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Pmu^u l/diietijGįe
r R. P. KARVELIS

nigą daugiau prilaikys, negu jo 
atsipalaiduoti norės. Teisybė, rei
kia pastebėti, kad tokio tikrumo, 
kokis buvo įvedant 1923 metais 
Schachtui rentenmarkę, šiandien 
nėra. Vokietijos gamyba šiandien 
tesudaro 30—40% prieškarinio

ir viliojimų derėtis, amerikiečiai 
tvirta ranka, net prieš vakarinių 
zonų atsakingų vokiečių nuomo
nę, ėmėsi, šios reformos. Atrodo, 
jog amerikiečiams buvo aišku, 
kad tuščias darbas ieškoti bend
ros kalbos su bolševikiniais nie

kos suirutės pavojų. Sovietams 
iš keršto pavartojus visą represijų 
eilę tikslu trukdyti susisiekimą 
ir Berlyno gyventojų aprūpini
mą, vakariečių ten pasilikimas 
darosi beveik neįmanomas. Tuo 
būdu prasideda lemiamas kovos

PASKUTINIŲ dienų įvykiai 
pasižymi dviem mums labai 
reikšmingom staigmenom. 
Viena — tai galutinis nuostatų

džiom ir diplomatiniu būdu Ame
rikos, Anglijos ir Prancūzijos 
vyriausybėm.

Tame memorandume buvo

lygio. Vartotojas yra visais požiū
riais išbadėjęs.

Tačiau neleidžiant didelių bank
notų kiekių į apyvp»-tą ir neišei-

todais ūkininkaujančia sovietų 
okupanto zona laisvą ūkį turin
čioms vakarų zonoms. Bendras 
pinigas visuomet sąlyguoja, kad

etapas už Berlyną, o kartu ir už 
Vokietiją.

Ar ir šį kartą sovietai tik ble
fuoja represijas vartodami, artai

priėmimas įsileisti 205.000 DP į 
J.A.V., antra — pinigų reforma 
Vokietijoje.

Pirmoji mums atidaro duris į 
draugingą Amerikos kraštą, į ku
rį taip ilgai teko klabentis. An
troji pastato mus prieš faktą, 
kad vienas iš gyviausių ūkiškų 
nervų — pinigas — yra operuo
jamas. Apie priimtąjį Amerikos 
bilių šiandien būtų peranksti kal
bėti, reikia palaukti, kol bus pa
skelbti jo nuostatai.

Pinigų reforma jau yra virtusi 
įstatymu, ji vykdoma ir nepa
prastai giliai paliečia mūsų visų, 
tremties sąlygose atsidūrusių, 
gyvenimą.

Betarpė šios reformos reikšmė 
yra* ūkinėje plotmėje. Senoji 
markė nustojo teisėto mokėjimo 
ženklo požymio, jos vietoje įve
dama naujoji, radikaliai sumaži
nant pinigų apyvartą.

Einant 21-uoju paskelbtojo pi
nigų reformos įstatymo paragra
fu, DP yra išimti iš šio įstatymo 
ir jiemst kaip kad ir okupaci
niams organams, jo* nuostatai ne
taikomi. Atskiri karo valdžios 
parėdymai turės nustatyti, kaip 
bus traktuojami DP pinigus kei
čiant. Pats faktas, kad DP yra 
išskirti iš bendrų nuostatų, tenka 
vertinti teigiamai. Tai yra prie
lankumo ženklas iš karo valdžios 
pusės DP atžvilgiu. Gal DP ir 
nebus prilyginti okupacinių or
ganų bendradarbiams, bet jų iš
skyrimas iš vokiečių masės yra 
labai reikšmingas. Pradinis mo
kėjimas ir DP ir vokiečiams yra 
vienodąs. Jis yra mažesnis, negu 
okupacinių organų bendradar
biams, jeigu imsime paskirus as
menis. Kiekvienas okupacinės įs
taigos tarnautojas gauna 100 DM. 
Tačiau okupacinių įstaigų tar
nautojų šeimos nieko negauna, 
tuo tarpu ” kada DP kiekvienai 
'galvai gauna po 40 DM tuojau 
į rankas. Greičiausia reikia lauk
ti, kad DP traktavimas galutinam 
rezultate bus viduryje tarp oku
pacinių organų bendradarbių ir 
vokiečių.

Jeigu DP bus palankiau trak
tuojami šią reformą įgyvendinant 
negu kiti, tai visai užsitarnautai 
gali sau nemažus nuopelnus pri
siskirti mūsų veiksniai, stovį sa
vo tautiečių interesų sargyboje. 
Lietuvių pastangomis buvo pa
gamintas nuodugnus šiuo reika
lu memorandumas, kuris visų 
baltų buvo priimtas ir savo me
tu įteiktas visų zonų ir karo val-

kreipiama dėmesys, kiek DP yra 
nustoję įvedant po sovietų oku
pacijos Baltijos valstybėse rusų 
pinigus, vėliau vokiečiams skel
biant markę lygiai 10 rublių ir 
nustatant nepaprastai žemas kai
nas už rekvizicijas ir įvairius 
patarnavimus. Tuo būdu Baltijos 
DP yra išgyvenę šio karo metu 
dvi pinigų reformas ir nustoję 
didelės savo turto, turėto pini-

nant iš 10 milijardų ribos, kaip 
kad dabar nustatyta, prie vo
kiečių tvarkos ir disciplinuotu
mo, reikia laukti, kad naujoji 
markė galės laikytis.

Juk ir už senąją, kurios apie 
10 kartų buvo daugiau, ligi pa
skutinės dienos ir duonos ir 
riebalo kiekvienas be jokio vargo 
galėjo nusipirkti tiek, kiek pagal 
kortelę buvo skiriama. Šiuo at

būtų tarp kitko viena muitų sie
na, viena prekybos politika ir 
vienas užsieninės prekybas ba
lansas. Kad su sovietais šiuo at
veju bendrai eiti tai vis tiek, ką 
su velniu obuoliauti, vakarinių 
zonų atstovai turėjo pakankamai 
progos įsitikinti.

Naujų pinigų įvedimas be bol
ševikų pritarimo dar kartą pa
tvirtina, kad amerikiečiai kietai

reiškia vakariečių iš Berlyno iš- 
rūkinimą, parodys artimiausia 
ateitis.

Uždarius auto susisiekimą į 
Berlyną net kariškoms mašinoms, 
turinčioms visus leidimus, lieka 
tik paskutinis siūlas nutraukt*. 
būtent, paskelbti, kad draudžia
mas ir oru susisiekimas. Bet jei
gu ir tai neįvyktų, ar ilgai vaka
riečiams užteks kantrybės pelę ir

PAJŪRISADOMAS GALDIKAS

katę vaidinti, ar bus pakeliama 
lėktuvais visą susisipkimą atlikti.

Prancūzų spauda (Figaro) pra
neša, kad sovietai ant demarka
cijos linijos atsistojo karo pa
rengtyje. Atvežti tankai, lengvo
sios motorizuotos dalys, kasami 
apkasai ir daromi sutvirtinimai, 
statorpi radio siųstuvai ir priim
tuvai. Ir vėl tas pats klausimas 
atsistoja, ar tai visa blefas ar jau 
pradžia galo.

Amerikiečiai siunčia savo nau
jųjų raketinių lėktuvų į Europą, 
pa$ save priima 21 mėnesio ka
ro tarnybos įstatymą. Washingto
ne šaukia vakarinės Europos 
bendro apsigynimo konferenciją, 
į Europą atplaukia Amerikos jūrų 
laivyno didžioji dalis ...

Ilgas valandas posėdžiavus, de
rybos Berlyne tarp vakariečių ir 
sovietų valiutos reikalu baigėsi be 
rezultatų. Saugumo Taryboje 
Gromyko savo veto deda toliau ... 
Kominformas posėdžiauja, sabota
žinė komunistų akcija Vakarų 
Europoje pagyvinama ... Mes ne
žinome daugelio kitų aplinkybių, 
kurios lems artimųjų dienų įvy
kius.

Galimas daiktas, kad tai visa ne 
kas kita, kaip šaltojo karo ma
nevrai. Sovietų Sąjunga yra rei-

gais, dalies. Būva sakoma, kad žvilgiu nė viena kita tauta ly- 
Baltijos DP yra jau kartą gavę gaus disieplinuotumo pavyzdžio 
už 10 vienetų vieną. nėra parodžiusi. įvedus naują

Jeigu memorandume dėstyti markę, jeigu pradžioje ir nebus 
sumetimai būtų priimti dėmesių, perdaug prekių, tai dar mažiau 
tai išvykstant iš Vokietijos būtų bus pinigo, kurį būtų galima pa- 
kuo kelionę apsimokėti ir šią leisti J rinką. Greičiau reikia 
nusivežti naujam gyvenimui pra- laukti, kad pinigo ims visiems 
dėti. trūkti, o prekių pradės vis dau-

Naują pinigą reikia pasitikti su S*au atsirasti.
pasitikėjimu ir linkėti, kad jis Analoginė raida pastebima 
tikrai būtų pastovus ir galėtų Austrijoje ir dalinė Italijoje.
stabilizuoti vokiečių ūkį. Atro- Tačiau ne vien ekonominiai 
do, kad turės apsivilti. visi, ku- motyvai lemia pinigo vertę. Dau- 
rie mano, kad naujoji markė ne- giau, negu šie, sveria politiniai, 
išsilaikys ir pradės kristi. Grei- Kol nebus politinės pausiausvy- 
čiau bus priešingai, naujoji mar- ros ir tikrumo, negi gali iš viso 
kė vis eis brangyn, kol ji pa- būti pastovus pinigas.
sieks savo vertę, kurią nustatys Gyvendinamoji dabar pinigų 
jos santykis su kitų kraštų pini- reforma pati savyje yra didžiau- 
giniais vienetais. Todėl protingiau sios politinės reikšmės aktas. Ne
atrodo elgsis tie, kurie naują pi- žiūrėdami visų sovietų grasinimų

yra nusistatę eiti savo užsibrėžtu kalinga kasdien naujo opiumo, 
keliu. Bet šis žingsnis lengvai kad galėtų sovietų viduje palai- 
gali būti paskutinis stiklas van- kyti kovingumą ir drausmę, nes 
dens į pilną nesutikimų indą tarp ten visiems yra įgrisęs ligi gyvo 
sovietų ir amerikiečių, taip kad kaulo valdovų despotizmas.
gali pradėti tekėti per kraštus ir Jeigu visa tai tik fasadas nus- 
pereiti į lemiamą konflikto lėpti giliai sovietų žmogaus krizei, 
formą. tai pinigų reforma duos progos

Padėtį ypatingai komplikuoja daug ką demaskuoti. Jau dabar 
Berlynas. Ten Sąjungininkų zo- komunistų spauda, kuri buvo ypa- 
nose yra 2 milijonai žmonių, Ber- tingai išlaidi, vakarų zonose yra 
lynas yra vyravimo Vokietijai atsidūrusi sunkumuose. Visa ko- 
simbolis. Jeigu Berlyną šiandien munistų akcija, kuri švaistėsi šio- 
vakariečiai turėtų užleisti sovie- se zonose pinigais, bus priversta 
tams, tai reikštų tokį smūgį ame- ieškoti naujų finansinių resursų, 
rikiečių prestižui, kad tuojau vi- Jeigu amerikiečiai išeis iš pini- 
sa vokiečių opinija orientuotųsi gų reformos laimėtojai prieš so- 
į sovietus. Po tiek pareiškimų, vietus, tai sustiprins demokratijų 
kad Berlyno neapleis, amerikie- aktingumą ir pasitikėjimą savimi, 
čiai negali iš ten išeiti. ’ Kai kas kalba, kad naujas pinigas

Pinigo įvedimas savo zonose, bus Jungtinės Europos piniginės 
jau savaime sudaro rimtą ūkis- sistemos pagrindas. Jeigu po pini-
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go seks Europos vienybės realiza- • vimas, Vokietijos lygiomis įjungimas į suvienytą Europą, vienos kariuomenės atsiradimas, vokiečiams aktingai joje dalyvaujant, skubus apsiginklavimas ir visokiems eventualumams pasirengimas, tada galima bus pasakyti, kad ta karti taurė, kurią Maskva Europai buvo parengusi išgerti, yra atitraukta. Europa nė vienos pėdos žemės bolševikams neužleis ir tada tikrai galime susilaukti-'grandis mūsų trokštamų įvykių ultimatumo sovietams, kaip jau eilėje. Tai stiprus įtrėškimas į 11- bene prieš porą mėnesių jį buvo gotą Europos kūną. Gal tai ir bus formulavęs Lippman — sovietai tie skiepai, kurie piktąsias baci-

turi atsitraukti į savo 1939 metų sienas.Tai mūsų mintys pinigų reformą sutinkant. Mes esame maži pareikalaus iš mūsų naujų didelių dypukai, niekas, žinoma, mūsų pastangų savo bendruomenines įs- nuomonės neklausia ir mūsų bal- taigas išlaikyti, savo savišalpą tęs- sas ne daug ką pasiekia. Bet ir ti, mokslus einančią jaunuomenę mes turime akis įvykių raidai ste- globoti. Darbas įgaus ir čia, Vo- bėti ir su džiaugsmu galime konstatuoti, kad ta raida vystosi mūsų naudai. Pinigų reforma, kaip ji skaudi mums bebūtų, yra esminė

laš pradės naikinti jų pačių toksi-rika viskuo-žmonėmis, ištekliais- nais.Kiekvienu atveju naujas pinigas
kietijoje, savo tikrąją prasmę. Daug ką ir mes pas save turėsime pertvarkyti, bet kaip kiekviena ligi šiolei buvusi, taip ir pinigų reformos auka būtų lengva, jeigu tik vestų prie mūsų pagrindinio troškimo įgyvendinimo — Lietuvos išsilaisvinimo.

Jei sovietai užgrobtu Europa. ?

Amerikiečių politikų nuomonė apie dabartinį politinės padėties vystymąsi Europoje.EI Italija ir Prancūzija patektų komunistų valdžioms, kokioje padėtyje atsidurtume mes ir ką mes darytume? Pats laikas amerikiečiams apsvarstyti šį klausimą, nes kiekvienas gerai besiorientuojąs U.S.A, vyriausybės narys žino, kad, jei dabartinis Vakarų Europos ekonominio ir politinio smukimo procesas nebus sustabdytas, šis klausimas gali greitai — gal būt ateinančių metų būvy — iškilti ir pareikalauti atsakymo. Šis galimas atsakymas neseniai buvo vieno iš vyriausybės žymiausių strategijos ekspertų bendrais bruožais apibudintas.„Well", — tarė jis — „mes turėtume užimti svarbiausius strateginius punktus už mūsų sienų-At- lante ir už jo. Jis valandėlei stabtelėjo. „Žinoma yra ir kita alternative. Mes galėtume tuojau paskelbti karą arba ... mes galėtume ruoštis pasiduoti. Aš netikiu nei vienų nei kitu, bet mes turime suprasti, kad tos priemonės, kurių mes turėtume ’imtis, jei Vakarų Europa žlugtų, tikriausiai vestų į karą. Ir-jei karas įvyktų-tai būtų karas, kuriame nieks tikrai nelaimėtų".Tos pastabos, pasakytos ramiu balsu ir su įsitikinimu, atrodo iš pirmo įspūdžio lyg gąsdinimas su tikslu priversti jus drebėti.'‘‘Vienok, su mažomis išimtimis, beveik dauguma, vyriausybės narių laikosi tos nuomonės. Jie yra žmonės, esantieji arčiausiai prie faktų, žmonės kurie skaito ateinančius pranešimus, kurie sudaro planus.^Tie vyrai — pavadinkime juos patogumo dėliai „ekspertais" — yra išsklaidyti po visas valdžios įstaigas. Jie nedirba kartu ir tikriausiai jie dar neparuošė jokio plano, pavadinto „didžiausia paslaptimi", liečiančio situaciją, kuri iškiltų, jei Vakaru Europa patektų komunistams. Kol kas toks planas dar nereikalingas, ir tie ekspertai yra įsitikinę, kad jei Jungtinės Amerikos Valstybės veiks sprendžiamai ir greitai—jis niekad nebus reikalingas.Neegzistuoja joks oficialus planas ir tai, kas seks toliau, nepretenduoja į oficialios opinijos atvaizdavimų. Tai yra veikiau bandymas atvaizduoti asmenines nuomones tų, kurie žino fktus. Tie žmonės mato Amerikos reakciją ■komunistinei Europai maždaug taip pat, kaip jau buvo ankščiau minėta. Jie nėra nei kvailiai, nei karo kurstytojai.Pasekime jų galvojimo procesą, pagal kurį daugelis iš tų ekspertų priėjo tų pačių išvadų.šis procesas savaime dalinasi į dvi dalis: pirmoji—apima situaciją, kuri iškiltų prieš mus, jei italų komunistų vadas Palmiro Togliatti paimtų valdžią Romoje, tuo tarpu kai Prancūzija kristų Maurice Thorez kohortų auka; antroji dalis apima priemones, kuriu U.S.A, turėtų imtis dėl naujos situacijos iškilimo.

