ŽIBURIAI ’ 1948. VI. 26. 25 (135)

LIETUVIU SAVAITRASTIS

Keli faktai padėčiai vertinti

ropos, yra patvirtintas JAV vyriau
sybės pareiškimu, kad 1948 me
tais JAV, gali Vakarų Europai 
pasiųsti tik labai mažus kiekius 
ginklų ir amunicijos. Šis vyriau
sybės nutarimas galėtų būti pa
keistas, jei Europai del Rusijos 
iškiltų rimtas pavojus ir jei tam 
Kongresas duotų savo pritarimą. 
Kaip pranešama, šis amerikiečių 
nutarimas remiasi JAV užsienio 
reikalų ministerijos pagrindiniu 
įsitikinimu, kad sekančių šešių 
mėnesių būvy Rusija neketina 
įvykdyti jokios tiesioginės agresi-^ 
jos prieš bet kurį Europos kraštą.

P. JAGMINAS

Tarptautinis Komitetas studi
juoti Europos klausimams, į kurį 
įeina žymūs britų, prancūzų, bel
gų ir norvegų politikos vyrai, ne
senai paskeltame pranešime tvirti
na, kad jų dėmesį atkreipę Va
karų valstybių per paskutinius tris 
mėnesius gauti raportai, kad Rusi
ja turinti paruošusi planus oku
puoti Prancūziją, Italiją ir Skandi
naviją. Kai kuriuose raportuose 
net nurodoma užpuolimo numa
tyta data. Toliau pranešime rašo
ma, kad dabartiniu metu Rusija 
turi 190 divizijų kariuomenę su 
3 milijonais vyrų, iš kurių pusė 
stovi Rytų Europoj — pačioj Rusi
joj, Vokietijoj ir Dunojaus lygu
mose. Rusijos kariuomenė bendrai 
su satelitinių kraštų kariuomene 
Rytų Europoj siekia du milijonus 
vyrų. „Nei vakarų, nei pietvakarių 
Europoj šiuo metu nėra panašaus 
stiprumo kariuomenės, kuri galėtų 
jai pasipriešinti", sakoma prane
šime ir priduriama: „Todėl atrodo, 
jei dabartinėj padėty Rusija nu
tartų su savo satelitų pagalba 
staiga užpulti vakarų, šiaurės ar 
pietų Europą, tai ji tatai lengvai 
įvykdytų ir per visai trumpą lai
ką pasiektų Atlantą ir Viduržemio 
jūrą“. Komitetas pažymi, jog Rusi
ja supranta, kad bet koks pasi
kėsinimas prieš Vakarų okupacines 
kariuomenes Vokietijoj ar užpuo
limas Skandinavijos, Italijos ar 
Turkijos iššauktų karą, „tačiau 
yra galima, kad per sekančius mė
nesius Rusija bandys išnaudoti sa
vo dabar turimą karinę padėtį ir 
paspausti kitas valstybes, kad pa
siektų kaip galima daugiau poli
tinių laimėjimų, kol Vakarų val
stybių generaliniai štabai sukoor- 
dinuos.savo gynybos planus ir kol

Amerikos pagalbos Prancūzijai 
atsiginkluoti, ir kad del to karo 
atveju Prancūzija būtų greitai oku
puota.

Pasakojama, kad Londono šešių 
konferencijai del Vokietijos atei
ties baigiantis JAV amabasadorius 
L. Douglas paklausė prancūzų am
basadorių R. Massigli, ar Prancūzi
ja paremtų Jungtines Valstybes 
jėga, jei rusai bandytų priversti 
vakariečius pasitraukti iš Berlyno. 
Massigli klausimą perdavė pran
cūzų užsienib reikalų ministerijai, 
kuri į šį klausimą atsakė klausimu. 
„Kokia jėga?"

Šis atsakymas, anot St. Alsopo, 
aiškiai rodo prancūzų silpnumo bei 
jų nesaugumo jausmą, Kuris kai 
kuriuose Paryžiaus oficialiuose 
sluogsniuose nueina net iki isteri
jos.

Prancūzų įsitikmimas, kad JAV 
nepasiryžusi kariškai paremti Eu

JAV Atstovų Rūmų užsienio ko
misijos uždarame posėdy užs. reik, 
min. Marshallas padarė pranešimą 
apie tarptautinę padėtį. Po to 
svarstant karinės prievolės įvedi
mo įstatymą, vienas atstovas pa
reiškė, jog Marshallas tame po
sėdy pareiškęs, kad šiuo metu nėra 
pavojaus, kad JAV būtų įtrauktos 
į karą. Užsienio komisijos pir
mininkas Ch. Eaton jam atsaky
damas pažymėjo, kad apie už
daruose komisijos posėdžiuose kal
bėtus dalykus viešai kalbėti drau
džiama ir pridūrė: „Tačiau aš ga
liu pranešti tai, ko užs. reik. min. 
Marshallas komisijoj nesakė. Jis 
nesakė, nėra jokio karo pavo
jaus". Po to Eąton susisiekė as
meniškai su Marshallu, ir pasta
rasis jam leido paskelbti tokį jo 
pareiškimą: „Yra visiškai aišku, 
kad bet koks nukrypimas nuo mū
sų dabartinės politikos būtų nelai
mingas Jungtinių Valstybių sau
gumui ir galėtų privesti tiesiog 
prie to, ko mes norime išvengti, 
būtent, karo".

