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Amerikiečiai ir kitų tautybių atstovai aplankę meno parodą Hanau 
Pr. Remeikos nuotr.

Įkurdinimo sunkumai

Priėmus DP įsileidimo į JAV 
įstatymą, prasidės „organizuotas 
ir kontroliuojamas žmonių įkurdi
nimas, kokio nėra buvę Ameri
kos, o gal ir pasaulio istorijoje.“ 
„The New York Times Weekly“, 
trumpai aprašydamas visą įstaty
mo priėmimo eigą, nurodo, kad 
įstatymas įsigaliojo liepos mėn. 
1 d. Kartu su įsigaliojimu prasi
dėjo ir visokį sunkumai. Nors 
pareigūnų nuotaikos esančios pag
rįstos noru ir viltimi kaip nors 
padėti šiems nelaimingiesiems
žmonėms, tačiau šio įstatymo rea
lizavimo perspektyvos esančios 
liūdnos. Nežiūrėdami į tai, jie 
esą pasiryžę padaryti visą, kas 
yra galima. Įkurdinimo darbą 
labai apsunkiną du įstatyme 
numatyti nuostatai, būtent 1. ad
ministracijos sudarymas pagal 
įstatymą ir 2. paskyrimas tik 2 
mil. dolerių įkurdinimo reika
lams. Įstatyme numatytoji admi
nistracija atsieisianti žymiai bran
giau, negu buvo įstatymo rėmė
jų pasiūlyta. Paskirtoji įkurdini
mo reikalams suma sudaro tik 
vieną trečdalį tos sumos, kurios 
jie buvo prašę. Vadinas, pagal 
įstatymą, kiekvieno DP įkurdini
mo kaštai padidėjo, o bendrieji 
fondai sumažėjo daugiau kaip 
per pusę. Iš visų tų duomenų iš
eina, kad už paskirtą sumą pir
maisiais metais negalės įsikurdin
ti daugiau kaip 50.000 asmenų.

Prie kitų sunkumų, iškilusių 
DP įstatymą vykdant, Walter H. 
Wagoner NYTOW savaitrašty 
nurodo: 1. DP atrinkimą atrinki
mo būdą ir patikrinimą, 2. 
transportą, 3. paskirstymą.

Atranką ir patikrinimą grei
čiausiai atliks Europoje amerikie
čiai, paskirti JAV kariuomenės 
departamento, bendradarbiaujant 
su Valstybės departamento Už
sienio Tarnyba. Atrinktiems ir 
patikrintiems asmenims turės bū
ti surastos priemonės juos perga
benti į naująją tėvynę ir Nauja
jame Pasauly administratoriams 
bus' sunkiausias uždavinys juos 
apgyvendinti „sveikuose ir sani
tariškuose“ butuose. Be to, ant 
administratorių pečių kris ir tin
kamo bei pageidaujamo darbo 
nurodymo sunkumai.

Įstatymo vykdytojai tikisi maž
daug po 10.000 asmenų kas mė
nesį surasti darbą ir pastogę. Lai
vai, kurie gabens DP, galės pa
imti maždaug po 600—800 kelei
vių. Vadinasi kas 2—3 dienos tu
rės išplaukti po vieną laivą.

IRO nori ateiti į pagalbą
Amerikos spaudoje plačiai ra

šoma, kad susidariusias DP per
kėlimo išlaidas į JAV padengs 
Tarptautinė Pabėgėlių Organiza
cija. Metinė tų išlaidų suma pa
siektų 17.5 mil. dolerių. IRO kol 
kas šiuo reikalu dar nepasisakė.

Kas tvarkys DP įkurdinimo 
reikalus, dar tikrai nežinoma. 
Rimčiausias kandidatas yra mi
nimas Ugo Carusi, buvęs imigra
cijos komisaras ir dabartinis 
Valstybės departamento patarė
jas DP reikalams. Kaip pamena-
me, Carusi pereitais metais lan
kėsi Europoje ir susipažino su 
išvietintųjų asmenų gyvenimo są
lygomis. Carusio kandidatūrą pa
laiko atstovų ir senato rūmai.

JAV vyriausybės žiniomis, šio 
įstatymo įvykdymui bus reikalin
ga mažiausiai 1.800 tarnautojų 
Europos amerikiečių konsula
tams. Šių tarnautojų didelį pro
centą sudarys asmens, kurie 
skryninguos DP. Imigrantai bus 
pagrindinai ir atsargiai patikri
nami, kad nepatektų nei komu
nistų, nei nacių. Asmens, prasi
žengę įstatymui, bus baudžiami 
iki 10.000 dolerių arba iki 10 me
tų kalėjimo arba abiem bausmėm 
kartu.