šią pavojų jos saugumui visoje jos istorijoje „įskaitant ir du buvusius pasaulinius karus".Kas privedė švelnų, linksmą, nefantazuojantį žmogų iš Missuri prie šios niūrios išvados? Prezidentas H. S. Trumanas kiekvieną dieną gauna iš centrinės žvalgybos agentūros! svarbiausių žvalgybos raportų santrauką. Jis skaito „didžiausios paslapties" planavimo dokumentus ir strateginius planus. Tuo būdu jis yra .kasdien supažindinamas su naujausiomis žiniomis. Vienok, kaip vienas iš ekspertų pastebėjo, nėra taip jau būtinai reikalinga raustis po begalinius dokumentus su raudono rašalo spaudais „Didžiausia Paslaptis". „Viena, ką tikrai jūs turite padaryti — tai tik gerai pažvelgti į žemėlapį..Jis parodė į didelį globą, kurs dominavo jo kambaryje.—„Įsivaizduokite Italiją ir Prancūziją komunistų krontrolėj. Jos taptų kumščiu rankos, besitiesian- čios iš Sovietų Sąjungos ir pajėgios užgriebti visą likusią Europą." Politinis ir ekonominis kitų mažesnių valstybių—Belgijos, Olandijos, Skandinavijos, Šveicarijos- spaudimas taptų nebepakeliamas. Vien dėl savo egzistencijos tos valstybės darytų viską, kas įsakoma. Gen. Franko režimas Ispanijoje vargiai begalėtų ilgiau išlikti. Tačiau svarbiausias dalykas yra tai, kad kova dėl Vokietijos, kurią Leninas laikė „raktų į Europą", būtų laimėta Sovietų ir jų komunistinių sąjungininkų.Vokietija būtų > apsupta komunistinių valstybių ir amerikiečių bei britų zonos priklausytų tik nuo sovietinio bloko malonės.Tuo būdu Europa taptų komunistų Europa ir ji būtų valdoma Maskvos Komintemo agentų, kaip Togliatti, Thorez ir kitų.Sovietų Sąjungos ir Europos valstybių sąjunga taptų realybė. Tai būtų sąjunga iki šiol dar nebūto pasaulyje galingumo, daug kartų galingesnė nei buvusi

bus silpnesnė už Sovietus.Štai, kodėl prezidentas Trumanas kalbėjo apie „didžiausią strateginį pralaimėjimą mūsų istorijoje".IIMes galėtume pradėti kariauti tuojau, kol mes dar turime atominę bombą, o naujoji Komintemo sąjunga dar ne. Vienok, beveik, vienu balsu, ekspertai tą atmeta. Iš dalies dėl to, kad jie netiki išplitusia nuomone, jog vienašalinis atominis karas būtų pigus ir lengvas, iš dalies dėl to, kad Amerikos žmonės yra tam priešingi ne- ’ bent komunistai paimtų valdžią Europoje su raudonosios armijos pagalba. Tuo atveju U. S. A. eitų karau iš karto.Mes galėtume ir nieko nedaryti, bet tai reikštų pasirengimą pasiduoti. Ekspertai šį pasirinkimą taip pat atmeta.Yra dar vidurio kelias. Jis reikalauja keturių skirtingų žingsnių: Amerikoje, Atlante, Afrikoje ir Europoje.Amerikoje mes privalome padaryti tai, kuo Višinskis mus kasdien kaltina-apsiginkluoti iki dantų. Tas pareikalautų milijardų dolerių ir rezultatas būtų „europejiškas" gyvenimo lygis, nes mes gamintume „šautuvus vieton sviesto". Naujoji apsiginklavimo situacija pareikalautų aukštesnių mokesčių ir tuo nužemintų pragyvenimo lygį. Ginčai dėl karo tarnybos prievolės, žinoma, pasibaigtų, nebent šalis visai išprotėtų. Būtų pareikalauta dar . daugiau-karinio visų vyrų ir moterų apmokymo bei P£- ruošimp.Antras žingsnis pareikalautų greitos akcijos Atlante. Netgi dabar, Vakarų Europai tebesant laisvai, Atlanto bazės lėktuvams ir radarui yra aiškiai pageidautinos. Komunistams paėmus visą Vakarų Europą, tas būtų būtina. Kitaip ši šalis turėtų stovėti prieš anti-

Trečia: taip kaip šiaurės vakarų Afrika pasektų Prancūziją, taip Belgijos Kongo-Belgiją. Gi Kongo, kaip visiems jau žinoma, turi ypatingą reikšmę dėl savo labai gausingo ir geros kokybės uranijaus- didžiausio uranijaus rudos klodų išteklių pasaulyje. Belgų Kongo iki šiol yra mūsų svarbiausias uranijaus tiekėjas.Ketvirta: Anglija-didžiausias U. S. A. sąjungininkas sovietų ekspansijos sustabdyme. Vienas iš ekspertų dėl Anglijos pozicijos prieš komunistinę Europą pasakė:„Ką, dėl Dievo, Anglija gali padaryti?" Atkirsta nuo Viduriniųjų Rytų naftos, kuri, kaip Bevinas yra pasakęs, yra būtina Anglijos egzistencijai, apsupta iš visų pusių priešiškos sovietinės Europos, Anglija turėtų dvi galimybes: pradėti iš karto karą arba pradėti derybas su komintemu, siekdama palankiausių pasidavimo sąlygų. ' ----- . . .Tai yra tas, ką vienasis eksper amerikinę sąjungą kaip „atidengta tų pavadino „tamsiąja _ pasėkų puse", jei Italija ir Prancūzija patektų komintemo valdžion. Bet tai dar nėra visai pilnas vaizdas; — tas taip pat pakeistų politinę situaciją ir Tolimuose Rytuose ...Vienok visa tai reiškia, jog, jei Europa kris, tada teliks tiktai dvi galybės pasaulyje: „Amerika su Vakarų pasauliu ir Sovietų Sąjunga, siekianti nuo Beringo krantų iki Atlanto. Tuo atveju Ame-

straigė”.Mažiausi apsigynimo reikalavimai apimtų Grenlandiją, Islandiją, Azorus, Arcension salą ir dalį Brazilijos. Jei būtų įmanoma-tos bazės būtų užimtos-politiškai susitarus. Jei tai nepavyktų, butų reikalinga jas užimti jėga. .. Trečias žingsnis — Šiaurės Afrikoje — būtų labai sunkus ir pavojingas. Pabrėžiu-nėra jokių slaptų planų dėl šios akcijos, kadangi

toks planas šiuo metu dar nėra reikalingas.. Tačiau, pagal datrg- mos ekspertų nuomenę, naujosios situacijos logika neabejotinai pareikalautų šių priemonių:Amerikos pajėgų Šiaurės Afrikoje įkurdinimo ir visos eilės bazių prie yiduržemip jūros krantų sudarymo. Visai logiškai tos bazės apimtų Tuniso ir Bengazi iškišu- lius. Priklausomai nuo britų pozicijų, ši bazių sistema "galėtu būti išplėsta į Rytų Afriką ir Viduri- niuosius Rytus.Pirmu žvilgsniu visa tai atrodo lyg imperializmas, tačiau logika, kuri tai paremia, yra lengva suprasti.Pirmosios dvi Amerikos reakcijos fazės dėl Komintemo užgrobtos Europos— ekonominis susivaržymas namuose ir apsaugos bazės Atlante — yra grynai gynimosi pobūdžio. Jos ’ nėra pakankamos. Jos negali būti pakankamos vien dėl to, kad jos negalėtų sukliudyti Komin ternui išsiplėsti už Europos ribų. Vien tik per Amerikos kon- trapriemones Afrikoje Viduržemio jūra gali būti apsaugota nuo’ tapimo Komintemo jūra ir Vidurinieji Rytai su savo gyvybinės reikšmės nafta — nuo pasidarymo Komintemo išteklių rezervu. Taip pat tiktai ta akcija mes galėtume išgelbėti sau Belgų Kongo su jo gausingu uranijumi.Ši apsiginamoji Amerikos akcija išsaugotų U. S. A. — Didžiosios Britanijos sąjungą, nes — jei Europa žlugtų — mums būtų labai reikalingi sąjungininkai. Jei Britanija sutiktų veikti sutartinai su U. S. A., tada Viduriniųjų Rytų naftos rezervai būtų apsaugoti ir Ko- minterno Europos grėsmė Britanijos saloms būtų išlyginta Anglų- Amerikiečių bazių grėsmės pietinėje Viduržemio jūrės srityje.Visa tai pareikalautų Amerikos galybės išplėtimo į Viduržemio jūros sritis . . .Strategų kalboje ši bazių problema yra žinoma kaip „pristatymo problema", ką reikia suprasti kaip atominės bombos nugabenimą prie jos taikinio. Tai yra baisus „biznis", bet, kol nėra tikros tarptautinės atominės energijos kontrolės, šios tautos saugumas to reikalauja. Tie, kurie yra atsakingi už U. S. A. apsaugą, tikėdami į geriausią, tūri būti pasiruošę ir blogiausiam.Kaip mes jau matėme, jie laiko, (Perkelta į 6 psl.)
KOVA DEL BERLYNO

.. Prezidentas Harry S. Truman nėra žmogus, kuris mėgtų išpįisti faktus. Vienok viename Baltųjų Rūmų administracijos ir kongreso lyderių susirinkime jis pasakė, kad Ų,SvA. yra pastatyta prieš dižiau-

Rusams nutraukus elektros tiekimą vakariniams Berlyno sektoriams bei visiškai nukirtus geležinkelių susisiekimą tarp Vakarinių zonų ir Berlyno, įtempimas tarp vakariečių ir sovietų pasiekia aukščiausią punktą. Pasaulis su įtempimu seka padėties raidą ir «.v.xu ~~~~ __ _ ________ su ner’mu spėlioja, ar vakarie-~Ašies".S Ji apimtų 330 milijonų ‘ čiai leisis būti iš Berlyno išveja- Europos žmonių ir 196 milijonus Sovietų Sąjungos valdinių. Kas svarbiausia, ši sąjunga būtų nukreipta prieš Jungtines Amerikos Valstybes.Bet tai dar nėra viskas. Ši nauja antiamerikinė sąjunga apimtų ne-, reikšmės. Sovietai jį gali užimti vien tik Europa, bet plėstųsi ir toliau, nebent U.S.A. imtųsi staigių, lemiamų ir pavojingų priemonių.Čia vėl tenka žvilgterėti į žemėlapį. Prileidus, kad U.S.A, nesiėmė kontra priemonių, tokios pasekmės išsivystytų:Pirma: — beveik visa šiaurės- vakarų Afrika yra Prancūzijos valdžioje^ Moroko, Prancūzų Vakarų Afrika, Alžyras, Tunisas. Šis milžiniškas plotas taptų Sovietų bloko dalimi.Antra: vakarinei Viduržemio jūros sričiai patekus į sovietines rankas, rytinė dalis būtų atkirsta. Amerikos ir Britanijos laivynai ir oro pajėgos nebegalėtų ilgiau ten viešpatauti. Turkija ir Graikija atsidurtų sovietų bloko maiše. Visi Vidurinieji Rytai su gyvybinės reikšmės naftos šaltiniais taptų sovietų grobiu.

mi, ar jiems priešinantis del to turės kilti karas.Be abejo'Berlynas vakariečiams yra tik prestižo dalykas. Strateginiu atžvilgiu jis neturi jokiosper kelias valandas. Vakariečių kariuomenė ir civiliai tėra tik įkaitai sovietams.Berlynas vakariečiams taip pat nieko neduoda; priešingai 'jis sudaro jiems dar net naštą. Vienintelis atžvilgis, kuriuo vakariečiams Berlynas yra svarbus, — tai kaip informacijos centras sužinoti, kas dedasi Vidurio bei Rytų Europoj. Taip pat iš Berlyno jiems lengviau paremti antikomunistines grupes sovietų srity.Berlyno krizė prasidėjo, kai praeitų metų gruodžio mėn. iširo Keturių konferencija Londone. Sovietai tvirtina, kad keturių valstybių administracija buvo sudaryta Berlyne ne todėl, kad vakariečiams būtų sukurtas karinis

postas ar politinė sala rytinėj Vo- . Berlyne iš viso priskaitoma kietijoj, bet del to, kad Berlynas vėl turėjo tapti sujungto reicho sostine. Dabar Vokietijos suskaldymas yra įvykęs faktas, ir vakariečiai Berlyne nebeturi ko veikti. Vakarų valstybės šiuos sovietų tvirtinimus atmeta ir pareiškia, kad Berlyno bendras valdymas išplaukia iš mainų, per kuriuos sovietai už tai gavo Tiu- ringiją ir Saksoniją. Tarp sovietų ir vakariečių nėra jokio susisiekimo su Berlynu. Pastarieji savo teisę remia faktu, kad sovietai jiems per trejus metus nedarė jokių trukdymų susisiekti su Berlynu.Ekonomiškai i5 tikrųjų Berlyno problema 70% _ geiežinkeliais. Iš šio nėra teisės klausimas, bet jėgos maisto amerikiečių sektoriui te- problema. Sovietarnon sustiprm- ko 26605 tQ britų — 7.280 to ti savo poziciją į rytus nuo Imi- prancūzų _ n 922 to. Rusai jos Triestas Rostockas. Tai maitin0 sav0 sektorių ir aprū- yra trumpiausia gynybos Unija jnQ vj Berlyną daržovėmis bei ltll“ “ Šviežiais vaisiais. Kas mėnuo' t
r. buvo įvežama 160.000tbnų juodosios ir 140.000 rudosios Sovietai nutraukdami susisie- anglies, .iš kurių vienas trečdalis kimą, išnaudojo beveik visas teko sovietų sektoriui, netiesiogines priemones vakarie- Be vokiečių Berlyne gyvena čius paspausti, kad jie pasitrauk- apie 10.000 amerikiečių, 7.000 tų iš Berlyno. Beliko tik dar vie- prancūzų ir 10.000 britų. Į šiuos na priemonė, tai uždrausti susi- skaičius įeina vakariečių kariai siekimą su Berlynu lėktuvias. Jei ir jų civiliai tarnautojai. Britai, sovietai išdrįs ją panaudoti, tai pav. turi 3.900 tarnautojų, o vi- vakariečiai būtų visai atkirsti nuo si kiti sudaro jų Berlyne esančius savo sektorių Berlyne. kariuomenės dalinius. J, Z.

3.255.356 gyventojai, iš kurių , 1.189.617 gyvena sovietų sektoriuj, 998.112 — amerikiečių sekt., 629.373 — britų sekt., ir 438.254 — prancūzų sekt. Vandens ir ga- zo tiekimas daugumoj eina iš vakarinių sektorių, tuo tarpu kai ' elektra, kaip jau žinome, miestas daugumoj yra aprūpinamas iš sovietų sektoriaus. Vakariniuose sektoriuose yra sukoncentruota apie 86% visos Berlyno lengvosios ir sunkiosios pramonės. Sovietų sektorius turi £pie 33% . cheminės pramonės. Kas mėnesį į Berlyną buvo iš vakarinių zonų _ įvežama 55.807 tonos maisto, kurių 30% buvo įvežama upėmis ir9 — geležinkeliais. Iš šio

Sovietai nenori toleruoti vakariečių postų už šios linijos.
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Sovietu Rusija susirupinusi „nauja 
vokiečiu imperialistine agresija“ 
Sov. Rusijos ir Rytų Europos — jos satelitinų valstybių užs. reik.

ministerių konferencija Varšuvoj
J. Jurgaitis

Visai nelauktai birželio men. 23 
d. į Varšuvą susirinko Sov. Rusi
jos, Albanijos, Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos užsienio 
reikalų ministerial. Iš karto nebu
vo net žinoma, kas atstovaus Sov. 
Rusiją. Lėktuvais į Okecie aero
dromą atvykę aukštieji svečiai bu
vo laikomi paslapty. Varšuvos gy
ventojų demesį atkreipė ginkluotos 
policijos patruliai gatvėse. Speciali 
sargyba buvo pastatyta prie Wila- 
nova rūmų, apie šešias mylias nuo 
Varšuvos, kur turėjo įvykti kon
ferencija. Pranešama, kad nebūtų 
saugumo priemonių buvo imtasi 
apsaugoti svečiams. Jos pralenkė 
per karą Hitlerio atsilankymo me
tu panaudotas priemones. Šimtai 
saugumo valdininkų jaū prieš ke
lias dienas buvo atvykę į Varšuvą 
pasiruošti delegacijų sutikimui. 
Manoma, kad buvo išstatyta apie 
1000 specialių sargybų.

Vėliau buvo pranešta, kad į Oke
cie aerodromą atskridęs Molotovas 
savo pareiškime pabrėžė slavų 
tautų ir Rusijos brolybę ir iškėlė 
reikalą apsisaugoti nuo „naujos 
vokiečių imperialistinės agresijos". 
Jis taip pat pažymėjo, kad Sovietų 
Rusija palaiko Lenkijos sienas, 
kurios eina Oderio-Neisses upėmis.

Konferencijos išvakarėse pas 
Lenkijos prezidentą Bierutą Įvyko 
informacinis pasitarimas. Taip pat 
min. pirm. Cyrankiewicz padarė 
priėmimą užsienio reikalų ministe- 
riams.

Į konferenciją nebuvo kviestas 
nė vienas Vakarų valstybių diplo
matas. Korespondentų dalyvavi
mas buvo uždraustas.

Pagal lenkų oficialų pranešimą, 
pati konferencija buvo atidaryta 
Lenkijos užsienio reikalų ministe- 
rio Modzelewski, kuris taip pat 
buvo išrinktas pirmo posėdžio pir
mininku. Sekantiems posėdžiams 
pinųininkavo Molotovas ir Ona 
Pauker.