KONGRESAS PRIĖMĖ DP ISILEI
DIMO ĮSTATYMĄ

Niūriose DP gyvenimo dienose, 
tur būt, viena iš gražiausių proš
vaisčių buvo žinia, kad JAV Kon
gresas priėmė 205.000 DP įsileidi
mo įstatymą. Niekada išvietintų- 
jų dienos nebuvo linksmos ir vil
tingos. Jos dar labiau beviltiškos 
atrodė Vokietijos DP, kai buvo 
įvesta naujoji valiuta, kuri DP 
pavertė visiškais vargšais. Šią ne
viltį kiek sušvelnino senai lauk
tas įstatymo priėmimas.

Dar įstatymo detalių neturima. 
Iš radio ir spaudos pranešimų

MAITINIMAS „LABAI 
AŠTRIOJ PADĖTY“

PCIRO centras yra nustatęs 
visoms zonoms teikiamo maisto 
normas. Tie nustatyti tikslai iki 
šiol nepasiekti. Dėl lėšų stokos 
ir dėl maisto produktų trūkumo 
tuos nuostatus tuojau ir visur 
įvykdyti nebus galima.

Maitinimo problema yra labai 
aštrioje fazėje. Pati PCIRO ja 
labai su sirūpinusi. V. Sekreto
rius savo raporte pabrėžė.

„Absoliučiai būtina padidinti 
maisto kiekį visose zonose, ypač 
Britų zonoje Vokietijoje ir visoje 
Austrijoje. Ten buvo konstatuo
tas didelis .............................
kurių svoris 
sai reiškinys 
dinimą“.

Tasai klausimas bus plačiai 
svarstomas artimiausioje PCIRO 
arba Conseil General konferen
cijoje.

Susirūpinta ri vikų maitinimu.
PCIRO įvairių labdaringų or

ganizacijų padedama stengiasi 
mokyklinio amžiaus vaikams 
teikti vieną kartą valgyti moky
kloje. Tas labai teigiamai atsi
liepė į vaikų sveikatą. Norima 
tą reikalą generalizuoti. Tremti
nių atstovai, kurie dalyvavo ši
toje PCIRO konferencijoje, vi
sais būdais stengėsi tą problemą 
suaktyvinti ir iškelti į viešumą. 
Tuo tikslu buvo įteikta PCIRO 
pirmininkui ir Vykd. Sekretoriui 
atitinkamas pro memoria. Jame 
išdėstyta tos problemos tragiška 
būklė ir visos iš to pasekmės. Tai 
problemai sutvarkyti prašoma:

1. Nuspręsti, kad IRO paskirta 
gydytojų — expertu misija, pa
kankamai auritetinga ir nešališ
ka, eventualiai bendradarbiau
dama su kitomis tarptautinėmis 
institucijomis (turima galvoje T. 
R. Kryžius ir O. M. S.' organisa
tion mondale de la sante). Tie 
vardai tyčiomis apleisti, nes no
rėta išvengti aštraus IRO nepa
sitenkinimo. Bęt jei IRO maiti
nimo problemos nesutvarkys, tai 
reiks kreiptis į tas institucijas 
ir prašyti jų intervencijos), ir 
tremtinių gydytojais, artimiausiu 
laiku nuvyktų į vieta ir padarytų 
stovyklose ankietas. Tos misijos 
raportas turėtų būti patiektas

skaičius tremtinių, 
nepakankamas. Ta- 
labai stabdo 'įsikur-

ir organizuoti, bendradarbiau
jant su atitinkamomis instituci
jomis, išvykimą tremtinių vaikų 
poilsio į Belgiją, Olandiją ir 
Šveicariją.

4. Padidinti dabartinį 2% iki 
5% bendro skaičiaus gyvenan
čių stovyklose ligonių ne džiovi
ninkų nuošimtį, kurie galėtų 
gauti ligonio maisto davinį.

5. Rekomenduoti kompetetin- 
goms įstaigoms kviesti tremtinių 
atstovus — savo srities žinovus 
— dalyvauti komisijų, priiman
čių iš vokiečių ūkio tremtiniams 
maistą, darbuose.