„New York Times“ praneša, kad 
Valstybės departamentas, Tarp
tautinė Pabėgėlių Organizacija, 
Laivyno Komisija ir JAV kariuo
menė nutarė panaudoti DP ga
benimui tarp 18 ir 20 bu v. Ame
rikos kariuomenės transporto ir 
dengtų prekinių laivų. Šių laivų 
įgulas sudarys JAV kariuomenės
personalas. „DP laivynas“ lap
kričio mėn. bus visiškai pilnos 
sudėties ir pajėgus numatytą 
10.000 asmenų kontingentą per 
mėnesį pergabenti.

Fragmentas iš Hanau lietuvių meno parodos Pr. Remeikos nuotr.

Affidavitų klausimas
Įstatyme pasakyta, kad joksDP 

negalės įvažiuoti, jei neturės ga
rantijų dėl darbo ir „sveiko bei 
sanitariško“ buto. Įsileidimo tai
syklės dar neišdirbtos, tad neaiš
ku, kaip tos „garantijos“ supran
tamos. Iš bendradarbių JAV gau
namųjų laiškų aiškėja, kad affi- 
davitus turintieji asmens galės 
laisvai pasirinkti sau darbą ir ap
sigyventi ten, kur bus jam duo
damas butas.

„Amerikos“ savaitraštis savo 
birželio 25 d. numeryje rašo, kad 
„Kiekvienam imigrantui reikės 
affidavito, kur būtų užtikrintas 
butas ir darbas“.

Darbo rinka JAV
Šiuo metu ir ateity nenumato

ma, kad JAV pergyventų darbo
krizę „Darbininkas“ duoda gan 
išsamų JAV darbo rinkos vaizdą. 
Jį patiekiame skaitytojams:

„JAV besirūpinant DP įsileidi
mu, Darbo Departamentas pagei
dauja, kad būtų žinoma, kuo at
vykusieji versis ir kur (geografiš
kai ir industriškai) bus nusiųsti. 
Departamento direktorius Good
win pareiškė, kad valdžios dar
bo biurų tinklas gali daug pagel
bėti tremtinius aprūpinti darbu ir 
nusiųsti juos ten, kur jie bus 
daugiausia reikalingi. Amerika 
yra suskirstyta į 120 didžiųjų 
pramonės centrų. Iš ju tik 29 
vietose yra pakankamai darbinin
kų, 28 rajonuose nedarbo visai 
nėra, o 31 vietovėje buvo mažas 
darbininkų perteklius. Ameriko
je dirbančių žmonių yra daugiau 
60 mil. Didžiausias darbininkų 
pareikalavimas yra statyboje. Nu
matoma, kad per ateinančius 5— 
is metus JAV statyba vyks pil
nu tempu visoje šalyje. Kanali
zacijos specialistams, vandens 
įvedėjams, elektros monteriams, 
dažytojams, tinkuotojams ir sie
nų popieruotojams darbo yra pa
kankamai ir jo netrūks, kol vyks 
statyba. Gerai mokantiems anglų 
kalbą, ilgiems laikams darbai nu-

matomi sekretoriams, stenografis- 
tėms ir mašininkėms. Buhalte
riams ir sąskaitininkams mažiau 
progų, nes šioje srityje yra kon
kurencija ir kiekvienais metais 
atsirandančios naujos mašinos iš
stumia darbininkus. Mėsos pra
monėje apmokomi nauji darbi
ninkai ir įsitraukia į gerus dar
bus. Kailių pramonėje sunku įsi
gauti, bet nedideliam skaičiui 
darbą mokančių yra progų. Vieš
bučiams ir privatiems namams 
patarnautojų labai reikia ir dar
bų yra pakankamai. Kepėjams 
mažai progų, ypač didmiesčiuo
se. Vaisvandenių dirbtuvėse — 
visai progų nėra. Gydytojų, slau
gių,dantistų, dantų technikų rei

Suomija pasisakė pries komunizmą
Parlamento rinkimų nuotaikos ir rezultatai 

J. Jurgaitis

SUOMIJA tebėra vienintelis 
kraštas sovietų įtakos sferoj, 
kuriame komunistai neturi 

valdžios savo rankose. Laisvasis 
pasaulis jau ne kartą pergyveno 

kia daug, bet reikia išlaikyti eg
zaminus ir bent metus praktikos 
atlikti ligoninėse. Medikams daug 
lengviau nei dantistams. Mokytojų 
reikia labai daug., bet įvairūs su
varžymai darbui gauti — kliudo. 
Chemikams, fizikams ir inžinie
riams daugiausiai progų. Kerami
kams yra progų, bet didelė kon
kurencija. Braižytojų darbuose 
yra didelė konkurencija, nes karo 
metu daug braižytojų Amerikoje 
parengta. Penkių metų laikotar
pyje darbo pakaks elektros inž., 
architektams, pramonės ir meta
lurgijoj inžinieriams.., Laborato
rijų technikams — daug darbo, 
ypač baigusiems aukštuosius 
mokslus.“