Konferencija buvo baigta bir
želio mėn. 24 d. ir išleistas ilgas 
komunikatas. Kaip iš šio komuni
kato matyti, visa konferencija su
kosi apie Vakarų valstybių Lon
dono susitarimą dėl Vokietijos 
ateities bei paujos valiutos vaka
rinėse zonose įvedimo. „Konferen
cija Londone buvo sušaukta" 
sakoma komunikate, „pažeidžiant 
Potsdamo susitarimą, pagal kurį 
klausimai, liečią Vokietiją, turi 
būti sprendžiami keturių valstybių 
— SSSR, USA, D. Britanijos ir 
Prancūzijos. — O jų nagrinėjimas 
buvo pavestas Užsienio Reikalų 
Ministerių Tarybai, susidedančiai 
iš šių valstybių atstovų. Be to, nie
kas negali nepastebėti fakto, kad 
Benelux kraštai (Belgija, Olandija 
ir Liuksemburgas) buvo pakviesti 
dalyvauti šioje separatinėj konfe
rencijoj trijų valstybių, nežiūrint 
tai, kad tokie kaimyniniai Vokie
tijos kraštai, kaip Lenkija, Čeko
slovakija ir kiti, kurie tiesiogiai 
paliečiami, nedalyvavo. Sušauki
mas Londone separatinės konferen
cijos Vokietijos klausimais rodo, 
kad USA, D. Britanijos ir Prancū
zijos vyriausybės, kurios organi
zavo šią konferenciją, siekia likvi
duoti Užsienio Reikalų Ministerių 
Tarybą, sukurtą Potsdamo konfe
rencijoj, ir panaikinti keturšalį 
kontrolės Vokietijai organą, su
darytą aukščiau keturių valstybių 
susitarimu". Toliau Vakarų valsty

bės apkaltinamos Potsdamo susi
tarimo sulaužymu del Vokietijos 
demilitarizavimo, demokratizavimo 
ir reparacijų. Maža to. „Londono 
nutarimai siekia ne sutrukdyti ga
limą naują Vokietijos agresiją, 
bet siekia paversti Vokietijos va
karinę dalį, pirmoj eilėj Ruhro 
sunkiąją pramonę, Vokietijos ka
rinio potencialo atstatymo prie
mone, kad panaudojus ją USA ir 
Britanijos kariniai strateginiams 
tikslams" Londono nutarimai taip 
pat siekia užbaigti Vokietijos sus
kaldymą, o naujos valiutos įvedi
mas tokiu būdu: „Sąryšy su Jaltos 
sudarymas tarp vakarinės ir ryti
nės Vokietijos. Taip pat Vakarų 
valstybės apkaltinamos del taikos 
sutarties su Vokietija nesudary- 
mo. Apskritai amerikiečių, britų ir 
prancūzų politika Vokietijos at
žvilgiu veda prie vokiečių tautos 
pavergimo ir išnaudojimo. Del to 
šovinistiniuose vokiečių sluogs- 
niuose gali vėl atsirasti naujas 
Bismarckas ar Hitleris. Po visų šių 
apkaltinimų komunikatas baigia
mas tokiu būdu: „Sąryšy su Jaltos 
ir Potsdamo susitarimais del Vo
kietijos, SSSR, Albanijos, Bulgari
jos, Čekoslovakijos, Jugoslavijos, 
Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos 
vyriausybės laiko būtinai reika
linga išsprukti sekančius klausi
mus.

1. D. Britanijai, SSSR, Prancūzi
jai ir USA susitarus, pravesti prie
mones. kurios užtikrintų pilną Vo
kietijos demilitarizavimą.

2. Sudaryti aprėžtam laikui D. 
Britanijos, SSSR, Prancūzijos ir 
USA kontrolę Ruhro sunkiajai pra
monei, siekiant išplėsti Ruhro pra
monę civiliniams reikalams ir už
drausti Vokietijos karinio poten- 
tencialo atstatymą.

3. D. Britanijai, SSSR, Prancūzi
jai ir USA susitarus, sudaryti pro
vizorinę, demokratinę visos Vokie- 
jos vyriausybę, susidedančią iš 
Vokietijos demokratinių partijų 
bei organizacijų atstovų, siekiant 
sukurti garantijas prieš pakarto
jimą agresijos iš Vokietijos pusės.

4. Sudaryti su Vokietija taikos 
sutartį ir pagal Potsdamo nutari
mus atitraukti iš Vokietijos visą 
okupacinę kariuomenę per viene
rius metus po 'taikos sutarties su
darymo.

5. Numatyti priemones del re
paracijų įpareigojimų išpildymo iš 
Vokietijos pusės tų valstybių atž
vilgiu, kurios nukentėjo nuo Vo
kietijos agresijos."

Tokiu būdu, oficialiai imant, ne
pasitvirtino gandai, kad Varšuvos 
konferencijoj buvo tariamasi del 
Rytų Vokietijos valstybės sudary
mo. Tačiau, nežiūrint kad apie tai 
komunikate ne žodžio neminima, 
korespondentai praneša, kad Varšu
voj buvę apie tokios valstybės su
darymą kalbama, ir jei šios kon
ferencijos nutarimai nepavyksią 
įgvendinti, tai Rytų Vokietijos 
valstybės sudarymas bus tik laiko 
klausimas. Naujosios valstybės 
sostine būtų Leipcigas.

Londono ir Vašingtano oficialūs 
sluogsniai Varšuvos komunikatą 
laiko propaganda paruošti dirvai 
sukurti Vokietijos valstybę. Ko
munikate siūlomas taikos sutar-' 
ties su Vokietija sudarymas ir 
okupacinių kariuomenių atitrauki
mas reiškiąs Vokietijos vyriausy
bės pagal soyietų planą sudarymą 
ir pilnos laisvės suteikimą komu
nistams Vokietijoj veikti.

Kempteno vaikų darželio vaikučių malda | Sv. Panelę Mariją, kad Ji 
gražintų kuo greičiau brangiai tėvynei laisvės dienas. K. Daugėlos nuotr.

Senato priimtąjį projektą, kuris, 
kaip žinome, buvo gan palankus 
pabaltiečiams. Kompromisiniame 
įstatyme pabaltiečių kvota suma
žinta iki 40%, o įleidžiamųjų ūki
ninkų skaičius iki 30% /buvo po
50%/.

Kai kurie Kongreso nariai pa
sisakė ir prieš šį įstatymą, laiky
dami jį esant nukreiptą prieš žy
dus ir katalikus. Pagal šį įstatymą 
į JAV galės įvažiuoti tik tokie 
DP, kurie 1945 m. gruodžio 22 d. 
gyveno Vakaru Vokietijoje, Au
strijoje ir Italijoje. Tokiu būdu 
atimama galimybė patekti Ameri
kon 150.000 Lenkijos žydų, kurie 
iš Lenkijos pabėgo 1946—1947 m. 
Senatorių apskaičiavimu Ameri
kon dabar galės patekti nuo 6.000 
iki 16.000žydų. Žydų atžvilgiu ne
palanki esanti netik įstatyme nu
matytoji data, bet ir nuostatas, 
kad iš 200.000 DP 30% turi būti 
ūkininkai, o žydų iš viso esą maža 
ūkininkų.

Reikalavimą įsileisti 40% iš Pa
baltijo kraštų ir Rytinės Lenkijos 
dalies, senatoriai laikę esą nu
kreiptą prieš katalikus, nes tuose 
kraštuose iš viso maža tesą tos 
religijos žmonių.

Prezidentas norėjo vetuoti

Amerikos tradicijų ir nukreiptos 
ypatingai prieš žydų kilmės as
menis ir katalikus. Toliau praneši
me sakoma, kad dauguma žydų 
atvyko į šiuos kraštus po 1945 m. 
gruodžio 22 d. ir šis įstatymas ati
ma jiems galimybę atvykti į JAV, 
„tokiu būdu šiuo įstatymu apie 
90% žydų yra išskiriami".

Naujasis DP įsileidimo i JAV įstatymas 
ir lietuviu perspektyvos

Birželio mėn. 25 d. vakare pre
zidento Trumano pasirašytasis 
320.000 DP įsileidimo įstatymas 
yra vienas svarbiausių įvykių ne
laimingųjų Europos pabėgėlių dra
moje. Naujasis įstatymas' suteikia 
maždaug vienam ketvirtadaliui 
Europos DP viltį dviejų metų būvy 
patekti į jų svajotą naująją, lai
kiną ar nuolatinę, tėvynę-Ameriką.

Smarkus priekaištai
Iš amerikiečių spaudos aiškėja, 

kad naujasis įstatymas Kongrese 
susilaukė didelės kritikos ir tik 
didelių pastangų dėka jis buvo 
priimtas.

„New York Times" birželio 20 d. 
Nr. rašo, kad priimtasis 'kompro
misinis įstatymts yra panašus į

New York Herald Tribune pra
neša, kad prezidentas Trumanas 
įstatymą pasirašęs „labai nenorė
damas", nes įstatymas nesąs toks, 
kpkio jis iš Kongreso reikalavęs. 
Savo pareiškime, apimančiame 
1800 žodžių, prezidentas kritikuo-
ja kai kuriuos, anksčiau išvardy
tus, įstatymo nuostatus. Trumanas 
pasakė, kad jei sesija nebūtų pa
sibaigusi, jis būtų šį įstatymą ve
tavęs ir raginęs priimti „geresnį ir 
humaniškesni". Bet sunku esą pa
sakyti ar šis blogas įstatymas yra 
geriau negu jokio įstatymo iš vi
so- Tai esąs pasityčiojimas iš

Raudonės pilis

Dar kai kurios įstatymo detalės
Šiam įstatymui vykdyti prezi

dentas, pasitarus su senatu, paskirs 
trijų narių „Displaced Persons 
Commission". Kiekvieno nario me
tinė alga nustatyta 10 000 dolerių. 
Komisijos pareiga priimti ir vyk
dyti taisykles, pagal kurias nau
jieji imigrantai bus įkurdinti. Kiek
vienas įsileistas imigrantas du kar
tus per metus turės .pranešti ko
misijai apie savo darbą, darbo ir 
gyv. vietas ir suteikti kitas reika
lingas žinias. Nusižengę bus bau
džiami. Nuo 1948 m. liepos 1 d. 
kvotos vizų pirmenybė nebebus 
taikoma tremtiniams.

Pabaltiečių reikalai.
IRO surinktais duomenimis Va

karų Vokietijos ir Austrijos zonose 
gyvena apie 160.000 latvių, lietu
vių ir estų.

Lietuvių tame skaičiuje apie 
60.000, latvių 80.000 ir estų 20.000. 
Iš rytinės Lenkijos skaičius sie
kia 100.000. Pagal naująjį DP įsi
leidimo projektą pabaltiečių ir iš 
rytinės Lenkijos turėtų patekti 
apie 80.000. Jei įsileidžiant bus 
prisilaikyta Vakarų Europoje gy
venančių DP proporcingumo prin
cipo, lietuviu Amerikon galėtų pa
tekti apie 18.000, t. y. kasmet apie
9.000.

Lietuvių profesinis pasiskirstymas.
Kaip žinome, pirmenybė Ameri

kon įvažiuoti teikiama ūkininkams, 
statybos darbininkams, kraujo gi
minėms, siuvėjams ir t.t. Pagal apy
tikrius LTB statistinius duomenis, 
Vokietijos vakarinėse zonose yra 
apie 280 med. gydytojų, apie 110 
dantų gydytojų, apie 250 med. se- 
sera,- įvairių technikos, amatų ir 
verslų darbuotojų apie 12.000, apie 
150 sodininkų, apie 230 agronomų, 
veter. gydytojų apie 60. Ūkininkų 
ir žemės ūkyje dirbusių priskai
čiuojama 20—25.000. Kokie įro
dymai bus reikalingi, kad įsta
tyme suminėti asmenys būtų tin
kami emigruoti į JAV, dar kol kas 
nežinoma.

Association Press pranešimu, 
kraujo giminė tame įstatyme su
prantami visi JAV piliečių, lega
liai įsigijusių Amerikos pilietybę, 
giminės, įskaitant brolvaikius ir se- 
seriečias. Primenybė suteikiama 
ir visiems DP, kurie per paskutinį 
karą kovojo prieš Amerikos prie
šus.

Ir ne stovyklose gyvenantiems 
DP suteikiama teisė šio įstatymo 
ribose įvažiuoti į JAV. Kaip AP 
praneša, tokius asmenis amerikie
čių valdžia atsargiai pasirinksianti.

Manome, kad sekančiame nu
meryje mūsų skaitytojus tuo 
svarbiu klausimu galėsime dar 
plačiau ir išsamiau painformuoti.

- V. Rasutis
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A. a. komp J. Gruodi prisimenant
JERONIMAS KAČINSKAS

Neseniai iš pavergtosios 
Lietuvos mus pasiekė skau
di žinia apie kompozito
riaus Juozo Gruodžio staigią mir

tį. Netekome dar vieno talentin
go ir pasišventusi© lietuvio, ku
ris, visa širdimi pamilęs Lietuvą, 
skyrė jai brangiausias savo gy
venimo valandas. J. Gruodis dir
bo, rašė, kalbėjo, ir nėra daugiau 
jo mūsų tarpe, bet jo didžios as
menybės sukurtos vertybės liko 
nemirtingos. Tarybinė Lietuvos 
spauda, kaip ir galima buvo ti
kėtis, mūsų žymųjį muziką pada
rė „savo žmogumi“, bet kas pa
žinojo J. Gruodį, kaipo asmenį 
ir kūrėją, nė kiek nesuabejos jo 
pažiūrų tyrumu į lietuvių tautos 
gyvybines aspiracijas. Žinant mū
sų menininkų priverstines darbo 
aplinkybes Lietuvoje, keletas ne
reikšmingų vėlesnių muzikinių 
veikalų pavadinimų dar nereiškia 
prisirišimo prie gėdingo okupan
tų rėžimo.

Juozas Gruodis gimė 1884 m. 
Rakėnu kaime. Antazavės vals
čiuje, Zarasų apskr. Jau anksty
voje jaunystėje J. Gruodis rodė 
palinkimą muzikai. Pirmąsias 
muzikos studijas jis pradėjo Ro
kiškyje grafo Przezdeckio įsteig
toje muzikos mokykloje. 1941 m. 
stoja į Maskvos konservatoriją, 
kur .mokėsi kompozici jos pas žy
miuosius rusų teoretikus Ipolitą 
Ivanovą ir A. Liaduchiną. 1920 
m. grįžęs į Lietuvą, J. Gruodis 
gavo Švietimo Ministerijos sti
pendiją tęsti muzikos studijas 
Leipzigo konservatorijoje. Čia jis 

mokosi kompozicijos pas prof. 
Paul Grenerį. Aukštai pastatyta 
Leipzigo konservatorija galutinai 
suformuoja J. Gruodžio kūrybinį 
talentą. Tvirta, su nusistovėjusi
ais pedagoginiais metodais vaka
rietiška mokykla palieka jam 
neišdildomų žymių. Nauja mo
kykla greit nustelbia ankstyves- 
nioje jo kūryboje pasirodžiusį 
slavišką elementą. Izidoriui Va
siliūnui neseniai tremtyje gro
jant J. Gruodžio sonatą smuikui 
ir fortepionui, vokiečių laikraščio 
„Schw. Landeszeitung“ muzikos 
kritikas apibūdino ją kaipo gry
nai vakarietišką muziką. Sonata 
smuikui ir fortepionui būvo vie
na pirmųjų kompozitoriaus susi
dūrimo su Vakarų pasauliu iš
dava, beto vėliau J. Gruodis iš
vysto labai savitą muzikinį sti
lių, kuris ypač jo simfoniniuose 
kūriniuose persisunkęs tiršta, gai
valingos emocijos pilna harmo
nija. Šioje fazėje J. Gruodis kar
tu su St. Šimkum ir K. V. Ba
naičiu kuria muziką lietuviškomis 
impresijomis ir nuotaikomis. 
Skirtumas tik tas, kad pirmieji du 
lyrikai, o J. Gruodis dramatikas: 
tarp audringai blaškomų akordų 
ir tvirtų ritmų pasigirsta liūdni 
lietuviškos raudos motyvai.

Juozo Gruodžio kūrybą galima 
skirti į tris periodus: jaunatvės 
(studijų laikotarpio), muzikinio 
brendimo (ieškojimo) ir indivi
dualios kūrybos periodas. Per sa
vo meninio išsivystimo kelią J. 
Gruodis lieka ištikftnas gyvybi
niams kūrybos pagrindams: jis 

ieško, kovoja su savo silpnybė
mis ir laimi. Vedant jo meninio 
kilimo kreivę nuo pirmųjų kū
rybinių mėginimų ligi vėliausiai 
parašytų muzikos veikalų, paste
bėsime didelius teigiamus skir
tumus instrumentacijoje, formoje, 
savo stiliaus išvystime. Jau pir
mieji mums žinomi išspausdinti 
kūriniai, kaip "tai Visur tyla, 
Aguonėlės, Ei jaunieji, atidengia 
būsimąjj J. Gruodžio kūrybinį 
veidą. Juose pasireiškia gyva rit
mika arba stipriai vyraujanti 
harmoninė muzikos struktūra, 
kuri kompozitorių lydi ligi pas
kutiniojo vystimosi periodo.

Studijos Leipzigo konservatori
joje J. Gruodžiui atidengia nau
jus akiračius. To laiko Vokieti
jos muzika veržėsi įvairiomis 
kryptimis. Schoenbergas ir Schroe- 
keris vokiečių ir kitų tautų jau
nimui, studijuojančiam Vokieti
jos konservatorijose, duoda im
pulsą siekti muzikos kūryboje 
naujų kelių. J. Gruodis, būdamas 
didelios kūrybinės potencijos žmo
gus, greitai pagauna naują Euro
pos muzikos pulsą ir, studijuo
damas Leipzigo konservatorijoje, 
parašo keletą stambių kūrinių. 
Šios kompozicijos priklauso prie 
antrojo J. Gruodžio kūrybos pe
riodo. Smuiko sonatoje su forte- 
pionu, fortepiono sonatoje ir vie
nos dalies stygų kvartete jis iš
siskleidžia pilna drąsių kūrybinių 
polėkių jėga, kur dar didesniu 
ryškumu suklesti J. Gruodžio 
muzikai charakteringas tirštos ir 
gaivalingos harmonijos stilius. 
Baigęs studijas, J. Gruodis parašo 
dainų solo su fortepionu ir cho
rui: Burtai, Žvejai, Žiema ir sim
foninį Prologą dideliam simfoni
niam orkestrui. Šis veikalas yra 

Baltijos un-to Matematikos-Gamtos fakultete mikroskopiniai augalų tyri
mo darbai. Kairėje prof. A. Apininis (latvis) dešinėje lektorius P. Gruodis.
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jo pirmasis savo kūrybinių jėgų 
bandymas simfoninėje muzikoje. 
J. Gruodis simfonijoje greitai 
atranda savo stilių. Nors harmo
nijoje ir instrumentacijoje pasi
taiko didokų perkrovimų, kurie 
apsunkina orkestro skambesį, ta
čiau simfoniniame Prologe dide
le jėga padvelkia besiformuojan
ti J. Gruodžio kūrėjo asmenybė. 
Veikale visuotinis harmonijos 
viešpatavimas: čia daugelyje vie
tų kiekviena melodijos gaida 
keičiama vis nauja harmonija. 
Kompozitorius taip pat nesiekia 
didesnio formos nuoseklumo, jam 
svarbu tik kuo stipriau atidengti 
savo vidinį muzikos credo. Taigi 
simfoniniu prologu J. Gruodis 
pradeda visai savitą kūrybinį ke
lią. Nuo to laiko pasitaikančios 
nežymios svetimybės jo kūri
niuose galutinai išnyksta. Jis 
tampa toks originalus, kad, klau
sant naujai parašytų jo kūrinių, 
galima buvo atpažinti jų autorių.