Tasai memorandumas buvo pa
lankiai, priimtas, jis buvo multi- 
pikuotas ir visiems PCIRO kon
ferencijos delegatams padalintas. 
Jis buvo atspausdintas keliuose 
šveicarų laikraščiuose. Tenka pa
daryti išvadą, kad maitinimo ir 
sveikatingumo srityse tremtiniai 
turi daugiausiai vilčių laimėti. 
Tuo pat reikalu tremtinių atsto
vai pasuintė laišką H. Hoover, 
buv. J. A. V. prezidentui.

KELIONĖS PAŽYMĖJIMĘ- 
TITRE DE VOYAGE-IŠDA VIM AS

Tas tremtiniams labai svarbus 
klausimas išjudėjo iš mirties taš-

ko. PCIRO Vykd. Sekretorius ak
tingai vykdė 4 dalies pirmosios 
sesijos rezoliuciją:

1. realizuoti susitarimo iš 15. X. 
1946 vykdymą okupuotose Vokie
tijos ir Austrijos zonose;

2. įvykdyti, kad tremtiniai, esą 
Art. Rytuose, gautų „Titre de vo
yage“ įsikurdinimo reikalui. Toje 
srityje pasiekti rezultatai yra 
efektingi. Iki šios konferencijos 
18 valstybių pasirašė sutartį dėl 
„Titre de voyage“. Ją pasirašė 
taip pat 12 Britų Kolonijų.

Padaryti žygiai, kad ir okupuo-

toje Vokietijoje ir Austrijoje tie 
„Titre de voyage“ būtų išduoda
mi tremtiniams. Trijų valstybių 
(Britanijos, Amerikos ir Prancū
zijos) atstovai turėjo tuo reikalu 
pasitarimus su teisiniu PCIRO 
skyriumi. Bet suinteresuotos vy
riausybės iki šiol nedavė savo ga
lutinio ' atsakymo. Kol tas klau
simas nebus teigiamai sutvarky
tas Vokietijoje ir Austrijoje, tol 
jis neturės praktiškos reikšmės, 
nes beveik visi tremtiniai yra 
sukoncentruoti minėtose teritori
jose.

T Ą \ T KONGRESAS PRIĖMĖ KARI- 
J V nes prievolės įstatymą

ŽVILGSNIS Į POLITINIUS ĮVYKIUS SAVAITES BŪVY

Susisiekimas su Berlynu vis sunkėja
Birželio 18 d. paskelbta valiutos 

reforma vakarinėse Vokietijos zonose 
privedė prie visiško susisiekimo nu
trūkimo tarp sovietų ir vakarinių 
zonų. Nutrauktas ne tik keleivių su
siekimas traukiniu, bet taip pat už
draustas (važiavimas plentais bei 
pėstiems. Sovietai tvirtina, kad tuo 
būdu jie nori apsisaugoti nuo vokie
čių markių infliacijos iš vakarinių 
zonų. Prekiniai traukiniai faktiškai 
praleidžiami, tačiau sovietai atlieka 
griežtą jų patikrinimą. Amerikiečiai 
del to nutarė .prekinių traukinių su
sisiekimą su Berlynu nutraukti.

Del valiutos reformos vakarinėse 
zonose sovietai pasisako priežtai nei
giamai. Jie tvirtina, kad tai yra Vo
kietijos vienybės ardymas. Marš. 
Sokolovslks savo atsišaukime pa
reiškė, kad valiutos reforma bu-

komendantūros pasėdžiui trylika va
landų laiko ,,del pavargimo" ameri
kiečių delegacijos šefas pik. Howley, 
perdavęs savo pareigas pavaduoto
jui, iš posėdžio išėjo. Po to svarstant 
sovietų (neštą 14 kunktų pasiūlymą 
del algų bei atlyginimų, prancūzų 
atstovas pasiūlė j| atidėti sekančiam 
posėdžiui. Tada sovietų visa delega
cija iš 75 asmenų pakilo Ir Išėjo iš 
posėdžio. Pirmininkaujantis prancūzų 
atstovas sušukę išeinantiems sovie
tams. kad posėdis nebaigtas ir nenu
statyta data sekančiam posėdžiui. So
vietų delegacijos vadovas pik. Je- 
lisarovas tada rusiškai suniurzgėjęs, 
kad „posėdžių daugiau nebebus".

Dalis Baltijos un-to lietuvių profesorių V. Augustino nuotr.

karo metu buvo naudojami ka
riuomenės pergabenimui. Kiek*- 
vienas laivas paimdavo 4.000 ka
rių. Karui pasibaigus laivai buvo 
naudojami pakraščių susisiekimui 
ir paimdavo po 900 keleivių. Po 
vienerių metų kleleivių skaičius 
buvo sumažintas iki 600 asmenų. 
Naujoji programa numato laivus 
pritaikinti ilgesnio laiko kelio
nėms ir tinkamus gyventi. Bus 
įrengta daugiau mažų kambarių, 
kiekvienam keleiviui bus įrengtos 
spintelės, vaikams kambariai, 
valgyklos, miegamieji kambariai. ___ __________ ______
Keleivių kiekvienas laivas galės pirmai IRO sesijai.