baimę, kad ją jau ištiks Baltijos 
valstybių ar Čekoslovakijos liki
mas. Tačiau Suomija iki šiol lai
mingai praplaukė pro sąjungos su 
sovietais pakto bei neseniai įvy
kusio ministerių kabineto krizės 
uolas. Daug kas tikėjosi, kad ir šie 
parlamento rinkimai, kurie įvyko 
liepos mėn. 1—2 dienomis, pasuks 
Suomijos likimą į kairę ir pas
kandins po komunistu diktatūros 
ledu. Tai juo labiau atrodė galima, 
nes Sov. Rusija su savo repara
cijų Suomijai sumažinimu ir per 
įvairius komunistų grasinimus ne
buvo šių rinkimų atžvilgiu visai 
pasyvi.

Priešrinkiminė kampanija praėjo 
kovos tarp komunistų ir nekomu- 
nistų partijų ženkle. Gyventojai 
buvo pastatyti prieš pasisakymą 
už sovietinę ar vakarietišką sant
varką bei gyvenimo būdą, už ko
munizmą ar antikomunizmą. Mauri 
Ryoma, vienas vadovaujančių suo-

(Perkelta į 6 psl.)
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Kominformas pasmerkė Tito
TITO NUKLYDO NUO MASKVOS NURODOMOS LINIJOS. SOVIETŲ 
„SPECIALISTUS" JIS LAIKO SAUGUMO PRIEŽIŪROJE. SOVIETŲ 
RĖMĖJAI AREŠTUOTI. „BROLIŠKŲ PERSPĖJIMŲ" TITO NEKLAU
SO. JUGOSLAVIJOS ATSTOVAI ATSISAKĖ DALYVAUTI KOMIN- 

FORMO POSĖDŽIUOSE.

Kaip jau žinoma, Kominformas pa
šalino Jugoslavijos komunistų par
tiją iš savo tarpo. Išleistas tuo rei
kalu komunikatas atskleidžia se
niai jau brendusio konflikto už
kulisius. Čia duodame sutrumpin
tą komunikato tekstą.

INFORMACIJOS Biuras (Komin- 
fonnas) pažymėjęs, kad Jugosla
vijos komunistų partijos atsto
vai atsisakė dalyvauti Informaci

jos Biuro posėdyje, vienu balsu 
priėmė šiuos nutarimus:

1 Jugoslavijos komunistų par
tijos vadovybė paskutiniu laiku 
pagrindiniuose užsienio ir vidaus 
politikos klausimuose nukrypo nuo 
tikrosios linijos, kas reiškia prasi
lenkimą su marksizmo — leniniz
mo idėjomis. Ryšium su tuo Infor
macijos Biuras užgyrė Visająjun- 
ginės Komunistų Partijos Centro 
Komiteto akciją, kuri ėmėsi ini
ciatyvos atskleisti kladingą Jugo
slavijos komunistų partijos centro 
komiteto politiką, o ypatingai klai
dingą draugų Tito, Kardelj, Djilas 
ir Rankoviču politiką.

2. Jugoslavijos komunistų parti
jos vadovybė veda nepakenčiamą 
politiką Sovietų Sąjungos ir Visa
sąjunginės Komunistų Partijos 
atžvilgiu. Jugoslavijos netinkama 
politika leidžia sumažinti Sovietų 
karo specialistų skaičių ir diskre
dituoti Sovietų armiją. Civiliniai 
Sovietų specialistai yra subordi
nuoti specialiam režimui, kuris 
juos laiko valstybės saugumo or
ganų priežiūroje.

Šitie ir panašūs faktai rodo, kad 
Jugoslavijos komunistų partijos 
laikysena yra nekomunistiška ir 
kad Jugoslavijos vadai pradeda 
Sovietų Sąjungos užsienio poli
tiką identifikuoti su imperialisti
nių kraštų politika bei elgtis su 
Sovietų Sąjunga taip, kaip ir su 
buržuazinėm valstybėm. Tiesiogi
nis šios antisovietinės laikysenos 
rezultatas yra tas, kad Jugoslavi
jos komunistų partijos centro ko
mitete ėmė sklisti iš kontrrevoliu- 
cionieriško trockizmo sandėlio pa
siskolinta propoganda apie Sovie
tų Sąjungos išsigimimą.

Informacijos Biurasi pasmerkė 
šias antisovietinės nuotaikas, ku
rios visai nesuderinamos su mark- 
sizmu-leninizmu ir tinka tik na
cionalistams.