Nestebėtina, kad lietuvių visuo
menė ir dauguma muzikų J. 
Gruodį dėl jo kūrybos originalu
mo ir naujoviškumo labai nepa
lankiai priėmė. J. Gruodis keliais 
dešimtmečiais prašoka mūsų vi
suomenės atsilikusį muzikinį ly
gį. Pradžioje jo kūriniai retai te
pasirodydavo koncertų estradoje. 
Tik vėliau, atsiradus keliems, ku
rie ėmėsi drąsiai J. Gruodį pro
paguoti, jo kūriniai pamažu bu
vo pripažinti.

1930 m. Valstybės Teatras Kau
ne J. Gruodžiui užsakė parašyti 
muziką Vinco Krėvės „Šarūnui“. 
Lietuviško epo stilius sužadino 
kompozitoriaus fantaziją. J. Gruo
dis savo prigimtą kūrėjo išradin
gumą nukreipė lietuviškos sim
fonijos kūrimo linine. Reikia 

pripažinti, kad tai jam pavyko 
geriau, nei kuriam kitam mūšų 
kompozitoriui. „Šarūno“ muzikoje 
J. Gruodis sujungė savo plačias 
muzikines idėjas su lietuviškos 
muzikos pagrindais, pasiekdamas 
labai originalių ir įspūdingų nuo
taikų ir spalvų simfonijoje. Po 
„Šarūno“ J. Gruodis parašė 2 
puikias suitas simfoniniam or
kestrui, kurios buvo perdirbtos iš 
baleto „Jūratė ir Kastytis“ ir 
„Šarūno“ muzikos. 1940 m. J. 
Gruodis parašę didelę simfoninę 
poemą „IŠ Lietuvos praeities“. 
Priešingai J. Gruodžio švelniam 
būdui šis impozantiškas kūrinys 
dvelkia nepaprasta jėga ir drama
tizmu: čia kompozitorius vaiz
duoja tragišką Lietuvos gyveni
mą nuo gilios senovės ligi nepri
klausomybės laikų. Poemoje gir
disi raudos, kovos trimitai, puo
taujančių bajorų šokiai, nejau
čiančių besiartinančios Lietuvos 
nelaimės. Poema baigiama mi
nios giesme prie Aušros Vartų 
Marijos, kurią prieš vieną radio
fono koncertą Vilniuje bolševikai 
pareikalavo iš veikalo išbraukti, 
bet nei autoriui, nei dirigentui 
nesutikus, patriotiškai nusiteiku
sio orkestro, giesmė laike kon
certo buvo dar ryškiau pabrėžta.

Kokią muziką J. Gruodis rašė 
antrosios bolševikų okupacijos 
metu nėra mums žinoma. Aišku, 
kad, kaip ir kiti gyvenantieji 
Lietuvoje menininkai saugumo- 
sumetimais J. Gruodis turėjo ati
duoti raudonajam režimui savo 
duoklę.

Viena svarbiųjų misijų J. Gruo
džio gyvenime taip pat buvo pe
dagoginis darbas Kauno konser
vatorijos kompozicijos klasėje, 
kur jis dirbo daugiau kaip 20 
metų. Jis iš jaunųjų studijozų 
tarpo išleido žymių pajėgiu J. 
Nabažas, J. Gaidelis ir A. Račiū
nas yra J. Gruodžio mokiniai. Jie 
per trumpą laiką yra parašę ver
tingų kūrinių, kur šalia ryškių 
individualių bruožų savo stiliuje 
jie dar teberodo stiprią savo mo
kytojo įtaką. Suprantama, tokia 
asmenybė, kaip J. Gruodis, ne
galėjo nepaveikti atsidavusių 
studijozų, ypač kad jo kompozi
cijos dėstymo metodai buvo dau
giau perteikiamojo pobūdžio.

Mirus Juozui Gruodžiui, lietu
vių tauta neteko vieno didžiausių 
naujos lietuviškos muzikos atsto
vų. Tai yra didelis nuostolis; be 
atodairos naikinamai tautai. Šiuo 
metu nei tremtyje, nei Lietuvoje 
nėra palankių sąlygų naujiems 
muzikos talentams ugdyti.

A, MANKONAS

Qlau ji pinigai 
Humoreske

PUPKUS, virtuvėje pasiklausęs 
kaimyno žinios, kad rytoj 
tikriausiai būsią įvesti jau 
nauji pinigai, o senieji liksią tik 

sienoms lipinti, nieko nesakydamas 
iškiūtino pasiklausyti, kas stovyk
loj kalbama ir dar pabandyti ką 
nors nupirkti. Jis rūkė kažkokiom 
kanopom ar kokia ten panašia 
smarve, bet kelis pakelius „Tur
kish Special, made specially for 
UNRRA", gautus už komiteto 
krosnies kūrenimą, buvo pardavęs 
ir, savo bobikei nieko nesakyda
mas, pinigus užkišęs už liemenės 
pamušalo.

— Mano senei tik parodyk, tai, 
reikia ar nereikia, tuoj ir prapirks, 
— buvo nusprendęs jis. — Reikia 
bent kokią markę pasaugoti ir 
juodai dienai.

Kai tik jos senis išėjo, Pup- 
kienė ištraukė keliais mazgais už
rištą kojinę, iš kurios iškratė 
žiupsnį mąjkių. Ji buvo pardavusi

kelis pakelius „Chesterfield", gau
tus už pirštinių mezgimą, ir dalį, 
nieko savo seniui nesakydama, 
buvo paslėpusi.

— Mano seniui tik parodyk, tai 
tuoj ir nebus. Jam nėr pirkimams 
galo, kol yra nors viena markė 
kišenėj, — buvo nusprendusi jinai. 
— O kad reikia ir juodai dienai 
ką pataupyti, jis negalvoja.

Dabar jai labai parūpo, kad taip 
sunkiai uždirbtas pinigas nenueitų 
niekais. Visas, taip sakant, „vie
šas sumas" Pupkai jau buvo išlei
dę, pasilikdami tik keliasdešimt 
markių. Tik savo geležinės atsar
gos ji vis dar nedrįso liesti. Bet 
dabar jau buvo nebelikę ką daryti.

Stipriai sugniaužusi saujon savo 
turtą, ji išėjo į kooperatyvą, nu
tarusi ką nors nupirkti: daiktas ne 
pinigas — vis šio to bus vertas 
ir paskui.

Kooperatyve buvo didelė spūs
tis. Pirko žmonės kiekvieną daiktą, 
kurį, pardavėjo nuo lentynos pa
keltą, tik suspėjo pirmiau už kitus 
į savo ranką nutverti. Neseniai 
kursuose įgijęs elektromonterio 
specialybę vyrukas, knygų skyriu

je nučiupo „Elektrokardiografijos 
pagrindus".

— Gydytojo parašyta. Kažin, ar 
jis ką apie elektrą nusimano? — 
bent kiek paabejojo, vartydamas 
knygą, bet vis tiek nusipirko.

Jo bičiulis nutvėrė porą butejiu- 
kų „Fluešsige Struempfe", pasi- 
guosdamos tuo, kad galės bent ko
kiai meiliai mergelei įsiteikti, nes 
jo paties kinkos buvo pakankamai 
gauruotos, tad juodavo ir be tų 
„skystų kojinių". Plika kaip kulnas 
galva žmogynas pirko tuziną 
dėželių brilianti'nos, o barzdai 
muilinti šepetuką nugriebė antros 
klasės gimnazistas.

Pupkienė bandė prasisprausti 
pirmyn, bet vis buvo tvirtesnių 
nustumiama į pat kampą, kur kelis 
kartus buvo taip primygta, kad 
vos dvasios iš kūno neišspąudė. 
Suprakaitavusi ji ilgaLplukosi, kol 
pagaliau prisiyrė ligi prekystalio, 
tik jau lentynose nieko beveik 
nebebuvo. Ją apėmė baimė, kad 
jos pinigas pražus, nes kooperaty
vas buvo jau vienintėlė vieta, kur 
dar ką nors pardavė — visi kiti 
būnai seniai nepardavinėjo nė 
šiaudo dantims pasikrapštyti.

— O kiek tos kainuoja? — bū
tinai norėdama prapirkti savo ne
laimingas santaupas, ištiesė ji 
ranką. Kažkokiu stebuklu užmirš

tos, prie pat sienos ant vinies ka
bojo bokso pirštinės.

— Bokso pirštinės. Argi pirksi? 
— susiraukė pardavėjas.

Bet Pupkienė buvo pasiryžusi 
pirkti — ir nusipirko.
/ Kai ji prasispraudė pro stovėjusių 
ties kooperatyvo durimis vyrų 
būrį, tie sužvingo lyg kumeliai.

— Naujas Šarkis atsirado! — 
kvakėjo visas būrys, matydami to
kią sudžiūvusią bobikę su bokso 
pirštinėmis.

O kažkoks niaurus senis iš šir
dies nusispiovė ir pikta 'lemiančio 
pranašo balsu sušuko:

— Karalienė Mikalda tiesą sakė, 
kad dar bus didelis svieto sugubi- 
jimas, nes žmonėms visai susisuks 
galvos, štai — ir susisuko!

Pupkienei pasidarė nesmhgu, ir 
ji, pasispaudusi pažastėj savo pir
kinį, skubiai nuspaudė į savo 
bloką.

Kai jo senė ryžtingai realizavo 
savo santaupas, Pupkus dar šniukš
tinėjo, kaip iš tikrųjų reikalas iš

rodo. Bet ir jis nieko gero neišgir
do, tad nusprendė taip pat eiti j 
kooperatyvą ir, kol dar galima, ką 
nors nusipirkti. Bet jis per ilgai 
užtruko, ir, kai atėjo į kooperaty
vą, jame rado tik prie tuščių len
tynų stovintį vedėją ir jau gerokai 
įraudusį Meigą. kuris prisispyręs 
įkalbinėjo vedėjui, kad jam par
duotų lentynas.

— Parduok, kam čia jos tau. 
Juk ant jų jau nė pelių mėšlo ne
beliko, — įrodinėjo jis. — O man 
taip verkiant reikia lentos triušių 
narvui.

Pupkus pakrapštė galvą, patrau
kė nosį ir sunerimęs išsistūmė 
pro duris. Pirkti jau nebebuvo ką. 
Nerasdamas kitos išeities, jis nu
tarė dar nueiti pas Stimburį, kuris 
neseniai nuo švabo buvo parvežęs 
slyvinės ir pardavinėjo, nežiūrė
damas nieko, nes nenorėjo tokį 
„sprogstamą" dalyką ilgai laikyti. 
Apskaičiavęs savo išteklius, Pup
kus nusprendė, kad butelis dar 
bus. Na, o jei bus, tai ir gerai — 
ne markė, nepražus. Bet Stimburys 
taip pat ne koše nuo piršto peni
mas — pardavinėjo tokia kaina, 
kad jau pirkėjai pirko nebe bute-

t
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„Dumiu namai“
ir „Draugija Kovai su Vėžio Liga“ 

(Paskutiniai koncertai Anglijoje)

VI. JAKUBĖNAS

DAR mūsų viešnagės prad
žioje D. B. Liefuvių Sąjun
gos pirmininkas p. Varkala 

mūsų kartą atsargiai užklausė, 
ar nesutiktume, jei jam pavyks 
susitarti dėl sąlygų, koncertuoti
vienoje didelėje ligoninėje, kur 
esą nemaža baltų slaugių ir ma
trona pageidaujanti lietuvių soli
stų koncerto. Artistams davus 
principialų sutikimą, reikalas rie
dėjo toliau, ir pagaliau gegužės 
antroje pusėje pasilsėję porą 
dienų po didelės 5 koncertų iš
kylos, išjudėjome iš Londono 
mums dar naujįi pietų vakarų 
kryptimi.<

Šį kartą teko pasinaudoti dar 
nematyta didžiule Charing Cross 
stotimi ir dar nevažiuotu .Pietų 
Bendrovės“ geležinkeliu. Kaip 
žinome, Darbo Partijos vyriau
sybė neperseniausiai suvalstybino 
Anglijos geležinkelius; tačiau dar 
pilnai gyvuoja buvusis padalini
mas į keturių svarbiųjų bendro
vių sritis, tebežymimas kabalisti- 
niais „L. N. E. R.“, „L. M. S.“, 
„G. W. R.“ ir „Southern“ užra
šais; kiekviena jųjų tebeturi ir 
kai kurių savo individualių sa
votiškumų. .Pietų Bendrovė“, pa-
sirodo, sugriovė kai kuriuos mū
sų tautiečių net spaudoje keltus 
nusiskundimus: čia radome ir ka
blių rūbams pasikabinti, ir stočių 
vardai peronuose aiškiai ir gau
siai užrašyti. Šiaip gi yra tikra 
teisybė, kad anglų vagone paltą 
tenka lentynoje sulankstyti, o 
pav. buvusios'r,L. M. S.“ bendro
vės linijose stoties vardui išsyk 
įžiūrėti reikia ilgametės prakti
kos.

Pietų vakarų link važiuodami, 
pirmą kartą Anglijoje pamatėme 
tikrus miškus, ir net su aukštais, 
plačiai išbujojusiais medžiais; 
šiaip gi Anglijos laukuose ir pie
vose kažkodėl daugiausia tik ne
dideli medeliai ir krūmai teauga. 
Pravažiavome pro Winchesterio 
miestą, kur, reikia manyt, gar
sieji to paties vardo šautuvai ga
minami; toliau, pro garsų Sout
hampton uostą; čia iš tolo matėsi 
milžiniškų laivų kontūrai. Pake
liui vis daugiau matyti buvusio 
karo pasiruošimų pėdsakų: kaž
kokių sandėlių likučiai, barakai, 

senų automobilių ir tankų dalių 
krūvos; traukiniui ilgoką laiką 
einant jūros ir Įlankų pakraš
čiais, matome daug keistų, me
talinių, plokščių laivelių. Neuž
mirškime, kad šitas Anglijos ga
las yra kaip tik priešais pran
cūzų Bretaniją; čia buvo koncen
truojama ta milžiniška militarinė 
pajėga, kuri 1944 m. birželio 
mėn. atliko istorišką ir meistrišką 
žygį: Europos kontinento in
vaziją.

Po 3‘/i valandų kelionės paga
liau pasiekiame tikslą: jaukų, 
švarų, senovišką Dorcheste- 
r i o miestą; stotyje mus pasitin
ka storokas anglas (retenybė 
šiame krašte) Ir keletas lietuvių 
mergaičių. Važiuodami autobusu, 
sužinome įdomių dalykų. Ligoni
nė esanti psichiatrinė, atsieit 
„durnių namai“. Pacientai daly
vausią kartu kaip klausytojai, to
dėl jei kas nors publikoje vyktų 
neiprasto, tai solistai prašome 
nekreipti dėmesio; tikrai „nera
mūs“ pacientai esą izoliuoti ir 
koncerto salėn nepakilusią. Lietu
vaičių ligoninėje dirbą viso 10 
(mes matėm tik 7); jos jau seniai 
prašiusios matronos suruošti kon-
certą, bet tik v 'kar sužinojusios, 
kad koncertas būsiąs ir artistai 
tikrai atvykstą.

Tuo tarpu gražia, kiek kalnuota 
apylinke privažiuojame didžiu
lius ligoninės rūmus, pasislėpu
sius plačiame parke ir pasken

dusius gėlynuose. Menininkai 
pristatomi įspūdingai, toli gražu 
ne liesai matronai. Jiems patie
kiamas lengvas užkandis, ir tuo
jau reikia žengti scenon: 18 va
landą prasideda koncertas. Ma

V. Augustino nuotr.Odontologijos darbai Baltijos un-te

JUOZAS MIKUCKIS
* ♦ 

*

Balandi, raukis tu kiek nori — 
Pavasaris ateina!
Sutirpo ledas, stoge pasikoręs, 
Arimas daros rainas.

Ir miškas pasipurtęs
Prieš saulę raižos,
Visur pavasariškas burtas 
Snieguotus kalnus laižo.

Ir žemė juosiasi rožančiais 
Gėlių ir žydinčių kerų.
Žvilgterk! beržan čia —

Nusviro šakos pumpurų.

Pavasaris vėlyvas
Griausmais atsiliepia iš tolo ... 
Suvirpo obelys ir slyvos, 
Paklonės ruošiasi atolui.

giedąs prie žiedo, žiedas su žiedu 
Papuošė žemę, žemę aprėdė.

Dulkėj gyvybė — Dievo kūryba! 
Žydi, pražydo ... Džiaugsmas beribis.

Tulpė prie rožės, rožė prie tulpės, — 
Saulėj sudegti, žemę iščiulpus!

Gėlės pražydo, gėlės suskubo — 
Džiaugtis bus vėlu rudenio rūbe ...

loniai nustembame, kad ligoninė 
turi tikrą didelę salę su gerai 
įrengta scena, su dekoracijoms 
ir apšvietimu. Publikoje pirmose 
eilėse baltuoja personalo baltos 
uniformos; toliau — nežinoma, 
matyt „pacientų“, minia ...

Koncertas, tačiau praeina tvar
kingai ir su regimu pasisekimu; 
programą baigiant anglų himnu, 
kažkoks vyriškis, atsistojęs publi
koje, jį diriguoja plačiais profesi- 
jonąliniais mostais. Ir pačios pro
gramos metu buvo abiejų lyčių 
klausytojų, linkusių diriguoti ir 
gestikuliuoti: „pacientų,, tarpe 
buvę muzikų profesijonalų, tuo 
būdu reiškusių savo nesuvaldomą 
pasitenkinimą. Koncertą baigus, 
lietuvaitės, tautiniais drabužiais 
apsirengusios, artistams įteikia 
gėlių; gražus bukietas įteikiamas 
ir latvaičių slaugių vardu. Šios 
paskutinės esančios kiek nusimi
nusios; latvių stygų kvarteto kon
certas, ruoštas miesto salėje, bu
vęs paskutinių momentu atsaky

tas. Išėjus iš salės, mus sveikina 
visas būrys raudonų, saulėje nu
degusių lietuvių vyrukų: jie at
vyko į koncertą iš netolimos 
žemės ūkio darbininkų stovyklos.