2. Imtis reikalingų priemonių 
kad patikrintų visose zonose 
tremtiniams minimum 2400 ka
lorijų per dieną normaliam var
totojui ar padidintu vaikams 
maisto davinį.

3. Paskatinti IRO kompetetin- 
gas įstaigas padidinti sanatorijų 
ir poilsio namų skaičių vaikams

paimti po 550. Remontas numa
tomas taip įvykdyti, kad nedau
giau kaip vienas iš šių laivų, va
saros metu būtų dokuose ir kad 
remontas neužsitęstų ilgiau, kaip 
40 darbo dienų. Remontas bus 
daromas aštuoniuose dokuose ir 
atseis nuo 345.701 iki 495.000 do
lerių. DP pergabenimui numaty
ta šie laivai: Marine Marlin, Er
nie Pyle, Marine Jumper, Marine 
Tiger, Marine Carp, Marine 
Perch, Marine Falcon ir Marine 
Shark. Pabaltes Centro Komitetu

AUSTRIJOS DP
Pagal USFA vyr. būstinės pra

nešimą iš Vienos, Austrijos ame
rikiečių zonoje ir Vienoje balan
džio pabaigoje buvo 156.577 DP.

Iš pranešimo matyti, kad nuo 
1945 m. iš Austrijos amerikiečių 
zonos repatrijavo 700 659 DP ir ve„n p.
I atVyl<°- Zydų 1ŠVy’ Pr»f- S. Ein ir J. Walk LietuviųKO 1ZU.34U. .... —

S. m. birželio mėn. 10 d. Wuerz- 
burge įvyko eilinis Pabaltės Cen
tro Komitetų pirmininkų pasitari
mas, kuriame dalyvavo: Latvių 
C. K. pirmininkas H. Klarks ir J. 
Venners, Estų C. K’ pirmininkas

primininku pasitarimai

aiškėja, kad pagal naująjį įstaty
mą, kurį JAV kongresas priėmė

Amerikos apsiginklavimo planai 
nebus per toli įvykdyti". ... _ . .

Su šiuo Tarptautinio Komiteto birželio mėn. 18 d., t. y. prieš pat 
pranešimu supuola nesenai padary- išsiskirstant atostogų, į JAV per 
tas Čekoslovakijos informacijos dvejus metus galės įv^ži^ot’ 
ministerio Kopeckio pareiškimas, “onA nnn ° ’
kad netrukus reikia laukti naujų 
Sovietų Sąjungos žygių tarptau
tiniame forume. „Ne be toli lai
kas", kalbėjo Kopeckis, „kada mū
sų didysis galingas sąjungininkas 
dar energingesnių būdu pareikš 
savo nusistatymą visais tarptau
tiniais klausimais". Sis Kopeckio 
pareiškimas Prahoj sukėlė didelį 
susidomėjimą, nes jis anksčiau yra 
pranešęs apie politinius įvykius, 
kurie išsipildė.

' Rusijos pajudėjimas į Vakarus 
yra baisus ne tik mums, DP. Ameri
kiečių žurnalistas St. Alsopas lai
krašty „NYHT" rašo, kad prancū
zų visas galvojimas yra persunk
tas šia baime. Anot jo, Paryžiuj 
visur girdėti kalbant, kad „su 
Amerikos atsiginklavimu, Vakarų 
Unijos įkūrimu ir komunistų poli- v.aiMinmn.amo, mai
tinės ofenzyvos Vakarų Europoj bininkams, gydytojams, dantų gy- 
užgniaužimu sovietų karinė pa- dytojams, gail. seserims, namų

— ...... ... - o (]arbinįnjįamSi statybos, rūbų ir
avalynės darbininkams, moksli
ninkams, mokytojams, kitų rūšių 
specialistams, kraujo giminėms.

4. Kad įvažiuojantis netaptų 
visuomenės našta, turės būti už
tikrinta, kad imigrantas gaus 
darbo ir apsigyvenimo patalpas.