3. Savo vidaus politikoj Jugosla
vijos komunistų partija apleidžia 
dirbančiųjų klasių pozicijas ir at
meta marksizmo klasių ir klasių 
kovos teoriją.

4. Jugoslavijos komunistų parti
jos vadovybė savaip koreguoja 
marksizmo-leninizmo mokslą apie 
Partiją. Pagal marksizmą-leninizmą 
patija yra pagrindinė krašto val
domoji ir tvarkomoji jėga, turinti 
savo programą ir nesusiliejanti su 
nepartine mase. Partija yra aukš
čiausia organizacijos forma ir svar
biausias dirbančiosios klasės įran
kis. Tačiau Jugoslavijoj pagrin
dinė jėga yra ne komunistų parti
ja. bet Liaudies Frontas, kuris api
ma įvairias klases bei įvairias po
litines grupes, jų tarpe ir keletą 
buržuazinių partijų.

Tas faktas, kad Jugoslavijos po
litinėj arenoj pasirodo tik Liaudies 
Frontas, o partija savo tikruoju 
vardu net viešai nepasirodo, ne 
tik mažina partijos vaidmenį kraš
to politiniame gyvenime, bet ir 
varžo partijos, kaip politinės jė
gos, nepriklausomybę. Jugoslavi
jos vadai kartoja Rusijos menše
vikų klaidas. Informacijos Biuras 

mano, kad šitokia politika gresia 
pačiai komunistų partijos egzisten
cijai ir pagaliau slepia savy Jugo
slavijos Liaudies Respublikos de
generacijos pavojų.

5. Biurokratinis rėžimas partijos 
viduje veikia destruktyviai Jugo
slavijos Komunistų partijos gyve
nimą. Partijoj nėra vidinės demo
kratijos. Nėra kritikos nei savi- 
kritikos. Partijos susirinkimai ne
šaukiami, o jei ir šaukiami, tai 
slaptai, kas mažina partijos įtaką 
masėms. Šitokia organizacija pa
deda pagrindus karinės vadovybės 
metodams partijos viduje, kurie 
yra panašūs į Trockio metodus.

Informacijos Biuras smerkia iš
metimą iš partijos ir areštavimą 
Centro Komiteto narių draugų Zu- 
jevič ir Hebrang už tai, kad jie 
drįso kritikuoti Jugoslavijos ko
munistų partijos antisovietinę lai
kyseną ir pasisakė už Jugoslavi
jos ir Sovietų Sąjungos draugystę.

6. Visasąjuginės Komunistų Par
tijos Centro Komiteto ir kitų ko
munistų partijų pareikšta tų klai
dų kritika turėjo sudaryti reikia
mas sąlygas greitesniam tų klaidų 
atitaisymui. Tačiau Jugoslavijos 
komunistų partijos vadovybė, siau
rų ambicijų, išdidumo ir gudraus 
apskaičiavimo veikiama, vietoj 
garbingo kritikos priėmimo ir pas
tangų atitaisyti klaidas bolševiki
niu metodu, kritiką sutiko su pasi
priešinimu ir pasirinko antipartinį 
kelią, kategoriškai ir iš esmės 
paneigdami savo klaidas.

7. Akyvaizdoje padėties, kuri 
susidarė Jugoslavijos komunistų 
partijoje, stengdamasis padėti par
tijos vadovybei rasti išeitį iš tos 
keblios situacijos, Visasąjunginės 
Komunistų Partijos Centro Komi
tetas ir kitos broliškos komunistų 
partijos pasiūlė Informacijos Biuro 
susirinkime pravesti diskusijas. 
Tai sutinka su normaliais partijos 
principais, pagal kuriuos pirma
jam Informacijos Biuro susirinki
me buvo svarstoma kitų komunis
tų partijų veikla. Bet Jugoslavijos 
vadai į pakartotinius broliškų ko
munistų partijų pasiūlymus aptar
ti padėtį atsakė neigiamai.

Informacijos Biuras vienu balsu 
nutarė, kad savo antipartine ir an- 
tisovietine veikla, nesutinkančia 
su marksizmo-leninizmo mokslu, ir 
visa savo laikysena, o taip pat at
sisakymu dalyvauti Informacijos 
Biuro posėdyje Jugoslavijos ko
munistų partijos vadovybė nusis
tatė prieš Informacijos Biurą, išsi
jungė iš Jungtinio Socialistų Fron
to kovai su imerijalizmu ir pasi
rinko darbo žmonių išdavimo ke
lią, vedantį į nacionalizmą. Infor
macijos Biuras praneša, kad tokia 
savo veikla Jugoslavijos komunis
tų partijos centro komitetas iš
jungė save ir Jugoslavijos komu
nistus iš broliškųjų komunistų par
tijų šeimos, iš Jungtinio Komunis
tų Fronto ir iš Informacijos Biuro 
narių ■ tarpo.