Po koncerto, matronai dalyvau
jant, menininkams duodama va
karienė. Išsikalbėjus paaiškėja, 
kad ji lietuvaitėmis esanti ypa
tingai patenkinta; koncertai, kino 
seansai ir t. t. ligoniams rengiami 
esą reguliariai ir juos labai gerai 
veikią, ypač muzika. Vėliau 
trumpam laikui dar aplankomas 
mūsų mergaičių gyvenamas blo
kas; jis daro tikrai malonaus 
įspūdžio: apsuptas gražaus sodo, 
gyvenamieji kambariai komfor- * 
tiški, jaukūs „sitting room“ (poil
sio kambarys su tradiciniu židiniu 
ir minkštomis kėdėmis). Šioje 
ligoninėje neteko girdėti ir apie 
perdėtos disciplinos griežtumus, 
pav. draudimą slaugėms vaikš
čioti tomis pačiomis alėjomis, 
kaip aukštesniam personalui ir 
t. t., kaip tai esti kai kuriose 
kitose Anglijos ligoninėse. Žino
ma, ir čia dirbti reikia, o ir slau
gės žema padėtis jaučiama. Bet 
sprendžiant bent iš šito asmeniš
ko susitikimo ir'palyginus su ki
tais darbininkių gyvenimo bei 
atlyginimo įspūdžiais, atrodo, iš 
galimų darbo sričių mūsų mo
terims Anglijoje — slaugės sąly
gos bus bene geriausios.

Visas mergaičių būrys palydi 
mus ligoninės autobusu į Dorche- 
sterį, kur senoviškame „Antilo
pės“ viešbutyje jau užsakyti , 
kambariai. Viešbučio fojė dar- 
praleidžiame jaukią valandėlę su 
mergaitėmis. Jų tarpe — trys 
aug^burgiškės, savo laiku slapta 
pabėgusios iš USA zonos į Lū- 
becką, o iš ten — į Angliją. 
„Uždraustas vaisius skanesnis“ — 
sako priežodis, nes vėliau, kai iš 
USA zonos moterys normali}! 
keliu buvo verbuojamos Anglijon 
— iš Augsburgo, berods, mažai- 
kas bevažiavo... Mergaitės, susi
nėjusios, „prievartos būdu“ už- 
fundija svečiams vyno butelį; 
jaukų ir nuoširdų subuvimą neu
žilgo nutraukia kieti socialisti
nės Anglijos įstatymai: 10 vai. 
svaiginamieji gėralai nebepar- 
duodami ir dauguma lokalų už
daroma. Tenka atsisveikinti ir 
atsiskirti — svečiams į savo kam
barius, mergužėlėms į ligoninės 
mašiną ir „namo“. Kitą rytą, ku
pini jaukių prisiminimų, skubame 
į stotį ir vidudienį vėl išlipame 
triukšmingoje Londono stotyje.

(Bus daugiau) .

lies, bet stikliukais — po 50 mar
kių. Pupkus už savo išteklius ga
lėjo ne daugiau kaip šešetą stik
liukų paimti. Tad jis visai nusi
minė ir jį apėmė toks nusivylimas, 
kad sumaigė saujoj markes, metė 
jas ant stalo ir sušuko:'

— Duok už šituos!
— Kur pilsi? — paklausė Stim

burys.
— Štai čia! — piktai sušuko 

Pupkus, rodydamas į'gerklę.
Stimburys pastatė stikliuką, pri

pylė, ir Pupkus vieną po kito juos 
be atsikvėpimo sumetė už lūpos, 
susipurtė, husispibvė ir išėjo.

Pupkus buvo menkas gėrėjas, gi 
paskutiniu laiku seniai iš viso 
kokį lašą beragavęs. Be to, mis
damas beveik vienais avižiniais 
dribsniais, užkultais tik paskru
dintais svogūnų laiškais, jis buvo, 
kaip sportininkai sako, ir formos 
netekęs. Stikliukai tad netruko 
persikelti į kojas ir galvą. Vos 
praėjo porą blokų, kaip pradėjo 
jam kojos pintis, o galvoj skleistis 
miglynas.

— Hm •.. Ar tik nepasigėriau? 
■— sumurmėjo jis pats sau, steng

damasis plačiau išplėsti pradėju
sias merktis ir aiškiai neįžiūrėti, 
kas yra aplink, akis..— Tur būt, 
pasigėriau. Na, tai ir gerai. Ne 
iš gero, tik iš bėdos. Vis tiek gy
venimo nėra, tai nors pasigert...

Ties Pupkaus gyvenamo bloko 
durimis stovėjo Rumzis ir šypso
damasis žiūrėjo, kaip tasai žąselius 
varinėja. Pupkus, pamatęs į jį 
bežiūrintį Rumzį, sustojo ir skur
džiai šypsojosi.

— O kodėl tu manai aš pasi
gėriau? — prabilo jis į Rumzį. — 
Iš bėdos, žmogeli, iš bėdos. Lai
kiau juodai dienai, o dabar — po
pierius sienoms lipinti! O ką li
pinsi, kad nė savo sienos nėra. 
Sakau, vis geriau nors išgerti. Sa
vo prakaito gaila — krosnis per 
žiemą kūriau . . .

—• Bet ar neužkurs tau dabar 
senė pirties, kai pareisi toks gra
žus? — nusijuokė Rumzis.

— Ne, brol, — užginčijo Pup
kus. — Mano senė — tai auksas. 
Tiek metų pragyvenom, sakyt, 
pikto žodžio vienas kitam nepra
sitarę- Tik ji gudresnė už mane. Ji 
markės nekišo kur už pamušalo. 

Geriau kur kruopelę sviesto ar 
kokį spirgą nupirko. O aš matai, 
„juodai dienai“ . . . Dabar gi 
šmikšt pro dantis visi spirgai- Ne 
tokios kitos, kaip mano senė, 
paieškojęs nerasi. Eisiu aš jai ran
kas kojas pabučiuosiu ir pasaky
siu, kad daugiau taip nebus — jo
kios markės daugiau už pamušalo 
nekišiu. Ką ji nori tegul daro.

Ir jis nkrypavo durų link.
Tuo metu, kai jos senis Rumziui 

aiškino, kodėl jis pasigėrė, Pup-- 
kienė, sėdėdama ant lovos, vartė 
savo pirkinį, ir jai vis didesnis 
nesmagumas gulė ant širdies. Ji 
bandė save raminti, jog vis geriau, 
kad ką nors nusipirko, bet vis tiek 
tasai pirkinys jai išrodė nei šioks, 
nei toks, tikras apsijuokimas. Dėl 
viso ko ji paėmė tas pirštines ir 
užsimovė, bandydama, ar negali
ma būtų jas žiemą nuo šalčio ne
šioti. Į kokią Aliaską patekus, kas 
žino, ar nepraverstų. Ji net pa
bandė jas užsirišti.

Kaip tik tuo tarpu prasivėrė du
rys ir pasirodė Pupkaus galva, bet 
jis neįžengė į kambarį, o tik stra

paliojo pirpyn ir atgal, laikyda
masis rankenos. Nustebusi Pup- 
kienė sužiuro į savo senį, bet tas 
tik svirduliavo ir kaltai šypsojosi.

— Matai, sakyt, pasigėriau . . . 
Savo prakaito pasidarė gaila visą 
žiemą krosnis kūriau. Bet daugiau 
to nebus — nė vienos markės už 
pamušalo. Ką norėsi’ galėsi daryt 
... — nenulaikydamas galvos, 
dėstė jis.

Pupkienei lyg žarijų užantin kas 
būtų įpylęs. Vienu kartu ji supra
to, kad jos senis buvo paslėpęs 
nuo jos pinigų ir dabar pragėrė.

— Tai tu pinigus slėpei, o dabar 
pragėrei?! — baisiausiai nustebusi, 
ji pašoko nuo lovos, ir toks piktu
mas jai užėjo, kad net akyse su
raibuliavo: dar ' to betrūko, kad 
tbkioj bėdoj tasai bestija pasku
tinį skatiką pralaktų!

Ji žengė porą žingsnių pirmyn 
ir iškėlė baisia pirštine apmautą 
ranką pasiryžusi duoti savo seniui 
per galvą.

Toks dar niekad nematytas jo 
žmonos mostas Pupkų taip nuste
bino, kad jis net prablaivėjo, iš

pūtė akis ir loštelėjo atgal- Bet 
paskui, kad ir neblaivus būdamas, 
jis (abai įdėmiai sužiuro į savo 
senę. Minutėlę taip spoksojęs, kad 
net jo žmona tuo buvo nustebinta, 
Pupkus staiga maktelėjo savo gir
ta galva ir pradėjo labai paten
kintas keknoti.

— Iš kur gi tas meškos letenas 
gavai? — sunkiai pavaldomu lie
žuviu košė jis pro dantis.

— Iš kur gavau? Ot, gavau..— 
nesusigaudydama ką sakyti, miksė
jo Pupkienė.

— Ar tu tik nebuvai taip pat 
kokioj kojinėj markių įkišus? — 
vis tebekeknodamas tęsė jis, net 
siekdamas patekšlenti savo bobi
kei per petį.

Senė dirstelėjo į savo rankas, 
suraizgo ir, nesmagaus jausmo 
apimta, savo baisiąsias pirštines 
numetė ant lovos.

— Ir gėdos neturi: prisipūtai ir 
dar šaipais, kaip kvailys prieš vei
drodėlį. Kad prisirijai, tai eik gul
ti, žmonių nejuokinęs, — suburgė 
ji ant senio ir neatsigrįždama nuė
jo į virtuvę.

5



6 PSL. ŽIBURIAI 1948. VII. 3. 26 (136)

Jei sovietai užgrobtu Europa ...?
, (Atkelta iš 2 psl.)

KANADA SIŪLO DARBO
kad, jei Europa kristų Komintemo 
auka, Anglija būtų neutralizuota 
ir visi Vidurinieji Rytai, Vidur
žemio jūra ir Siaurės Afrika taip 
pat pakliūtų Komintemui, nebent 
Amerika staigiai tas sritis užimtų.

Prie to reikia pridėti dar dvi 
išvadas:

1. kad tarpkontinentinės rakie- 
tos dar per 18 metų nebus pritai
kytos ir

2. kad naujoji Komintemo Euro
pos sąjunga sujungtomis jėgomis 
greitai pasigamintų atominę bom
bą.

Šiuo metu mūsų pilnai pakrauto 
didžiausio bombonešio •»- B 36 — 
skridimo spindulys yra 2500 mylių 
(apie 3700 km) Pažvelkime vėl į 
Žemėlapį! Be atitinkamų bazių. U. 
S. A. negalėtų tinkamai veikti 
prieš naująjį Komintemo bloką. 
Štai čia ir iškyla „pristatymo 
problema".

Sovietų blokas, žinoma, turėtų 
tą patį rūpestį. Vienok Britų kara
liškųjų oro pajėgų maršalo Cordo 
Tedder pastaba, pasakyta vienam 
žymiam U. S. A. oro pajėgų kariui, 
yra labai įsidėmėtina. „Sovietų 
rusų tikras slaptasis ginklas", kaip 
Tedderis pasakė, „yra jų visiškas 
žmogaus gyvybės nevertinimas."

Sovietai turi ir stato lėktuvų ba
zes Dežnevos srityje, prie Beringo 
sąsiaurio — priešais Aliaskos kran
tus. Jie turi „anglies koncesijas" 
Špicbergene, kuri tuoj gali būti 
paverstas baze. Jie turi bombone
šius, galinčius skristi 4000 mylių 
(= 6.400 km.). Nuo Beringo kran
tų jie gali bombarduoti Seattle 
(Aliaskoje) ir grįžti atgal. Jei jie 
norės paaukoti lėktuvus ir lakū
nus — auka, kurią, pagal karinį 
galvojimą, atominė bomba patei
sintų — jie gali padaryti dar dau
giau. Veikdami iš Beringo są
siaurio ir Špicbergeno bazių, jie 
gali bombarduoti beveik visą 
jungtinių Amerikos Valstybių plo
tą, išskyrus tolimiausią pietinę 
dalį. Jų lakūnai, numetę bombas, 
gali iššokti su parašiutais ir iš
likti kaip karo belaisviai. Žinoma, 
jų išlikimo galimybės būtų neper- 
didžiausios, ’ bet daug didesnės, 
nei amerikiečių pilotų, nusilei
dusių panašiose aplinkybėse į So
vietų Sąjungą...

Amerikiečių pilotams teoretiš
kai yra įmanoma skristi su lėtais 
B—36 iš Islandijos ir Grenlandijos 
bazių ir 'bombarduoti visą va
karinės Rusijos sritį, įskaitant 
Maskvą (bet ne Stalingradą ir naf
tos sritį) ir sugrįžti į savo bazes. 
Bet ši galimybė — egzistuojant 
Komintemo Europai — būtų labai 
rizikinga. Lėktuvai būtų tuojau ra
daro aparatų susekti ir Komin- 
terno naikintuvų pasitikti.

Tuo būdu vien su šiaurės At- 
’ lanto bazėmis „pristatymo proble

ma" nebūtų išspręsta. Ji būtų iš
spręsta tik Viduržemio jūros sri
ties bazių pagalba. Tik šios bazės 
gali duoti Amerikai galimybę tin
kamai veikti. Tai ir yra svarbiau
sia priežastis, kuri priverstų USA.
— Komintemo Europos atveju — 
įsitvirtinti Viduržemio jūroje.

Ketvirtas ir paskutinis žingsnis
— akcija Europoje — yra papras
tas ir aiškus. Si akcija yra taip 
pat labiausiai pavojinga. Vargas 
ir skurdas Italijoje ir Prancūzijoje 
daro komunistams tų šalių užgro
bimą labai galimu. Tačiau, kaip ir 
Rytų Eruopoje, didžiulė Vakarų 
Europos žmonių dauguma yra 
antikomunistinė ir komunistu dik
tatūros skonis juos padarys dar 
didesniais sovietų priešais. Anti
komunistinis pasipriešinimas išsi
plės visoje Komintemo valdomoje 
Europoje. Jie lauks iš mūsų para
mos. Mes, žinoma, turėtume juos 
remti, nes čia glūdi mūsų viltis į 
Europos išlaisvinimą.

Tai tokie yra mūsų keturi pa
grindiniai. punktai, reaguojant į 
komunistinį Europos užpuolimą:

1) ekonominis susivaržymas 
Amerikoje,

2) apsaugos bazių Atlante su
darymas,

3) Siaurės Afrikos ir Vidurže- 
,mio jūros srities užėmimas ir

minterno jėga išnyks, nes komu
nizmas -žengia kartu su skurdu, 
badu ir chaosu. Gyvybinga Va
karų Europa taptų trečiąja jėga 
tarp USA ir Sovietų Sąjungos.

Tačiau nieko nėra tikro šiame 
pasaulyje. Trečiosios jėgos — 
europinės — egzistencija dar ne
būtų tikra taikos garantija, vienok 
ji padarytų karą jei ne negalimą, 
tai bent ne visai galimą. Čia ir 
glūdi dabartinės USA politikos 
idėja. Ji gali pareikalauti iš Jung
tinių Amerikos Valstybių ir jos 
piliečių daugelio pasiaukojimų, ji 
gali būti ir labai brangi. Ji 
gali, pagaliau, ir nepasisekti. Tai 
yra tarsi lošimas, bet lošimas, jei 
ekspertai yra nors iš dalies teisūs, 
vertas rizikos.

Pagal „S.E. Post" (220, Nr. 25) 
spaudai paruošė M.

Taip galvoja ir rašo amerikie
čių strategai, bet ar jie tikrai tiki, 
kad šioji ginkluota taika, šioji 
neteisingiausia visos žmonijos 
istorijoje taika, apgavusį visus — 
draugus ir priešus — gali duoti 
amžinąją taiką, kai milijonai žmo-

Kanados darbo ministerija nu
rodo, kad 1948 m. Kanados pra
monė ypatingai daug pareikalaus 
užjūrinės darbo jėgos. Per perei- 
tuosios metus Kanadon .įvažiavo 
27.281 vyrų 24.787 moterys ir 12.059 
vaikai.

Šiuos skaičius analizuojant, ne
reikia pamiršti, kad maždaug pusė 
šių emigrantų buvo JAV ar britų 
piliečių, kurie buvo taip pasiruošę, 
kad, kol gavo tinkamą darbą, ga
lėjo patys išsilaikyti. Bet apskri
tai visiems darbo rasti buvo ne
sunku, nes, kaip vietinės darbo 
įstaigos praneša, visi ir visais, at
vejais labai greitai gavo darbo.

Kanados vyriausybė yra jau pa
reiškusi, kad ji nori priimti 20.000

Lietuviai Kanadoje. Welland*o miesto, rietuvių Tarybos Skyriaus stei
giamojo susirinkimo dalyviai

4) antikomunistinio pasipriešini
mo Europoje rėmimas ...

Skaitytojas neturės sunkumo 
pridėti dar ir penktąjį dalyką: 
karo su sovietų Rusiją pavojų.

Ar visi tie „žingsniai" vestų į 
karą? Vien iš ekspertų į tai at
sakė: „Labai galima, bet tai yra 
rizika, kurią mes turėtume prisi
imti."

Žinoma, karo rizika — su ato
mine bomba ar be jos — negali 
būti lengvai prisimama. Vienok, 
jei Europa kristų, ką jei milžiniš
ka antiamerikinė sąjunga Euro
poje susikurtų, ką kitą mes galė
tume daryti?

Naujoji komintemo sąjunga, da
vus jai pakankamai laiko pasi
rengti, apsiginkluoti ir suorgani
zuoti milžinišką Europos ir Rusi
jos žmonių masę, būtų daug sti
presnė už- Ameriką bei jos są
jungininkus. Toje pasaulio galy-

bių nebelygsvaroje — kaip tai 
jau istorija patvirtino — glūdi 
karo sėkla.

Šis anksčiau nupieštas vaizdas 
yra tarsi baisus sapnas. Reikia, 
tačiau, vieną pasakyti — šis slo
gutis niekad neturi tapti realybe. 
Jis niekad netaps realybe, jei USA 
laiku ir sprendžiami veiks.