5. Prezidentas paskirs DP įkur-

š galės įvažiuoti 
•200.000 DP, 2.000 čekų ir 3.000 
našlaičių jaunesnių kaip 16 m. 
Pagal tą įstatymą JAV galės pa
silikti ir apie 15.000 svetimtaučių, 
kurie šiuo metu gyvena Ameri
koje laikinomis studentų, diplo
matų, lankytojų ir pabėgėlių vi
zomis.

prof. S. Ein ir J. Waskx Lietuvių 
C. K. pirmininkas P. Gaučys ir 
J. Šlepetys

Buvo pasikeista informacijomis 
einamais klausimais. Iš zoninės

EMIGRACIJA IR REPATRI- 
JACIJA

Per gegužės mėn. 6.205 asmens, •=“•«****—° **
gyvenę amerikiečių zonoje Vo- IRO gauta žinių, kad ji pripažins 
kietijoje „atsisveikino“ su DP tautinius komitetus, jeigu jie tei-

- - - - - -i*-1 ----- ‘--- *— savo tauty-
kelių lygia-

statusu. Daugiausia iš jų emigra- sėtai atstovauja visus 
vo, tik 600 grįžo namo. bės tremtinius ir nėra

Daugiausiai DP priimė: JAV- 9reėių komitetų.
1094, D. Britanija - 1084, Kanada Iš to paties šaltinio 
- 1048, Australija - 952, Prancū- emigracijos centras 
zija - 497, Venezuela - 392. zonoje bus įkurtas

patirta, kad 
amerikiečių 
Muenchene.

JAV Kongresas baigė sesiją
Prieš išsiskirstydamas atostogų, JAV 

Kongresas galutinai priėmė Europos 
atstatymo .pagalbos įstatymą. Nežiū
rint Atstovų Rūmų nutarimo suma- • 
žintl šią pagalbą 25 %, Senatui pavy
ko š| nutarimą sušvelninti. Galutinai 
priimta 6.123.710.228 dol. užsienio pa
galbai per 15 mėnesių, kurią prezi
dentas. radęs reikalinga, gali sunau
doti per 12 mėnesių. Taip pat priim
tas karinės prievolės įstatymas, pa
gal kur| visi vyrai J9—25 metų am
žiaus turės atlikti 21 mėnesio karinę 
prievolę. Priėmęs dar DP įsileidimo 
| JAV (statymą, Kongresas išsiskirstė 
vasaros atostogų" iki lapkričio mėn.

Prancūzai patvirtino Londono 
susitarimus

Londono susitarimus del Vokietijos 
ateities prancūzų parlamentas svarstė# 
keturlaš dienas ir 300 balsų prieš 286 
šiems susitarlams pritarė. Oficialūs 
prancūzų sluogsnlai gako, kad kito 
kelio prancūzams nebuvę. Iš tikrųjų, 
šių susitarimų atmetimas būtų reiškęs 
nepasitikėjimą vyriausybei ir tuo bū
du būtų (vykęs vyriausybės atsista
tydinimas. Dabar | vyriausybę |e|, 
nančlos partijos, nežiūrint kad jqs 
buvo labai nepalankios Londono su
sitarimams, laikė, kad šis momentas 
nėra palankus vyriausybės pakeiti
mui Ir todėl balsavo už Londono su
sitarimus.

Streikų banga
Londone streikuoja dokų darbinin

kai. Streikas prasidėjo del nubaudi
mo keleto darbininkų drausmės 
bausmėmis. Temzės žiotyse stovi apie 
šimtą neiškrautų laivų. Vyriausybė 
svarsto kariuomenės panaudojimą pa
keisti streikuojantiems darbininkams.

Prancūzijoj, Clermont - Ferrand, 
mieste, gumos fabriko darbininkai 
sustreikavo del algos nepakėlimo. Vy
riausybė prieš streikuojančius panau
dojo kariuomenės Uallnius. įvyko 
aštrių susirėmimų, per kuriuos bu
vo sužeista 450 asmenų, iš kurių 
apie 100 policininkų. Streikininkai 
prieš pollcijją panaudojo vitr|volio 
iūgšt|. Prancūzų vidaus reikalų ml-

vusl galima visose keturiose zo- nlsterlja praneša, kad | Clermont- 
nose iŠ karto, tačiau vakariečiai, Ferrand traukia iš kitų departamentų 
norėdami vokiečių ūk| pajungti savo darbininkų grupės, kurių tarpe yra 
monopoliniams interesams Ir ižbalgtl ..aaug užsieniečių“.
Vokietijos skaldymą, pravedė ją tik J}el, ?lgų ’Veikuoja apiesavo zonose. darbininkų. Taip pat stelkų

Pranešama, kad sovietai savo zo- banga pasireiškia Italijoj bei Airijoj, 
noj š. m. birželio mėn. 24 d. taip pat 
praves valiutos reformą. Tuo klau- Palestinos klausimas
simu, Karlshorste, sovietų adminis- Nežiūrint Gromyko protesto Sau- 
tracljos centre, vyskta intensyvūs gurno Taryba pasisakė prieš sovietų 
pasitarimai. stebėtojų pasiuntimą | Palestiną. Gra-