Informacijos Biuro nuomone, vi
sų šių klaidų bazė yra neginčy- 
jamas faktas, kad per paskutinius 
5 ar 6 mėn. nacionalistinis ele
mentas. anksčiau buvęs užsimaska
vęs, iškilo į aukščiausius postus 
ir kad Jugoslavijos komunistų 
partija sulaužė internacionalizmo 
tradicijas ir pasuko nacionalizmo 
keliu.

Jugoslavijos vadai, pervertinę 
tautinį Jugoslavijos pajėgumą, ma
no. kad jie galės išlaikyti Jugosla

vijos nepriklausomybę ir socialis
tinę santvarką be kitų kraštų ko
munistų partijų pagalbos, be liau
dies demokratijos kraštų pagelbos, 
be Sovietų Sąjungos.

Jugoslavijos vadai, klaidingai 
orientuodamiesi tarptautinėj situa
cijoj ir išsigandę baisių imperialis
tų grasinimų, mano, kad visa seri
ja kompromisų jie užsitarnaus tų 
valstybių pritarimą, susitars dėl 
Jugoslavijos nepriklausomybės ir 
palaipsniui orientuos Jugoslavijos 
žmones į tas valstybes, į kapitaliz
mą. Tylomis jie remia buržuazinių 
nacionalistų tezę, pagal kurią „ka
pitalistinės valstybės Jugoslavijos 
nepriklausomybei sudaro mažesnį 
pavojų, negu Sovietų Sąjunga".

Informacijos Biuras neabejoja, 
kad Jugoslavijos komunistų parti
jos širdyje yra pakankamai sveiko 
elemento, ištikimo marksizmui-le- 
ninizmui, ištikimo partijos tarptau
tinėm tradicijom ir Jungtiniam So
cialistų Frontui.

Šių sveikų pajėgų uždavinys 
yra priversti dabartinius vadus at
virai ir garbingai pripažinti savo 
klaidas ir jas atitaisyti, atsisakyti 
nacionalizmo, grįžti į internacio
nalizmą ir sustiprinti Jungtinį So
cialistų Frontą prieš imperializmą, 
o jei dabartiniai vadai to nesiryž
tų daryti, pakeisti juos kitais, su
darant naują internacionalistinę 
Jugoslavijos komunistų partijos 
vadovybę.

Argentinos klimatas
Musų bendradarbis Argenti

noje Vladas Veselauskas rašo, 
kad daugelis lietuvių tremtinių 
dažnai kreipiasi t ji. prašy
dami informacijų apie Argen
tinos klimatą. Kadangi emi
gracija l Argentina susidomė
jimai yr& 'gan didelis, duodame 
musų bendradarbio laiško iš

trauką.

Argentinos klimatas labai 
nevienodas-labai didelė te
ritorija. Aš asmeniškai gal
vočiau, kad 80 % visų Argenti

nos lietuvių gyvena Buenos Aires- 
Avellanedos mieste. Tokiu būdu 
Buenos Aires miesto klimatas ir 
yra svarbiausia. Jis drėgnas, bet 
karščio atveju pakenčiamas. Žiemą, 
kurią dabar mes pradedame, pal
tas yra reikalingas, žinoma, tik ne 
kailiniai; tuo tarpu moteriški plau
kiniai paltai yra labai madoje. 
Oro atmainos yra labai staigios. 
Dienos metu gali būti šilta, o va
kare šalta. Antroji Argentinos 
lietuvių kolonija yra Rosario 
mieste. Rosario miestas turi 500.000 
gyventojų. Žodis Rosario, lietuviš
kai išvertus, reiškia Rožančius. 
Skaitome, kad čia gyvena 5 000 
lietuvių. Jis yra laikomas antruo
ju Argentinos miestu. 330 klm. į 
šiaurę greitasis traukinys iš Bue- 
noss Aires į Rosario nuvažiuoja 
per šešias valandas. Čia klimatas 
truputį karštesnis už Buenos Aires 
klimatą, bet yra sausas. Trečioji 
Argentinos lietuvių kolonija yra 
Berisso miestely. Gyvena apie 3000 
lietuvių. Sis miestas turi 40.000 
gyventojų. Yra 80 kilom. į pietus 
nuo Buenos Aires. Klimatas pa
našus į Buenos Aires, tik mažiau 
drėgnas. Nereikia klysti: Buenos 
Aires provincijos klimatas nėra 
drėgnas, tik Buenos Aires miesto 
klimatas yra drėgnas. Panašus kli
matas yra Buenos Aires, Santa Fe 
ir Entre Rios provincijų. Kordoba, 
San Luis, Mendoza ir San Juan 
yra šaltesnės, nes jos į Vakarus 
nuo Buenos Aires ir šias provin
cijas vėsina Kordiljerų kalnų vė
jai. Siaurės provincijos bei’ teri
torijos — Korrientes, Ciako, Mi- 
siones ir Formoza — yra labai 
karštos ir ten mažai lyja. Nežiūrint 
didelio karščio, Ciako Sostinės 
Resistencios miestas (80.000 gyv.) 
yra labai svarbus industrinis punk
tas. Yra daug aliejaus, tanino, 
vienas švino ir vienas cukraus 
fabrikas. Taninas naudojamas odai 
dažyti. Siame mieste gyvena apie 
20 lietuvių. Visi pavieniai vyrai. 
Antrasis Ciako territorijos miestas