Mes galime atstatyti Vakarų 
Europos ekonominį ir politinį 
pastovumą. Sveikoje Europoje ko-

Intelektualu Įsikūrimo galimybės 
Australijoje

Mūsų bendradarbis Australijoje 
Juozas Šilainis savo laiške dr. A. 
M. šiaip rašo:

Šiuo metu būdamas jau ne 
Commonwealth Immigr. Centre, 
Bonegilla, bet darbovietėje Tams
toms rūpimais klausimais galėjau 
tik laiškus parašyti atitinkamoms 
kompetentingoms įstaigoms. Deja, 
ligi šiol jokio atsakymo dar nega
vau. Tik Australijos Lietuvių S- 
gos pirm. P. Baužė štai kaip man 
atsakė: 1) gydytojai svetimšaliai, 
čia atvykę, turi išlaikyti valstybi
nius egzaminus ir įsigyti Australi
jos universiteto diplomą, be kurio 
jie neturi teisės verstis praktika 
nei ligoninėje, nei pas privatų gy
dytoją; 2) honoraras gydytojams 
nustatytas: pas ligonį namuose-12 
šil. 6 pen., gyd. kabinete-10 šil. 6 
pen.; gydytojai turį ir gausias šei
mas verčiasi gerai; 3) Australijos 
medic. įstaigos pripažįsta Lietuvos 
U-to diplomus, atrodo, tik teore
tiškai, o praktiškai reikalauja 
Australijos u-tų diplomų (tas pats 
taikoma ir kitų tautybių gydyto
jams); 4) gavus praktikos teises, 
kartu yra pripažįstama ir turimos 
specialybės. Pasak, p. Paužės, mo
kantiems anglų kalbą, egzaminai 
nėra sunkūs.

Asmeniškai išsikalbėjus su keli
ais australais gydytojais, paaiškė
jo, kad Australijoje yra didelis 
trūkumas gydytojų, ypač dantų 
gydymo specialistų. Teko paste
bėti, kad 17—30 metų amžiaus

nių yra išduoti didžiausiems pa
saulio engėjams, svajojantieins 
apie viso pasaulio užgrobimą, ka
da jų slaptųjų ginklų kalvės dun
da nuo nepaliaujamo mašinų ūže
sio, kada kiekviena diena didina 
jų tankų, lėktuvų, bojnbonešių skai
čių, kada artėja diena, kada 
Amerikos Geigerio aparatai už
fiksuos atominės bombos bandymo 
sprogimą kažkur begalinėse Sibiro 
stepėse ...? M.

WELLANDE ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ 
TARYBOS SKYRIUS

Praėjusią žiemą į Welland mie
stą, tekstilės fabrikam buvo lėktu
vais atgabenta 100 DP vyrų, o 
tarpe jų-50 lietuvių. Iš pradžių ne
buvo parodyta jokios organiza
cinės veiklos, bet pamažu apsi
prasta su nauja gyvenimo aplinka 
ir Stepo Jakobicko dėka, suorgani
zuota ir įsteigta Lietuvių Tarybos 
skyrius. Steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1948. V. 39. Susirinkimo da
lyviai susikaupimo minute pagerbė 
Sibiran išvežtuosius lietuvius- Po 
to S. Jakobickas padarė pranešimą 
apie Lietuvių Tarybos tikslą.

Steigiamajame susirinkime buvo 
nutarta paminėti raudonosios armi
jos krašto okupavimo dieną. Šį 
skaudų įvykį minint numatyta pra
dėti pamaldomis, o paskiau Welland 
mieste pravesti prieš bolševikines 
demonstracijas. Deja, Welland mie
sto burmistras, demonstracijų pra
vesti neleido, ir turėjo būti pasi
tenkinta pamaldomis bažnyčioje 
ir uždaru susirinkimu salėje.

Welland Lietuvių Tarybos sky
rius yra vienas iš pirmesniųjų, 
skyrių, įsisteigusiųjų Kanadoje. 
Jis yra svarbus tuo, kad tai bus 
tartum branduolys, jungiantis Wel
land vietinius ir atvykusius DP 
lietuvius bendrai patrijotinei ir 
kultūrinei veiklai. V. Žemeckas

AUGA KANADOS LIETUVIŲ BEN
DROVĖ „VILTIS“

Lietuvių tremtinių įsteigta Akc. 
Spaudos B-vė „Viltis", jau pasiekė 
gražių rezultatų. Spaustuvei pa
talpos jau gautos ir baigiamo 
įruošti. Greitu laiku jau tikimasi 
pergabenti ir sumontuoti mašinas. 
Akcijų platinimas vyksta gana 
sėkmingai. Vien tik Montrealyje 
surinkta apie 2.000 dol.

KUN. J. TADARAUSKAS TEOLO
GIJOS DAKTARAS

Vos prieš pusę metų į Kanadą 
atvykusiam kun. J. Tadarauskui 
sėkmingai išlaikius doktoranto eg- 
zaminius ir apgynus dizertaciją, 
pontifikalinis Ottawos , katalikų 
universitetas suteikė teologijos 
daktaro laipsnį. To paties univer
siteto vadovybė naująjį daktarą 
pakvietė užimti profesorįaus vietą. 
Dr. kun J. Tadarauskas yra pirmas 
lietuvis, gavęs šiame universitete 
daktaro laipsnį.

australai jau neturi sveikų dantų. 
Priežastys atrodo yra šios: austra
lai daugiausia vartoja nuvitami- 
nintas daržoves. Pav., pamidorai 
kepami ar verdami. Mažai suvar
toja vaisių, o saldumymis bei ledų 
kremą visi nepaprastai mėgsta. Be 
to, vandeny stoka kalkių.

Kokios gyvenimo perspektyvos 
laukia čia atvyksiančių įvairių ka
tegorijų mūsų intelektualų, šiuo 
metu dar sunku pasakyti. Pasku
tiniu metu paaiškėjo, kad austra
lai kartais specialiai kviečiasi iš 
Europos jiems reikalingus specia
listus, baigusius aukštąjį mokslą. 
Tokiais atvejais pripažįstami turi
mi diplomai. Patartina tuo reikalu 
susirišti su Europoje šiuo metu 
esančiomis Australijos imigr. komi
sijomis, kurios ne vien tik papras
tus darbininkus verbuoja.

Pirmojo DP transporto įspūdžiai 
jau tilpo š. m. „Lietuvių žodžio" 
1—5 Nr. Nr. „Žiburių" Nr. 3, „Min
ty" ir „Mūsų Kely". Iš darbovie
tės reportažą pasiunčiau „L. Žo
džiui". Trumpai sakant, paprastam 
darbininkui, dirbančiam ir gana 
lengvą darbą, čia pragyvenimo są
lygos yra puikios. Tačiau jaučia
mas didelis butų trukumas. Porą 
mėnesių padirbėję, pabaltiečiai 
jau spėjo puikiai apsirengti ir įsi
gyti radijo aparatus, laikrodžius ir 
k t. Palyginus su uždarbiu, įvairi
ausių rūšių prekės yra gana pi
gios. Vienas darbingas vyras gali 
lengvai išlaikyti 4—5 asmenų šei
mą.

DP iš Europos. Iki pereitų metų 
pabaigos ji priėmė 7.345 išvietin- 
tuosius asmenis. Į tą skaičių neį
eina 1.600 buv. lenkų karių, kurie 
pereitais metais Kanadon įvažiavo, 
o tik 3.000 lenkų, kuriuos 1946 
metais priėmė pagal specialų emi
gracijos leidimą.

Iš pereitų metų imigrantų 15% 
darbą gayo žemės ūkyje. 3.438 DP 
dirba kaip medkirčiai ir medžio 
apdirbimo įmonėse. Tiktai 260 DP 
dirba kasyklose. Kanados vyriau
sybė numato 2200 rūdų kasyklų 
specialistų ir 400 anglies kasy
klų specialistų parsikviesti iš 
Europos.

Kanados kasyklų vadovybėms 
yra suteikiamos visos galimybės 
jiems reikalingų asmenų iš Euro
pos parsikviesti, nes, nežiūrint 
aukštesnio atlyginimo už visas ki
tas pramonės šakas, kanadiečiai 
terodo visai mažą susidomėjimą.

Toliau Kanada yra davusi lei
dimą įvažiuoti 3.000 namų ruošos 
darbams moterų. Darbo ministeri
ja yra įsitikinusi, kad per atei
nančius dvejus metus 10—12.000 
moterų šioje srityje galės be jo
kių sunkumų rasti tvirtai ir getai 
apmokamų vietų. Ir šioje srity ka
nadietės terodo maža noro su už
sienietėmis konkuruoti. Bet ir už
sienietės rodo tendenciją po paly
ginti trumpo laiko pasitraukti iš 
namų ruošos darbų ir • pereiti į 
pramonę, kur tikisi būsiančios 
laisvesnės. Kanados Darbo mini
steriją todėl skeptiškai žiūri, kad 
imigracija galėtų namų apyvokos 
personalo pareikalavimą paten
kinti. Kol pramonė turi daug va
kuojančių darbo vietų sunkiai 
bus įmanoma ir moterų perėjimą į 
fabrikus sulaikyti.

Kiekvienas imigrantas, kuris pas
kiromis grupėmis įvežamas Kana
don, turi raštiškai pasižadėti ma
žiausia vienerius metus pasilikti 
šioje darbo kategorijoje, kuriai 
jis bus užverbuotas.

Tik pasibaigus sutarties laikui, 
imigrantas gali laisvai pasirinkti 
darbo vietą.

Perdirbamoji Kanados pramonė 
pereitais metais darbo suteikė 
1.296.000 akmenų, t. v. maždaug 
dvigubai daugiau, negu 1939 me
tais. Žinoma, nėra visai tikra, kaip 
ilgai ši plati darbo rinka išsilaikys. 
Jau dabar šios srities žinovai mano, 
kad dabartinis darbo laipsnis yra 
toli prašokęs visa, kas Kanados 
pareikalavimui patenkinti reika
linga, ir kad greitai reikia surasti 
naujų rinkų apyvartai, jei neno
rima sumažinti dirbančiųjų skai
čiaus. Si baimė dar ir todėl stip
rėja, kad Europos pramonė paleng
va pradeda pasiekti taikos metų 
lygi-

Imigrantų darbo jėgos prieaug
lis išjudino ypatingai statybos ir 
kasyklų pramonę. Tekstilės pra
monėj, mėsos konservų įmonėse, 
liejyklose ir kitose specialinėse 
šakose yradaug ir didelių galimy
bių gauti darbo.

Bet Kanada mieliausiai priima 
emigrantus —.pionierius, kurie ne
bijo sunkaus darbo miškuose ir 
kasyklose, Tokio darbo asmenims 
šis kraštas siūlo neribotas gali
mybes.

ElchstStto liet. Gimnazijos moksleivių ateitininkų Maironio kuopos pasta
tytos P. Vaičiūno dramos „Sudrumstosios Ramybės“ artistai su režisie- 
rium-dekoratorium mok. J. Juodžiu (sėdi ketvirtas iš kairės) ir kuopos 
globėju V. Radžium (penktas iš kairės). J- Gaidžio nuotr.
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TARP DP DIDŽIAUSIAS NUO
ŠIMTIS ŪKININKŲ.

IRO iš Bad Kissingen praneša, 
kad didžiaus) amerikiečių zonos 
stovyklose gyvenančių DP procentą 
sudaru ūkininkai.

Iš 146.757 įvairių profesijos as
menų ūkininkai sudaro 26.344. Iš 
to skaičiaus yra 14.268 vyrai tarp 
16 ir 44 metų amžiaus. Moterų 
toje pat grupėje yra 4.033. Tarp 
45—65 m. grupę sudaro 5.423 vy
rai ir 1.620 moterų. Laukų darbi
ninkais yra užsirašę 11.325 DP.

NESUDARYS SVETIMŠALIŲ LE- 
GIJONO.

AP praneša, kad JAV kongreso 
priimtame karinės prievolės įsta
tyme nenumatyta sudaryti 25.000 
užsieniečių legijono, kurį kai ku
rie atstovai labai rėmė.

PO 20.000 DP KAS MENUO
IRO atstovas Thomas Gray Bre

mene vokiečių žinių agentūros 
„Dena" atstovui pereitą savaitę 
pareiškė, kad liepos 28 d. prasi
deda 800.000 DP perkėlimas į nau
jas gyvenamąsias vietoves. Iš 
800.000 DP vien vakarinėse zo
nose gyvena 700.000, likusieji gy
vena Austrijoje ir Italijoje. Pagal 
galimybes bus stengiamasi per
vežti apie 20.000 asmenų kas mė
nesį.

JAV, Kanada, Australija, Čilė, 
Argentina, Brazilija, Venezuela, 
N. Zelandija, Šiaurės Afrika, Pran
cūzija, Olandija ir Belgija pareiškė 

. norinčios išvietintų asmenų pri
imti.

PIKTI GANDAI
Kad vokiečių santykius su DP 

paaštrintų, tam tikri vokiečių slu
oksniai paleido gandus, kad valiu
tos reformos metu DP buvo pasta
tyti į privilegiotą padėtį ir/fiems 

Vokiečių-lietuvių baletas 
Kasselyje

Birželio 19. d. Kasselio valstybinia
me teatre buvo spektaklis vad. „Vo
kiečių - Lietuvių Baleto“, vadovauja
mo vokiečio Emil Michuttos. Faktiš
kai, galima sakyti, tai buvo lietuvių 
baleto spektaklis, papildytas keliais 
vokiečių atliktais šokiais. Lietuvių 
programos dalį išpildė kassellečial 
šokėjai: Irena Adomavičiūtė, Alfon
sas Liepinas ir Jaunutis Puodžiūnas. 
Didžiausių ovacijų iš publikos pusės 
susilaukė A. Liepinas, kuris solo at
liko 4 dalykus: Liehwerio „Variation 
ęlassiųue“, Beethoveno „Legendą“, 
„Borodino šokį“ iš operos „Kuni
gaikštis Igoris“ ir Čaikovskio „Klnle- 
tišką šokį". „Hessischen Nachrich- 
ten“, aprašydamas šį spektaklį, pab
rėžė, kad Liepinas yja meistriškas 
šokio meno demonstruotojas, ypatin
gai šuolių technikoje.

Taip pat puikiai pasirodė ir solo 
šokėja J. Adomavičiūtė, solo pašo
kusi Liszto „Meilės sapną“. Trečia
sis šios grupės šokėjas-Kassello Lais
vės baleto studijos absolventas J. 
Puodžiūnas savo gerais duomenimis 
rado šiltą pritarimą žiūrovų tarpe.

Be jau minėtų solo šokių dar buvo 
atlikta: Massaneto „Elegija“ Fuciko 
.Valzas“ (Adomavičiūtė ir Puodžiū
nas), Dostalio „Furioca“ (Adomavi
čiūtė ir Liepinas) ir-Liszto „Vengriš
ka repsodija“ (šoko visi trys).

Edv. Sulaitis

Studentų šventė Eichstatte
Birželio 20 d. Eichstfitto stud, at- 

kų draugovė šventė savo' metines. Šia 
proga 12 narių kandidatų davė iškil
mingą at-kų pasižadėjimą. Šventė bu
vo pradėta EichsUtto Sv. Dvasios 
bažnyčioje atitinkamu šiai dienai pa
mokslu, kurį pasakė kun. Dr. Pr. 
Manelis. Po pamokslo įvyko iškilmin
gas ateitlninklškas pasižadėjimas. To
liau buvo Šv. Mišios. Po pamaldų 
įvyko šeimyninis pobūvis — agape, 
kur atsilankė Eichstštto kunigų se
minarijos lietuvių rektorius kun. Dr. 
Pr. Manelis, vietos lietuvių gimna
zijos kapelionas kun. Dr. A. Milius,' 
sendraugių at-kų centro valdybos 
vicepirmininkas dir. St. Barzdukas,

studentų at-kų centro valdybos atsto
vas S. Nenorta ir visa eile kitų at
stovų bei svečių. Agapės metu buvo 
pasakyta visa eilė sveikinimų.

Draugovė susiorganizavo 1947 m. 
pavasarį. Nors būdama narių skaičiu
mi negausi (15), tačiau įstengė savo 
veiklą išplėsti ir už savo ratelio ribų. 
Kiekvienos šventės ar minėjimo metu 
paskiri draugovės nariai visad akty
viai dalyvavo parengimuose. Draugo
vės pastangomis Eichstatto-Rebdorfo 
stovyklos visuomenei buvo suorgani
zuotas paskaitų ciklas: „Paskaitos 
sveikai lietuviškai sąmonei palaikyti". 
Iki šiol yra paskaitas skaitę: rašyt. 
P. Jurkus, prof. Dr. Girtautas, Dr. P. 
Karvelis, „Naujojo Gyvenimo" re
daktorius kun. Bagdanavičius, Dr. 
Vyt. Bieliauskas ir prof. S. Sužiedė
lis. Kiekvienas šių paskaitininkų iš
kėlė mintis, kurios yra kiekvienam 
aktualios ir artimos. Stovyklos gyven
tojai tai suprasdami, tas paskaitas 
gausiai lanko ir aktyviai dalyvauja 
diskusijose.

Pr. Platvagys.

Pabaltijo Universitetas
Tautos gedulo dienos čia buvo kuk

liai, bet įspūdingai paminėtos. Bir
želio mėn. 15 d. rytą Universiteto 
koplyčioje kapel. kun. R. Krasauskas 
atlaikė Mišias ir pasakė gražų dienos 
tema pamokslą Mišių metu smuikavo 
prof. St. Kairys, vargonuojant stud. 
J. Švedui. Mažojoj salėj . vykusio 
minėjimo metu kalbėjo KZ—Įninkąs 
prof. Mackevičius. Taipogi buvo su
dainuota „Lietuva brangi“ ir „Leis
kit į tėvynę". Vėlų vakarą atitinka
mai dekoruotoje koplyčioje, vien prie 
žvakių šviesos, buvo žuvusiųjų lais
vės kovoje pagerbimo apeigos su „Li- 
bera“.