Saryšy su valiutos reforma vakari- fas Bernadotas dar tgbeveda paren- 
nėse zonose, atrodo, kad bus galutl- giamuoslus pasitarimus del talkos 
nai Iširusi Berlyno komendantūra . sudarymo Palestinoj tarp žydų ir 
ylenintėlė likusi (staiga, kurioj iki arabų. Pranešama, kad Rumunija ir 
šol bendradarbiavo sovietai ameri- Suomija pripažino naująją Izraelio 
kiečiai, britai ir prancūzai. Užsitęsus valstybę. p. Norgėla

KAI KURIE ĮSTATYMO 
NUOSTATAI

1. Iš įsileidžiamųjų DP skai
čiaus 40% turi būti kilę iš Pabal
tijo kraštų ir Rytinės Lenkijos. „ „.

2. DP laikomi tie asmens, ku- slųstinų e g z. klek|. 
rie 1945 m. gruodžio mėn. 22 d. 
gyveno Vokietijos ir Austrijos 
amerikiečių, britų ir prancūzų 
zonose bei Italijoje ir turėjo pa
gal IRO konstituciją DP statusą.

3. Pirmenybė teikiama žemės 
ūkio darbinnikams, 'kasyklų dar-

(fUb; Skaitliniu te PJlaiintuiu d&ne&iui
Šio „Ziburų“ numerio kaina 60 P f g., užsieniui DM 1,—. Tolimesnė 

laikraščio kaina tiksliai dar nepaalškėjus. Ji svyruos tarp 60—80 Pf. Platin
tojams, kaip ir iki šiol, išplatinusiems nemažiau 10 egz., bus duodama 
40 •/• nuolaidos.

dėtis, .palyginus su Vakarais, nuo
lat blogėja. Kremlius turi tai ži
noti. Kremlius turi taip pat žinoti, 
kad šiandien tarp Atlanto ir Rau
donosios "Armijos stovi tik keli 
britų bei amerikiečių policijos ba- 
talijonai ir aštuonios ar dešimt blo
gai ginkluotų Prancūzijos ir Bene
lux kraštų divizijų. Ar nėra lo- ».*-*»««««» m tn.ux-
giška, kad Kremlius gali pasinau- dinimo reikalams koordinatorių. 
°?, ,®iaA proga- dar nėra per jam talkininkaus valstybės de- 
velu? Apie atominę bombų pran- partamentas ir kitos įstaigos, zuival calrn Vari i!. ’

Tarptautinės Pabėgėlių Orga
nizacijos gen. direktorius William 
Hallan Tuck Bad Kissingene pa-

Pavieniams skaitytojams „Žiburius“ nuo NrK 26 siusime tik gavę pra- - 
nešimą apie tolimesni laikraščio užsiprenumeravimą. Taupumo sumetimais 
pavieniams skaitytojams, gyv. stovyklose, „Žiburius“ siusime per stovyklos 
platintojus.

Paieškojimai, pranešimai, skelbimai, užuojautos, sveikinimai, ir pan. skel
biami tik gavus iš anksto pinigus.

Už kiekvieną paieškomą asmenį reikės mokėti po DM. 0,50, už sveikini
mus, užuojautas po DM. 0,15 už žodi, už pranešimus po DM. 0,05 už žod| ir 
už skelbimus po DM. 0,10 už žod|.

Į (vairius pasiteiravimo laiškus atsakoma tik gavus atsakymui pašto 
ŽCNau%Ja valiuta reikia atsiskaityti pradedant nuo Nr. 24 už tą numeri 
mokama po DM. 0,50 ir pinigus prašome prisiųsti galimai greičiau.

Avansinių (mokėjimų klausimas kol kas pasilieka atviras, nes nežinome, 
kokiu procentu ir bendrai ir Iš viso avansu sumokėti pinigai vokiečių 
finansinių institucijų bus keičiami. Jei sąskaitoje esą pinigai bus pakeisti, 
tai susidariusi saldo (rašysime platintojų ir skaitytojų sąskaiton.

Skolų klausimas paaiškės tik paskelbus tuo reikalu (statymą.
Gerb. Tautiečių, užsakiusių laikraščių savo draugams ar giminėms už

sienyje, prašome tuoj pratęsti prenumeratą (mokant už 2—5 numerius iš 
anksto. Nepratęsus prenumeratos, siuntinėjimą tuoj nutrauksime.

Administracija.

Tikimasi, kad pabaltiečiai turės 
kokių pirmenybių ir todėl nutarta 
įteikti memorandumą, kad visose 
įstaigose ar komisijose, kur bus 
priimami dokumentai vykstančių į 
JAV, dalyvautų tautybių atstovai. 

Gauta žinių, kad Kanądos vy
riausybė ruošia panašų į JAV DP 
įsileidimo įstatymą ir kad jį priė
mus tremtiniai dar -ten galėtų įsi
kurti kompaktinėmis masėmis, nes 
yra daug laisvų žemių.