Saenz Pena. Sis miestas yra med
vilnės centras. Pačiame mieste ne
daug lietuvių, bet daug lietuviškų 
šeimynų čia ūkininkauja. Visi iš
skirtinai tik medvilnę augina, nes 
įia dėl didelio karščio ir stokos 
lietaus niekas kitas neauga. Čia 
visi žemę gavo nemokamai. Bėdos 
prispirti, krizės metu jie ėmė tas 
žemes, nes, kaip jau minėjau, dėl 
didelio karščio ir stokos lietaus 
niekas tos žemės nenorėjo, o, be 
to, žemė buvo apaugusi spygliuo
tais krūmais, kurių išvalymas rei
kalavo daug prakaito. Šiandieną 
visi gerai įsigyvenę, šios terito
rijos ūkininkai daugiausia yra če- 
koslovakai, jugoslavai ir bulgarai. 
Dar ir dabar duoda žemės, bet 
šiuo metu galima rasti tuščios že
mės tik labai nutolus nuo miesto. 
Resistensijos mietas yra 1200 kil. 
i šiaurę nuo Buenos Aires. Šiaurės 
teritorijoje, kuri taip pat yra labai 
karšta, Misiones, ūkininkauja vo
kiečiai, lenkai ir ukrainiečiai. Lie
tuviams ūkininkams Misione buvo 
prastesnė laimė negu Ciako. Dau
gelis paliko nemokamai gautas 
žemes ir grįžo i Buenos Aires. Aš 
asmeniškai nežinau lietuvio, įsi
gyvenusio Misiones teritorijoje. 
Yra kelios šeimos, bet, kiek žinau, 
gyvena skurdžiai. Čia ūkininkai 
daugiausia augina ryžius, tabaką 
ir žerbą. Žerba yra paragvajiška 
arbata, kuri panaši, tiesiai pasa
kius, j paprastą žolę. Tą žerbą už
pila verdančiu vandeniu ir, įkišę 
metalinį vamzdelį, geria. Įdomiau
sia, kad savininkas ir pats geria 
ir savo svečius vaišina su tuo pa
čiu vamzdeliu. Taip tas pats vamz
delis eina iš burnos į burną. Aš 
asmeniškai ne tik kad nesu gėręs, 
bet net ir nesu mėginęs. Europie
čiai tą žerbą vienodai geria kaip 
ir vietiniai. Misiones taip pat daug 
augina apelsinų ir pomelo (great 
fruit). Nuo Quiakos miestelio, kuris 
yra šiaurėje prie Bolivijos sienos 
lig Ugnies Žemės, į pietus yra 
5000 klm. Tokiu būdu yra įvairaus 
klimato. Pietų Argentina yra šalta. 
Net ir sniego yra. Ugnies Žemėje 
veidai dega ne nuo karščio, bet 
nuo šalčio. Devyni mėnesiai šalčio 
ir tik trys vasaros. Visą žiemos 
laiką šalti vėjai. Nuo Rytų (Buenos 
Arės) lig Punta de las Vacas (Va
karuose), Kordiljerų kalnuose prie 
Cili sienos, yra pusantro tūkstan
čio klm. Tokiu būdu nuo Rytų lig 
Vakarų taip pat rasime įvairaus 
klimato.

Vaidinimas ar tikrovė
Balkanuose kažkas vyksta

Paskutiniųjų Jugoslavijos įvykių 
akivaizdoje, tur būt, galima teigti, 
kad Maskvos komunistiškojo blo
ko skilimas, bent šiuo metu, yra 
įvykęs faktas. Amerikos diploma
tiniai sluokniai šį Tito įžūlų nepa
klusnumą Maskvai laiko vienu iš 
reikšmingiausių ir nuostabiausių 
reiškinių pokariniame pasaulyje. 
Šis skilimas, anot jų, sukrečiąs so
vietų satelitinių valstybių bloką 
ir dar esą negalima pramatyti, ar 
šis nesutarimas su Maskvos už
mačiomis baigsis vien Jugoslavijos 
konfliktu. Spėjama, kad šiuo metu 
Maskva nesanti pasiruošusi grieb
tis kokių nors represijų prieš Tito 
ir jo artimiausius bendradarbius 
Edvardą Kardelj — min. pirm, pa
vaduotoją, gen. Aleksandrą Djilas 
— Jugoslavijos kompartijos pro- 
pogandos šefą ir vidaus reikalų 
min. gen. Aleksandrą Rankovičių. 
Dėl karinių priemonių taip pat 
visiškai nekalbama, nes toks žygis 
sukeltų visoje sovietiškoje sferoje 
susijaudinimą.