Nors šiuo metu Universitete vasaros 
atostogos, bet visi parengimai labai 
gausiai buvo lankomi.-

Kempteno gimnazijai trejų metų 
sukaktį minint

1945 m. balandžio 27 d. Kemptene 
pasirodo pirmieji amerikiečių kariuo
menės daliniai, lietuviai tremtiniai 
atsikvepia lengviau. Kemptene ir jo 
apylinkėse tada lietuvių buvo per 
600, kurie karinės valdžios potvarkiu

išmokėtos didesnės sumos kaip 
vietiniams gyventojams- Vokiečių 
spaudos, visuomenės ir finansų at
stovai kreipėsi į amerikiečių fi
nansų įsltigas, prašydami paaiš
kinimo. Karinės valdžios finansų 
skyrius šį teigimą oficialiai de- 
mentavp, pranešdamas, kad tie 
gandai absoliučiai neturi jokio pa
grindo.

IRO mokės po 120 dolerių už kiek
vieno žydo perkėlimą į Palestiną

IRO generalinis sekretorius Wil
liam H. Tuck birželio 22 d. spau
dos konferencijoje Ženevoje pa
reiškė, kad Tarptautinė Pabėgėlių 
Organizacija yra pasiruošusi per
kelti 50 000 žydų į Palestiną, jei 
dabartinės paliaubos virs taikos 
sutartimi. Dėl perkeliamojo skai
čiaus susitarta su Jewisch agency 
atstovais-Apskaičiuojama, kad kiek
vieno žydo perkėlimas atseis apie 
120 dolerių ir kad didesnio žydų 
kiekio perkelti neleidžia IRO biu
džetas- (S&S)

KALBŲ KURSAI DP
IRO iš Bad Kissingeno prane

ša, kad visose DP amerikiečių zo
nos stovyklose bus steigiami ang
lų, ispanų ir hebrajų kalbų kur
sai Jei bus reikalinga, numatyta 
mokyti ij kitų kalbų. Tų kursų 
tikslas — visų profesijų žmones 
išmokyti reikalingų techniškų pa
vadinimų, kaip įrankių, medžia
gų ir pan., o taip pat parengti 
emigruojančius tiek, kad galėtų 
bent kasdieniniais, būtinai reika
lingais klausimais susikalbėti. 
Pasikalbėjimams būsią skirtams 
po vieną valandą. Mokslo vado
vėliai jau spausdinami ir greitu 
laiku bus išdalyti Area moky
kloms ir kursams.

suburiami į stovyklą. 1945 met. ge
gužės U d. laikoma'Kempteno lietu
vių stovyklos, pradžia. Stovyklos gy
ventojų tarpe buvo nemažas būrelis 
jaunuolių, kurie okupanto buvo iš
plėšti iš gimnazijos paskutinės klasės 
suolo ir atvežti čia prievartos dar
bams ar priversti trauktis iš tėvynės 
nuo žiauriojo Rytų siaubo ir kuriam 
nebuvo lemta savam krašte baigti 
gimnazijos. Ir šis jaunimas, turėda- 
das tada daugiau laisvesnio laiko, 
griebiasi vėl knygos. Jam į talką 
ateina mokytojai. 1945 m. birželio 
15 d. įvyksta pirmasis besisteigian
čios Kempteno gimnazijos mokytojų 
tarybos posėdis, o birželio 18 d. pra
deda darbą aštuntoji klasė. Čia ne
maža darbo bei rūpesčio įdeda pir
masis gimnazijos direktorius Dr. inž. 
Ad. Damušis, švietimo reikalais besi
rūpiną — At. Kairys su J. Bulota ir 
mokytoja Valavičiūtė. Darbas nepa-
prastai sunkus: nėra vadovėlių, o ra
šomos medžiagos bei kreidos nors 
užsimušk ’ — niekur' negausi. Tačiau 
mokytojų pasišventimo ir jaunimo 
didelio noro pasisemti mokslo žinių 
dėka visos tos kliūtys nugalimos: po 
poros savaičių darbas vyksta jau 
pilnu tempu, aštuntoje klasėjė per 
30 mokinių. 1945 m. liepos mėn. ko
lonijos švietimo reikalus perima 
tvarkyti Anatolijus Kairys, kurio 
pirmas uždavinys — atidaryti pilną 
gimnaziją. „Sumedžloja" mokytojus, 
parūpina klasėms inventoriaus, iš. 
gauna dar daugiau patalpų, ir rug- 
piūčio 31 d. įvyksta iškilmingas ofi
cialus Kempteno lietuvių pilnos gim
nazijos atidarymas. Pradžioj darbas 
vyksta dviem pamainom, kol gau
nama kiekvienai klasei po patalpą. 
Švietimo vadovo At. Kairio pasiūly
mu, Kempteno gimnazija pavadinama 
Maironio vardu. -1946 met. gruodžio 
16 d. gimnazijos vadovavimą perima 
u—to asisf. dipl. mat. R. Zalubas, 
kuris iki šiai dienai sumaniai ir 
ištvermingai tebevadovauja. 1946 m. 
vasario 28 d. išleidžiama pirmoji 
<remty abiturientų laida. Brandos
atestatus gauna 23 jaunuoliai. Antrai- šiol, duodama 10% nuolaida.
siais mokslo metais gimnaziją baigia Gerb. platintojus prašoma pranešti
12 abiturientų. Trečiaisiais mokslo siųstinų egz. skaičių. Pavieniams
metais Kempteno gimnazijoj dėl per 

mažo mokinių skaičiaus aštuntoj 
klasė neveikia. Ketvirtieji mokslo 
metai tremtyje pradėti šių metų ba
landžio 12 d. Birželio 19 d. baigtas 
jau pirmas ketvirtis, šiais mokslo 
metais veikia visos aštuonios klasės 
su 123 mokiniais, šiuo metu gim
nazijoje dirba 23 mokytojai, o vlce- 
direktoriais nuo jos įsistelgimo yra 
Jonas Eidėnas ir Balys Graužinis.

L. V—kas.

LIETUVIŲ KREPŠININKŲ GAST
ROLES PRANCŪZIJOJE

S. m. birželio 16 d. LKK (Lietu
vių krepšinio klubo) krepšininkai iš
vyko gastrolėms Prancūzijon. Iki 
šiol gautomis žiniomis krepšininkų 
pasirodymas vyksta sėklmingai. LKK 
išvyko nepilnoje sudėtyje, kadangi 
trys žaidėjai (nors ir su visais do
kumentais) nebuvo perleisti per 
sieną.

Pirmosios rungtynės įvyko prieš 
Strassbourgo rinktinę. Jas laimėjo 
mūsiškiai 52:22 (30:5). Prieš MUlhouse 
rinktinę (Elzaso meisterį) 63:29 (33:17). 
Pralaimėti teko prieš Lyoną 22:23 
(11:15) prieš Roaną laimėta 44:23 
(14:14), prieš Charlien 77:29 (34:15) 
prieš Montbrisoną 43:36 (19:18) antro
sios rungtynės prieš Montbrisoną 
62:37 (34:9).

Laimi ir lietuviai futbolininkai
Jau paskirose vietose vykdomose 

INKOPF sporto festivalio žaidynėse 
iki šiol rezultatai yra šie: Futbole 
lietuviai-vengrai 3:2 (1:0), Lenkai-lat- 
viai 3:2, ukrainiečial-jugoslavai 5:1. 
Tinklinyje, kuris vyko Mittenwalde, 
nugalėtoju tapo ukrainiečių rinktinė. 
II vieta-latviai ir III vieta-lenkai.

Sį šeštadienį Augsburge įvyksta 
visų su nekantrumu laukiamos fut
bolo rungtynės Lietuva-Latvija. Rung
tynės įvyks „Vlktoria“ aikštėje. 
Pradžia-16 vai.

LENGVAATLEČIŲ DĖMESIUI
Pranešame, kad numatytosios lie

tuvių 1. atletikos pirmenybės š. m. 
liepos 17—18 d. d. tikrai įvyks nežiū
rint dalyvaujančiųjų skaičiaus. Bus 
dedamos visos galimos pastangos ap
mokėti ’dalyvių kelionei.

Vyr. FASk-to L. Atletikos 
Vadovas

Eichstatf Akad. Skautų 
Sambūrio „Vytis“ vadą senį. 
GVIDĄ VALANTINĄ irjunj- 
SAULĘ JAUTAKAITĘ, sukū
rusius skautišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina.

Tūbingeno Akad. Skautų 
Sambūris „Vytis"

Sen. GVIDĄ VALANTINĄ 
ir junj. SAULĘ JAUTAKAI
TĘ, sukūrusius gražią skau
tišką šeimą, sveikina ir linki 
daug laimės.
Eichstaetto Sambūris „Vytis"

PADĖKA
EichstatCo DP. ligoninės chirur

gus Prof- V. Kanauką ir Dr. N. 
Girdvainį maloniai prašome priimti 
mūsų širdingiausią padėką už tei
kiamą ir suteiktą mums taip di
džiai rūpestingą gydymą, padary
tas operacijas ir bendrą medicini
nę priežiūrą. Jūsų prasmingas ir 
su dideliu atsidėjimu atliktas dar
bas, mus begydant, neišdildomu 
dėkingumu paliks mūsų visų at
mintyse.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame 
chir. skyriaus seselėms ir slau-
gėms už taip maloniai ir rūpestin
gai atliekamą slaugymą ir prie
žiūrą. Jūsų rūpestinga priežiūra, 
mums patarnaujant, daug prisidėjo 
ir prisideda prie mūsų greito ir 
sėkmingo pasveikimo. N. Macevi
čius, S. Augaitis, P. Kieras, F. Vai
čiūnas, P. Dauknys, J. Zakis, H. 
Schwarzbach, V. Kulis, Z. Fįencen- 
dorfs, E. Klava, A. Vėigulis, A. 
Ostrovskis, W. Kucio, A. Serzans, 
H. Rozenfelds, J- Ryssin, P. Pen- 
cuks, J. Blumanis, 'A. Pam, A. Bul
lis, J. Inzers.

Pranešimai
„Aidų" pranešimas

„Aidų" Nr. 15 išeina liepos mėn. 
pirmoje pusėje? Atskiro egz. kaina 
DM 2.—. Platintojams, kaip ir iki

prenumeratoriams siusime gavę už
sakymus. Skolininkus prašome kuo 
greičiausiai išlyginti skolas santykiu 
1:10. „Aidų“ administracija
SVARBU VISIEMS TREMTINIAMS!

Amerikos lietuvių laikraščių redak
cijos gauna daugybę laiškų iš trem
tinių, kuriuose skundžiamasi sunkiu 
gyvenimu ir prašoma paskelbti laiš
kus ir adresus laikraščiuose, viliantis, 
kad kas nors užjaus vargstančius ir 
pasiųs pagal nurodytą adresą maisto 
arba rūbų siuntinėlį.

Daugybę tokių laiškų gauna ir 
„Draugo" redakcija. Žinodami, koks 
sunkus yra tremtinių gyvenimas, ir 
pasitikėdami tremtinių gera valia ir 
garbingumu, tokius laiškus talpinda
vome. Daugelis tokių laiškų neliko 
be atgarsio. Pagalbos prašantieji iš 
geraširdžių Amerikos lietuvių vieno
kios ar kitokios paramos susilaukė.

Pasirodo tačiau, kad ir tremtinių 
tarpe yra negarbingų žmonių. išnaur 
dojančių Amerikos lietuvių laikraš
čių ir tų laikraščių skaitytojų gera
širdiškumą. Kai kurie, gaudami nuo
latinę paramą iš savo giminių Ame
rikoje ar iš kitų šaltinių dar krei
piasi į redakcijas, melagingai pa
vaizduodami savo padėtį. Tokio ne- 
garbigumo pavyzdžių jau nemažai 
paaiškėjo.

Todėl „Draugo" redakcija yra pri
versta l pagalbos prašančius laiškus
nebekreipti jokio dėmesio, jeigu prie

Paieškojimai
Stefanija Deksnienė, gyv. Garden 

Red & West Ave., Vineland, New 
Jersey, USA, ieško Pranciškos Sim- 
kutės-Austienės, gyv. karo metu El- 
sase.

Leg. A. Vileišis 12th Cie. S. P. 
53 343 E. O. ieško Povilo Vileišio s. 
Jono, gim. 1925 m. Kybartuose. Laike 
karo tarnavęs Batt. 259.

Pranciškus Šimkus ieško giminių 
iš Gaurės valsč., Tauragės apskr. Ra
šyti Stanislovas Šimkus, 83 Gardner 
Street Allston. Mass.

Elzbieta Kudrevicytė ieško giminių 
iš Žiežmarių ir Rumšiškės valsč. Ra
šyti Mrs. Kleponis Petras, 665 E. 7th 
Street South Boston, Mass.

Marijona Šimkoniūtė ieško giminių 
iŠ Liškiavos vaisė. Alytaus apskr. 
Rašyti Pranas Agurkis. 10 Greylock 
Rd. Allston, Mass.

Teodora Avelūnas ieško sesers ir 
giminių, gyvenusių Pakonio valsč., 
Šiaulių apskr. Rašyti: Theodora Kas
per, 66 Victoria Street 10. Somer 
Ville. Mass.

MR. TEOFIL JANTY, 454 Broatj 
Street, Hartford 6, Conn. USA., ieško 
Marės Janukevičiūtės-Vaškevičlenės, 
Teofiliaus dukters, gimusios Gerdašių 
kaime, Leipalingio parapijoje.

SKELBIMAS Nr. 38
Iš JAV ir kitur yra paieškomi 

šiame skelbime suminėti asmens. Ieš
komieji. arba jų likimą žinantieji, 
prašomi kreiptis į C/Kartoteką per 
vietos LTB padalinius, kartu nuro
dant skelbimo eilės Nr. ir savo 
adresą.

633. ANTANAVICIAI: Vytautas-Juo- 
zls (1938), Gediminas-Juozas (1943) ir 
jų motina Ona-Kairytė, visi gyvenę 
S. Kalvarijoje; KEMZŪRA Zenonas 
iš Vozbutų.

634. LENARTAVAClAI Valerijonas 
ir Petras iš JudriŠkių; POCIŪTE Re- 
glna-Gertruda, SADAUSKAS Jonas iš 
Peldžiunų; SEIBUKIENE Marija iš 
Troškūnų.

jų nėra pridėtas liudijimas su sto
vyklos komiteto. Raudonojo Kryžiaus 
arba stovyklos kapeliono parašu ir 
antspaudu, patvirtinąs laiške nuro
domų faktų teisingumą Laiškai be 
minėtų tų liudijimų nebus „Drauge" 
skelbiami ir į juos nebus atsakinė
jama.

Taip pat primename, kad giminių 
paieškojimo reikalais reikia kreiptis 
ne į paskirų laikraščių redakcijas, 
bet į Lietuvos Generalinį Konsu
latą New Yorke (adresas: Con
sulate General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York 24. N. Y.). 
Amerikos lietuvių laikraščių redakci
jos negali pašvęsti viso savo darbo 
laiko vien tik tremtinių reikalams.

Dar kartą primChame, kad savo 
adresuose reikia būtinai nurodyti 
okupacinę zoną ir pašto srities nu
merį (Postleitzahl).

— „Draugo" Redakcija.
Tremtyje išleistų 1945—IMS m. knygų 

katalogas
Lietuvių Bibliografijos Tarnybos 

jau paruoštas spaudai. Viena firma 
sutiko šį katalogą išleisti. į katalogą 
(traukta per 400 išleistų ir apie 100 
spausdinamų ar spaudai parengtų 
knygų. Leidėjai kviečiami skubiai 
pranešti Tarnybai (Lltauischer Biblio- 
graphdienst (13b) Memmingen/Allgšu, 
Baltisches Lager. FHegerhorst) knygų 
kainas D. Markėmis. Tarnybos gau
nami leidiniai, pagal LTB Vyr. Ko
miteto protvarkį persiunčiami Lietu
vių Bibliografiniam Archyvui Šveica
rijoje.

Pagalvokit, kol dar nevėlu!
Juk ne visi į Siaurės Ameriką pa

teksit! Pietų Amerikoje yra varto
jama ispanų kalba. Todėl jau dabar 
pradėkite mokytis ispaniškai, namuo
se, patogiu ir lengvu būdu. Liepos 
mėn. pradedama antroji kursų laida. 
Gavęs atsakymui pašto ženkliuką, 
tuojau išsiųsiu pavyzdines pamokas 
ir platesnes informacijas. Pamokos 
siunčiamos ir ne Vokietijoje gyve
nantiems lietuviams. Rašykit: Česlo
vas Jovaišas, 14a Schwab. Gmūnd, 
Postfach 49.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS KURSAI 
kurie turėjo įvykti Freiburge liepos 
mėn. 15—17 dienomis, del susidariusių 
sunkumų su patalpų gavimu, atide
dami. L. Dailės Instituto Valdyba

Naujos knygos
Valančiaus Raštai Antano tretinin

ko pasakojimai. Išleido J. Narbutas 
ir P. Indreika Meerbeck’e, 1948 m. 
Viršelis Vlado Vaičaičio. Tiražas 2 000 
egz., 68 pusi., kaina 2,50 DM.

B. Babrauskas. Lietuvos Keliu. Skai
tymai lietuviškai ištrėmimo mokyklai. 
2-ji dalis. Išleido „Atžalynas“, 1947 
m. Weilhelm-Teck'e. Psl. 172.

Šventoji istorija. Senasis įstatymas. 
Sv. Sosto Delegatūros Lietuviams lei
dinys. Tiražas 3 000 egz., 107 psl.

A. Benderius, Europos Geografija 
(su Lietuva). Vadovėlis vidurinei mo
kyklai. Išleido „Sudavija", 1948 m., 
192 pslj>, kaina ne mokiniams DM 4,50, 
mokiniams DM 3,—.

Miguel de Cervantes Saavedra Don 
Kichotas. Iš ispanų kalbos vertė Pul
gis Andriušis. Išleido „Suduva“, 1948 
m., 128 pusi. Moksleiviams kaina DM 
1,80, kitiems DM 3,—.

Juozas Kėkštas. Diena naktin. Eilė
raščiai. Buenos Aires, 1947 m. Išleido 
Argentinos Lietuvių Jaunimo Drau
gija. Tiražas 1 000 egz., 62 psl.

Žingsniai Kultūros žurnalas. III 
metai, Nr. 14. 1948 m. gegužės mėn, 
64 psl.