Buvo apsvarstyta tremtinių mai
tinimo būklė ir pasirašytas paruo
štas memorandumo IRO Ženevoje, 
kuriame gydytojų patiektais da
viniais konstatuojama katastrofiška 
maitinimo būklė. Gautomis žinio
mis, nuo š. m. liepos 1 d. visiems 
TBC bus duodama papildoma nor
ma po 450 kalorijų, o seneliams 

’nuo 70 metų — po 250 dr. pieno.
Gautas iš lietuvių Funk Kaserne Graikijos ūkini gyvenimą, šiais metais lenkiama žymiai geresnio derliaus, 

Muenchene skundas su parašu negu buvo kelis metus prieš tai. Drachma Jau kelintas mėnuo yra virtusi 
dėl nepakenčiamų gyvenimo są- Past°vl valiuta, bendra karinė padėtis pagerėjo ir tautos nuotaikos pakilo. 
Ivau neįeinamoje stovvkloie buvo s,u,billxuoJa,lt padėti, ypatingai dideli vaidmenį suvaidino JAV pa- iyqų pereinamoje stovykloje ouvo siuiytoslos reformos, kurių svarbiausios buvo šios: 1. valiutos stabilizavimas, 
išverstas į anglų kalba ir trijų pir- z. biudžeto subalansavimas, 3. atsisakymas Importuoti liuksusines ir kitas 
mininkų vardu pasiųstas IRO Že- nebūtino reikalingumo prekes, 4. Amerikos karininkų paskyrimas patarėjais 

•nevoje, prašant daryti žygius, kad Graikijos kariuomenėje. <
jos būtų pagerintos ir esamos ne
gerovės pašalintos. Ta proga pri
mename visiems, kad nusiskundi-
mai, norint kad jie butų panau- vietų agentai išplėtė prieš vyriausybę nukreiptą propogandą. zaudonoji 
doti, turi būti patvirtinti parašais. arm,Ją koncentruojama prie Azerbaidžano sienos. Rusija ką tik atidarė 

Riivn ancvarctvta ir tremtiniu s?vo. konsulat4 strateginiame Maku mieste, netoli Rusijos ir Turkijos pa-Buvo apsvarstyta ir tremtinių slėnio. Sovietų generalinis konsulas išvyko Maskvon pasitarimams. So-
elgsena eventualinių įvykių metu vietai pasiuntė Teheranu! notą, kaltindami 1921 metų taikos sutarties pa
ir įteiktas memorandumas atitin- žeidimu. Pagal tą sutarti Persija negali suteikti bazių ar kitų lengvatų
karnom istainom nrašant konkre- Jok,ai kltal valstybei, kuri tai galėtų panaudoti prieš Rusiją. Sis kaltinimas karnom Įstaigom, prašant KonKre yra nukreiptas ieš JAV karluomenės misijos buvimą Teherane.
čiai -pasiruošti tokiam eventualu
mui, nors kalbant su atsakingais 
pareigūnais jų ir buvo užtikriftta, 
kad jokio pavojaus šiuo metu nėra. ......... prl„ Jo

Buvo dar aptarta eile kitų smulk- čiuojama, kad pogrindinis judėjimas, nukreiptas prieš Tito, apima apie 
menų ir pasitarimas, praėjęs nuo- 75|% visų gyventojų, 
širdžioje nuotaikoje, buvo baigtas ■ 
kuklia vakariene. LTB ■

GRAIKIJOS PADANGE GIEDRĖJA
Vašingtono sluoksniai padėti Graikijoje vertina gan optimistiškai. Ji per 

paskutinius šešius mėnesius kiek stabilizavosi. Amerikos pagalba sustiprino

PERSIJOJE KARSTA
JAV užsienio atstovai, vertindami dabartinę padėti Vid. Rytuose (spėja 

savo vyriausybę, sakydami, kad Rusija vėl išplečia spaudimą Persijai. 
Maskvos remiama Tudeh organizacija atnaujino vėl veikimą, (vairūs so- vlėtu awntal iinlAfA __ _________________ ..

yra nukreiptas prieš JAV kariuomenės misijos buvimą Teherane.
JUGOSLAVIJOS REZISTENCIJA

Stebėtojai iš už geležinės uždangos mano, kad Jugoslavija yra silpniausias 
narys Rusijos satejitų grandinėje. Atrodo, kad tradicinius priešus serbus 
ir kroatus Tito sujungė prieš Jo karini ir antikataliklšką rėžimą. Apskai-

cūzai sako, kad ji yra „gražus 
dalykas, bet kaip ji mums padės 
čia, Paryžiuj?"