„New York Herald Tribune" iš 
kitos pusės rašo, kad maršalas Ti
to esąs padėties viešpats ir visa 
tauta pasisakanti už jį. Kalbos 
apie galimus vidaus neramumus 
esančios visai nepagrįstos. Vašing

tono diplomatiniai sluoksniai Tito 
pasmerkimo būdą laiko didele 
Maskvos klaida. Pirma reikėję su 
Tito tvirtai ir aiškiai aptarti visus 
nuomonių skirtumus ir tik visiškai 
nepasisekus skelbti viešumai, o 
ne atvirkščiai.

Konfliktas bręsta
Atrodo, kad Jugoslavijos kon

fliktas užuomazgą yra gavęs jau 
žymiai anksčiau. Gan daug ir pla
čiai buvo kalbama apie Jugosla
vijos komunistų valymą ir Mask
vos nepasitenkinimą Tito vedamą
ja politika. Maskvos šalininkai 
piktinosi, kad Tito atvaizdai Jugo
slavijos mokyklose ir fabrikuose 
buvo žymiai didesni negu Stalino 
ir Lenino, kad Tito flirtuoja su 
Bulgarijos Dimitrovu dėl Jugosla
vijos, Albanijos ir Bulgarijos są
jungos, kad Tito daro nuolaidų 
Triesto atžvilgiu. Už šią trijų są
jungą buvo karštai pasisakęs ir 
Dimitrovas, bet gavęs griežtą 
Maskvos įspėjimą, nutilo. Tito ty
liai ir atsargiai tęsė savo pradė
tąją politiką. Gegužės mėn. jis at
leido užsienio reikalų ministerio 
pavaduotoją Velebit, su kuriuo iš
siskyrė nuomonės Kaertnerio 
klausimu. Birželio mėn. pradžioje 
išmetė iš partijos ir atleido iš pa
reigų ministerius Hebrang ir Zuje- 
wič. Atleidžiant buvo, motyvu o ta:
„už priešišką tautai ir valstybei 
veiklą". Šie trys ministeriai ir dau
gelis kitų atleistųjų valdininkų 
buvo partizanų vadai, Tito kovos 
draugai ir vadovaujančios komu
nistų figūros.

Vidaus rūgimas vyko tyliai iki 
š. m. birželio mėn. pabaigos. Pas
kelbus Kominformo kaltinimus 
Jugoslavijai ir Tito išdrįso viešai 
pareikšti savo nuomonę.

Tito neišsigąsta
Iš visų turimų duomenų Tito 

kovoje su Maskva laikosi visiškai 
arogantiškai ir nuo savo paimtos 
linijos nemato reikalo atsisakyti. 
Jugoslavijos kompartijos organas 
„Borba“ paskelbė Jugoslavijos 
kompartijos centro komiteto atsi
šaukimą, kuriame pasmerkiama 
Kominformo memorandumas ir pa
sisakoma už maršalo Tito ir jo 
vyriausybės vedamą politiką. Šia
me atsišaukime išdėstoma ir Jugo
slavijos komunistų partijos pro
grama, kuri bus patiekta svarstyti 
liepos 21 d. Belgrade įvykstančia- 
me komunistų partijos kongrese. 
„Jugoslavų tautos tautinė nepri
klausomybė yra pagrindinė sąlyga 
kelyje į socializmą ir bendrą jos 
pažangą," sakoma atsišaukimo pra
džioje. Visa Jugoslavijos kompar
tijos programa sutraukiama į aš
tuonis punktus: 1. „Ir toliau stip
rinti Jugoslavijos gyventojų mo
ralinę ir politinę vienybę", 2. „stip
rinti ir toliau plėsti bendradarbia
vimą su Sovietų Sąjunga", 3. „stip
rinti ir toliau plėsti glaudų bendra
darbiavimą su liaudies demokrati
jomis". 4. „palaikyti glaudžiausią 
bendradarbiavimą su Bulgarijos ir 
Albanijos respublikų liaudimis ir 
sudaryti sąlygas, kad Albanijos, 
Bulgarijos ir Jugoslavų tautos, 
tautinės lygybės principu, sudary
tų są'ungą", 5. „taikingai bendra
darbiauti su visais kraštais, kurie 
nori veikti kartu su Jugoslavijos 
federalinę liaudies respublika, ger
biant jos nepriklausomybę ir pri
silaikant lygybės principo, numa
tyto Jungtinių Tautų chartoje", 
6. „suaktyvinti veiklą ir bendra
darbiavimą Jugoslavijos federali
nės liaudies respublikos kovoje su 
antiimperialistiškomis pasaulio pa
jėgomis, kurioms vadovauja So
vietų Sąjunga, prieš antidemokra-
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tiškas imperialistines pajėgas ir 
karo kurstytojus", 7. „federalinė 
Jugoslavijos liaudies respublika 
parems visus kraštus ir visokią 
akciją dėl taikos. Ji yra nusista
čiusi prieš kitų kraštų kišimąsi i 
krašto vidaus rekalus ir pasisako 
už j9 nepriklausomybės gerbimą ir 
taikingą bendradarbiavimą, pa
grįstą Jungtinių tautų Organizaci
jos principais", 8. „morališkai ir 
politiškai padėti Jugoslavijos dar
bo žmonėms, darbininkų demokra
tiniams ir tautiniams laisvės są
jūdžiams bei žmonėms, kurie ko
voja dėl laisvės, demokratijos ir 
socializmo".