635. AUGAITYTE Eleonora iš Šilė
nų; URBAITIS iš Tenenių; BIVAI- 
NIS iš Šiaudinių: JUODZEVICIUTE 
Regina ir GUDELEVICIUS Pranas 
nuo Marijampolės.

636. BAKSEVICIAI: Simonas, Pra
nas, Marija, Marcelė, Pranė ir Ago
ta, visi kilę iš Karališkių; BAKUCIO- 
NYTE Felė iš Sargallų; KAIRIENE- 
Barčaitė Petrė.

637. VAIČIULIS, sūnus Antano iš 
Gedviliškių; POVILAITIS Juozas iŠ 
Užmeškių: BALTRUŠAITIS Viktoras 
iŠ Diekišių; TARVYDAS Vytautas iš 
Šiaulių.

638. ADLIAI: Kazys, Juozas, Kostas. 
Petras, Marija ir Rožė iš Kalėnų; 
PUTRIŪTES Katrė, Juzefą ir Ieva, 
kilusios iš Aglonų nuo Akmenės; 
ANUFRIJEVAS Viktoras.

639. HASENBAINAI: Richardas, Os
karas, Zigmantas, Elma, Marija ir jų 
tėvas, visi kilę iš Skerptiškių prie 
Marijampolės; KAZAKEVIČIUS Zig
mas (1914). •

640. Gauti giminių adresai iš JAV: 
Ant. Beniušienei, Stasiui Radžiūnui, 
Juzei Taraškevlčiūtei. Adai Aleksan
dravičienei, Antanui Trinkūnui, Jo
nui Juodžiui, Romanui Ragauskui, 
Valerijai Kviečienei, Julijai Alekna
vičienei, Eug. Račiūnui, Teklei Jan
kauskienei, Pranui Kapočiūnui, Jo
nui Zardeckui, Martinui Birgeliui, 
Kostui Ališauskui. Silvestrui Seikaus- 
kul. Antaninai Klabienei-Vasiliauskai
tei ir laiškas Antanui Dudėnui iŠ 
Brazilijos.

Dar kartą primenama, kad ieško
jimai vykdomi tik tiems asmenims, 
kurie priklauso LTBendruomenei ir 
yra įsirašą jC/Kartotekon. Jųigu į 
yra įsirašę C/Kartotekon. Jeigu į 
padarytą Ieškojimą neatsakoma, tai 
nesurastas. Taigi, C/Kartoteka Ieško
tojams atsako tiktai tada, kai jų 
ieškomi asmens surandami. Atsaky
mui yra būtina pridėti reikiamą kie
kį pašto ženklų. Tiesioginį' C Karto
tekos adresą turi visi LTB padaliniai.

LTB C/Kartotekos Vedėjas
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LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Nebebus komunistu valdinin
ku kai as busiu išrinktas 

pareiškė T. E. Dewey, JAV respublikonų partijos išrinktas kandi
datu j prezidentus

P. JAGMINAS

Prezidento rinkimai Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse daugelio lai
komi veiksniu, kuris neapskaičiuo
jamu svoriu veikia pasaulinių įvy
kių eigų. Tačiau juo labiau artė
jant patiems rinkimams, tuo la
biau aiškėja JAV nuotaikos ir vis 
labiau tampa pramatoma, kokių 
rezultatų šie rinkimai atneš.

Kaip žinia, prezidento rinkimai 
JAV-se jvyks lapkričio mėn. 2 d. 
tačiau tik sausio mėn. 6 d. nau
jasis prezidentas perims pareigas, 
o sausio mėn. 20 d. pradės jas eiti. 
Šiuo metu partijos išrenka savo 
kandidatus į būsimus prezidentus. 
Tam tikslui birželio mėn. 21—25 
dd. Philadelphijoj įvyko respubli
konų partijos konventas, kuris 
savo partijos kandidatu į prezi
dentus išrinko dabartinį New Yor- 
ko gubernatorių T; E. Dewey, o 
kandidatu i viceprezidentus-Kali- 
fornijos gubernatorių Earl Warren.

Šio respublikonų konvento metu 
paaiškėjo, kaip ši pirmaujanti 
amerikiečių partija žiūri į dabar
tinius pasaulinius įvykius ir kaip 
ji juos stengsis paveikti, jei jos 
pastatytas kandidatas bus išrink
tas prezidentu. Iš visos padėties 
sprendžiant, yra labai galima, kad 
naujuoju JAV prezidentu bus kaip 
tik išrinktas respublikonų kandi
datas T. E. Dewey.

Apskritai imant, šis respubliko
nu konventas praėjo ekonominio 
atstatymo bei Rusijos spaudimui 
pasipriešinimo ženkle. Respubli
konų partijos pirmininkas B. C. 
Reece atidarymo kalboje aiškiai 
pabrėžė, kad kova del politinės 
vadovybės Jungtinėse Valstybėse 
eina tarp respublikonų ir komu
nistų partijų. Šios dvi grupės yra 
„dvi stipriausios politinės jė
gos šiandien pasauly". Aiškinami, 
kad respublikonų partijos pirmi
ninko paminėjimas komunistų, 
praktiškai nereikšmingų Amerikos 
politiniame gyvenime, kaip respu
blikonų priešo Nr. 1, turėjęs žy
miai platesnę prasmę negu Ameri
kos vidaus santykių klausimas.

„MES TURIM PRIIMTI KOMU
NISTŲ IŠŠAUKIMĄ."

Konvento pradžioje kalbėjęs 
Illinois* gubernatorius D. Green 
smarkiai puolė Roosevelto ir aps
kritai demokratų užsienio politikų. 
Jis pareiškė: „Vyrai, kurie laimėjo 
karų, ir jų jaunesnieji broliai sto
vi prieš naujų pašaukimų prie gin
klų. — Yra tiesa, kad New Deal 
diplomatija jau buvo praradusi 
pergalę, kai dar mūsų kovotojai 
nebuvo jos laimėję. Ji leido ru
sams užimti Berlynu. — Teherane 
ir Jaltoj vienas New Deal prezi
dentas sutiko, kad Rusija domi
nuotų Lenkiją ir didelę dalį Ki
nijos. Potsdame antrasis New 
Deal prezidentas patvirtino so
vietų dominavimų satelitiniams 
kraštams ir jų išimtinų teisę oku
puoti Rytinę Vokietiją ir Rytinę

Austriją. — Jų tuščia komuni
stinės Rusijos glostymo politika 
užgniaužė Lenkijos laisvę ir pa
ruošė kelią sunaikinti Čekoslo
vakijos respublikų. — Šaltasis ka
ras, su kuriuo mes susiduriame 
šiandien „yra New Deal rendez
vous su komunizmu vaikas". Baig
damas gubernatorius Green pa
reiškė: „Su savo geriausiu pasi
ryžimu ir geriausiu pasiruošimu 
mes turime priimti komunizmo- 
iššaukimų klaidingos doktrinos 
pasaulinio masto infekciją".

„MES PADĖSIM ATSTATYTI 
TAUTOMS JŲ ŽMOGIŠKĄSIAS 
TEISES IR PAGRINDINES LAIS

VES."
Konvento metu buvo priimta 

respublikonų partijos užsienio po
litikos platforma, kurioje sakoma: 
,,Mes skiriame savo užsienio poli
tiką išsaugoti laisvų Ameriką lais
vų žmonių laisvame pasauly. Be 
apgaulės ir noro užvaldyti mes 
kovosim už teisingų taiką su vi
somis tautomis. Amerika yra gi
liai suinteresuota kitų nepriklau
somų tautų pastovumu, saugumu 
ir laisve. Išmintingose ribose ir 
pagal savo ekonominę išgales mes 
bendradarbiausim savišalpos bei 
savitarpinės pagalbos pagrindu 
padėti taikų mylinčioms tau

Earl Warren, respublikonų kandi
datas į JAV viceprezidentus

toms atstatyti jų ekonominę 
nepriklausomybę, žmogiškąsias tei
ses ir pagrindines laisves, už 
kurias mes kovojom per du 
karus ir ant kurių turi būti su
daryta pastovi taika. Mes pasisa
kome už prekybinį ir efektyvų 
visokios užsienio pagalbos tvarky
mų. Mes sveikiname ir remiame 
Vakarų Europos vienybės sudary
mų. Mes atremsim savo užsienio 
politiką j draugišką tvirtumą, ku
ris remia bendradarbiavimą, bet 
pašalina glostymą. — Mes sau- 
gosimės klaidų demokratų vyriau

sybės, kuriai dažnai trūko aiš
kumo, nusimanymo bei tvirtumo 
mūsų gyvybiškai svarbiuose tarp
tautiniuose klausimuose ir kuri 
per dažnai užmiršdavo teisingumų. 
Mes tikme į kolektyvinį saugumų 
prieš agresijų, ir teisingumo bei 
laisvės ribose mes remsime Jungti
nes Tautas ... Mes ypatingai ver
tiname reikšmę regionalinių susi
tarimų kaip numatyta Chartoje, ir 
mes laikome vakarų hemisferos 
gynybos paktų sektinu pavyzdžiu 
. . . Mes sveikiname Izraelį tautų 
šeimos nariu . . . Mes sieksime 
atstatyti autonomijų ir pastovumą 
kaip galima greičiau pokary oku
puotuose kraštuose, visada žiūrė
dami, kad neatgimtų bet kokia 
agresija ... Mes sakysime, ką ma
nome ir manysim, ką sakome- Vi
suose reikaluose pirmiausia žiū
rėsim Jungtinių Valstybių saugų- 

.mo ir gerovės. Visur mes rem
sime pasaulinį bendradarbiavimų, 
bet jokiu atveju mes neaukosim 
savo idealų ar laisvų*institucijų.“

„IŠ BEVILTIŠKOS TAMSOS Į 
TAIKOS ŠVIESĄ"

Išrinkus T. E. Dewey kandidatu 
į prezidentus, jis savo kalboj pa
reiškė, kad respublikonų partijos 
platformą jis padarys .respubliko
nų vyriausybės kertiniu akmeniu", 
jei tik jis bus išrinktas. Toliau T. 
E. Dewey pažymėjo, jog atsako
mybė, kurį „tenka mūsų partijai" 
yra „didžiausia laisvos vyriausy
bes istorijoj". Jis kalbėjo: „šian
dien mūsų ateitis — mūsų taika, 
mūsų gerbūvis ir pats mūsų lais
vės likimas — kabo ant plauko". 
Toliau T. E. Dewey pažymėjo: 
„Laimėjimas rinkimuose nėra vie
nintelis mūsų uždavinys ir tikslas. 
Mūsų uždavinys yra mūsų laimė
jimų taip panaudoti, kad visa 
žmonija, trokštanti taikos, įgautų 
drąsos ir išeitų iš šios beviltiškos 
tamsos į taikos pažadų šviesų".

Po išrinkimo susirinkusiems į 
T. E. Dewey viešbutį jis pareiškė: 
..Nebebus daugiau komuiųstų val
dininkų, kai aš būsiu išrinktas". 
Kita proga jis pasakė, kad jam 
laimėjus rinkimus, jis užsienio 
reikalų ministeriu paskirtų J. F. 
Dulles. Kap žinome, šis vyras da

bar yra Marshaller patarėjas ir 
yra vienas iš pirmųjų, kurį so
vietai pavadino „karo kurstytoju". 
Del viso to sovietų reakcija del 
Dewey išrinkimo kandidatu į pre
zidentus yra nekokia. Iš jų pusės 
pareiškiama, kad Dewey-yra kapi
talistų draugas, o jo respublikonų 
partija turinti pasistačius tikslų 
sunaikinti komunizmų.

Žurnalistu paklaustas, ar jis tiki, 
kad „su Juozapu (Stalinu) jis su
sitartų", T. E. Dewey atsakė, jog 
jis pasisako už pasitarimus diplo
matiniu keliu, o ne per asmeniš
kas konferencijas kurios visada 
yra pasmerktos nepasisekimui. 
Toliau Dewey kritikavo JAV „ne
realią politiką" akivaizdoj gyvos 
būtinybės padėti Kinijai išsivadu
oti iš komunizmo. Tokia pagalba 
dar nėr®-per vėla, jei Kinijai būtų 
duota išmintinga karinė parama.

Mums, tremtiniams, suprantama, 
yra džiugu, kad į aukščiausių JAV 
valdžios vietą yra numatytas vy
ras, kuris supranta komunizmo 
pavoių ir atsisako nuo komunistų 
glostymo. Tektų tik palinkėti, kad. 
ii išrinkus prezidentu, šie pažadai 
būtų įgyvendinti. Tada gal grei
čiau ir mums tremtiniams, pavyktų 
išeiti iš tos „beviltiškos tamsos" 
ir pasiekti savo tėvynę.

Kultūrinės Demokratinės Urugvajiečių—Lietuvių S-gos Valdyba, sėdi 
(iš kairės į dešinę): Žurnalistas Alb Inas Gumbaragis, generalinis S-gos 
sekretorius; Urugvajaus respublikos prezidento sekretorius Juan Car
los Schauricht, S-gos pirmas vice prezidentas; Josė F. Martinez Ber- 
setche. S-gos Prezidentas ir Pranas Sačikauskas, S-gos antras vice
prezidentas. Stovi: dr. Mario Oznaga Sancbez, S-gos protokolų se
kretorius; aukštas Urugvajaus Susisiekimo Min-Jos valdininkas Vin
cente Palombo, S-gos iždininkas ir Urugvajaus civilinės aviacijos in
struktorius Juozas Saurusevičius, S-gos Iždininko pavaduotojas.

paraudo taikiu.
Europos ateitis priklauso nuo 

Vakarų
Teisų garbės daktaro laipsnio su

teikimo proga birželio 23 d. Leydeno 
universitete buv. Pietų Afrikos min. 
pirm, maršalas Jan Christian Smuts 
pasakė kalbą, ragindamas visas Va
karų Europos tautas susijungti ir 
„gelbėti musų Vakarų civiuzaciją“.

Tą didį darbą reikią tuojau pradė
ti. Europa sėkmingai iš savo klaidų 
galinti pakilti, tik sudarydama tokią 
sąjungą, kokią sudarė Pietų Afrikos 
tautos. Tik tokiu būdu būtų galima 
pasiekti „Europos naujojo atgimi
mo“.

„Tai turi jvykti“, kalbėjo jis, „tik 
mes neturime delsti. Turi būti su
rasta aiški forma ir idėja, kuri rastų 
musų širdžių pritarimą. Vakarų pa
saulis turi duoti tvirtą, konkrečią 
formą savo ideologijai.** Visi karo 
nuniokiojimo ženklai galės būti iš
naikinti tik sunkaus darbo pastan
gomis. Dar pavojingesni ir gilesni 
mūsų sielos sužalojimai taip pat tu
rės pranykti.“

JAV civilinės gynybos programa
JAV gubernatoriai, susirinkę | New

castle, priėjo išvados, kad tuoj rei
kia pradėti (gyvendinti „pakankamai 
stiprią civilinės gynybos programą“. 
Tokios programos vykdymo reika
lauja šių dienų pasaulinė padėtis. Ji 
amerikiečiams esanti gyvybinės svar
bos. „Tik jos pagalba galėtu būt* 
užtikrintas mūsų tautai ir valstybei 
saugumas.“

„Iki 1948 m. birželio mėn. JAV 
ūkiškai sugris“

Šių metų lietingomis birželio dieno
mis CDU Berlyno politikai prisiminė 
1947 m. pavasąrį įvykusi priėmimą 
„Sovietų Kultūros Namuose", kur 
dalyvavo ir SMA informacijos sky
riaus šefas pulk. Sergej Tulpanovas. 
„Mano ponai“ kalbėjo jis CDU poli
tikams. „iki 1948 m. birželio mėn. 
JAV ūkiškai sugrius. Amerikoje įsi
viešpataus visiška depresija, nedarbas, 
jvyks biržų krachas ir tarp dirban
čiųjų prasidės neramumai. Tuo jū$ 
įsitikinsite“.

„Bet jei tai neįvyks, ką jūs prana
šaujate, ponas pulkininke?“ paklausė 
vienas CDU politikas.

„Tada“, atsakė pulkininkas Tulpa
novas, „aš įstosiu į jūsų partiją ir 
tapsiu kataliku.“ (N.Z.)

Administracijos pranešimas
Nuo šio numerio „Žiburių“ kaina 

nustatoma DM 0,50 Vokietijoje ir DM 
0,80 užsienyje. Platintojams palieka
mos tos pačios sąlygos kaip ir iki 
šiol.

Pavieniams skaitytojams savaitraštį 
siusime tik gavę pranešimą apie toli
mesnį užsiprenumeravimą.

Paieškojimai, pranešimai, skelbimai, 
užuojautos, sveikinimai, skelbimai tik 
gavus iš anksto pinigus skelbiami.

Už kiekvieną paieškomą asmenį rei
kia mokėti po DM 0,50 už sveikini
mus ir užuojautas po DM 0,15 už žo
dį. už pranešimus po DM 0,05, už 
skelbimus po DM 0,10 už žodį.

Į įvairius pasiteiravimo laiškus at
sakoma tik gavus atstkymui ženklą.

Avansiniai įmokėjimai bus užskai
tomi tokiu pat santykiu, kokiu bus 
keičiami banko ein. s-tojė musų įmo
kėti pinigai.

Nuo Nr. 24 atsiskaitoma naująją va
liuta. Skolų klausimu pranešime, kai 
bus paskelbtas valiutos įstatymas, lie
čiąs DP.

Maloniai prašome gerb. platintojus 
ir skaitytojus nedelsti su atsiskaity
mu. Pavienius skaitytojus prašome 
pinigus siųsti už 4—6 numerius iš 
anksto. Prenumeratą kaip ir iki šiol 
paliekama už paskirus numerius, o 
ne už mėnesį.

Mielųjų tautiečių, dėmesiui prane
šame, kad „Žiburių“ atstovo Angli
joje adresas yra: Justas Punkris, Full 
Sutton, Hostel Staff, Stamford Bridge. 
Near York England ir Kanadoje: Pe
tras Piečaitis 6668 Delerimier Avs 
Montreal 36, Quebec. Kanadoje ir 
JAV „Žiburių" kaina 10 c.

Administracija
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