_ . , , . , • ■ , nanaii x uvn. jduu x^i&biiibciic pu-Prancūzai labai bijo naujos Oku- reiškė kad tikrai neanoma, ar nnnlina Ir z iri ei Ir art a hutu rprriia. , .. . Jkoordinatorius veiks per jau da-
-— - f---- * .. ... bar įsteigtus JAV konsulatus, arkomunistų partijos. Vienas pran- per specialias Europon pasiųstas 
cūzas minėtam amerikiečių zur- komisijas.
nalistui pareiškė: „Be abejo, jūs 
mus pagaliau išvaduotumėt, tačiau 
per tą laiką komunistai užvilktų 
Prancūzijai naują kailį tokiu, bū
du, kad jūs jo negalėtumėt nu
mauti nenužudę pačio organizmo".

Akivaizdoj esamos grėsmės Pran
cūzija labai norėtų apsiginkluoti. 
Iš karto jos visos viltys buvo su
dėtos į Jungtines Amerikos Val-

pacijos, kuri šį kartą būtų remia
ma stiprios politines mažumos —

ruošiami laivai
Priėmus įstatymą, atstovas 

Frank Fellows pareiškė, kad pa
bėgėliai negalės ankščiau atvykti 
kaip rudenį, nes tam reikalui tu- 

j' ri būti galutinai paruošti trans- 
portui laivai.

__ „__M v«.- JAV laivyno komisija paskelbė
stybes, fačiau kai visi jos kreipi- planą, pagal kurį bus sumoder- 
mąsi į JAV buvo neišgirsti, ji ninti ir pagerinti devyni laivai, 
smarkiai nusivylė. Šiandien pran- kuriais bus gabenami DP į JAV. 
cūzas karčiai tiki, kad artimoj Tam reikalui sudaryta sąmata 
ateity jam nėro ko tikėtis -nei siekia 3.525.000 dolerių. Naujam 
Amerikos karinės garantijos, nei pertvarkymui numatytieji laivai

_ ESTIJOS URANIJAUS KASYKLOS
Stockholman atbėgę pabėgėliai iš Estijos pasakoja, kad Sovietų moks

lininkai dieną ir nakt( dirbą, tyrinėdami Estijos uranljaus išteklius. Jų 
pareiškimu mažoji Estija yra virtusi tikra tvirtove.

Uranijaus rudų užtikta Estijos degamųjų skalynų kasyklose. Iš vienos 
tonos skalyno gaunama apie 200 gramų uranljaus.

Uranijaus ištekliai rasti šiaurinėje Estijoje, iš kur vietiniai gyventojai 
iškelti, kad galėtų (rengti visas priemones ir apgyvendinti rusais.

Iš tų pačių šaltinių pranešama, kad šioje srity išaugo nauji pramoniniai 
miestai. Kasyklose dirbą apie 15.000 vokiečių karo belaisvių.

DVI VOKIETIJOS
Praslinkus trejiems metams ir vienam mėnesiui nuo Trečiojo Reicho 

sugriuvimo, iš vienos Vokietijos pasidarė dvi plus tarptautinis Berlynas. 
Vakarų Vokietiją sudaro trys vakarinės zonos, kurias laiko okupavusi 
115.000 amerikiečių, 70.000 britų ir 50.000 prancūzų kartų. Visa ši sritis apima 
95.800 kv. mylių ir turi 45 mil. gyventojų. Joje sukoncentruoti 86% visos 
prieškarinės Vokietijos plieno produkcijos, 80% anglies, 61% visos pramoni
nės gamybos ir 45% maisto išteklių. Rytų Vokietijoje yra apie 300.006 so
vietų kariuomenės. Plotas sudaro 46.000 kv. mylių ir gyventojų skaičius 
siekia 17.000 mil. Rusų zonoje pagaminama 14% prieškarinės Vokietijos 
plieno, iškasama 20% anglies, išleidžiama 39% (vairių pramonių gaminių 
ir turi 55% visos Vokietijos maisto rezervų.

AMERIKA STIPRINA ORO PAJĖGAS VOKIETIJOJE
JAV oro pajėgų pareigūnai iš Vašingtono praneša, kad Amerika Padv,<“- 

hina savo kovos lėktuvų skaičių Europoje, perkeldama dujinių liktuvų 5 enetš H AnZo, , VokletUą. Sl« Junzlny. »ple ruzplOCIo mėn. vidur, 
pasieki Vokietiją. PąrelSklme taip pat nurodoma, kad pirmą kartą po JOT 
?AV Šioje neramioje srityje nori turėti or,anUuotą įr modernų dujinių 
lėktuvu lunalni Oro pajėgų kalbėtojas, be to, pabrėžė, kad jų „akren 

^Pr'ąa?rn,imt,'k.JdArr p™ - Ukrą^ių

dujinių naikintojų.
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