Toje pačioje Jugoslavų partijos 
programoje nurodoma, kad reikia 
padaryti bendrų žygių „stiprinant 
Jugoslavijos kariuomenę, didinant 
jos discipliną ir apginkluojant mo
derniojo karo technika". „Jugo
slavijos armija”, sakoma toliau at
sišaukime, — „saugo Jugoslavijos 
tautos laisvę ir nepriklausomybę".

Vakarų demokratijų reakcija
JAV, Anglija ir Prancūzija įvy

kus Jugoslavijos konfliktui su Ko- 
minformu, tuoj pasikvietė savo am
basadorius painformuoti apie susi
dariusią padėtį. Visa Vakarų spau
da labai plačiai bet kartu ir labai 
atsargiai apibudina tuos įvykius. 
Vyrauja bendra nuomonė, kad ar
timoje ateityje Tito dar labiau nu
tols nuo Maskvos ir suartės su 
Vakarais. Šios politikos išdavoje 
išsispręsiąs ir Graikijos klausimas.

Paryžiaus politiniuose sluoksni
uose manoma, kad Tito preceden
tas suduos ypatingai sunkų smūgį 
Prancūzijos komunistams ir jų 
partijos narių bei prijaučiančiųjų 
skaičius galįs nukristi mažiau kaip 
iki 1 mil. asmenų. Anglijos spauda 
iškelia ypatingai tą faktą, kad Ti
to pasisako už bendradarbiavimą 
su Rytais ir Vakarais.

Ne tik Vakarų spaudo s. skiltys 
šiam įvykiui skyrė ir skiria daug 
reišmės, bet ir realus bendradar
biavimas Jugoslavijos su Vakarais 
jau prasidėjo.

Iš Vašingtono pranešama, apie 
susitarimą dėl grąžinimo Jugosla
vijos aukso, esančio JAV, sumoje 
50 mil. dolerių, dėl nuostolių atly
ginimo už 1946 m. numuštų lėktu
vų įgulas ir dėl amerikiečių nuo
savybės pretenzijų Jugoslavijoje.

Amerikos sluoksniuose pareiš
kiama, kad šie sutarimai bus lai
das į naują JAV-Jugoslavijos san
tykių erą. Didž. Britanija ir Jugo
slavija greitu laiku tikisi pasira
šyti prekybos sutartį, pagal kurią 
Anglija iš Jugoslavijos pirks miš
ko. o už tai eksportuos vartojamų
jų prekių ir mašinų. Pasaulinis 
bankas svarsto 500 mil. dolerių 
paskolos klausimą Jugoslavijai. 
Amerikos spaudoje pasirodė ir 
gandai, kad Tito paprašęs JAV 
Jugoslaviją priimti j Marshallio 
planą. Už tai Jugoslavija atsisa
kysianti Triesto Italijos naudai. 
Amerikos vyriausybė tai demen- 
tavo. Visi šie faktai kalba už tai, 
kad kažkas yra įvykę, kažkas dar 
turi įvykti. Visas Rusų sferų pa
saulis plūsta Tito, kaltina, kad jis 
pamiršęs visus Sovietų nuopelnus 
Jugoslavijos laisvės kovų metu, 
kad jis nukrypęs nuo generalinės 
komunistų linijos ir tikisi, kad jis 
savo klaidas atšauksiąs. Protesto 
ženklan Kominformo būstinė per
kelta iš Bielgrado į Bukareštą, 
Albanija nutraukė betkokius ry
šius su Jugoslavija, suiminėja ju
goslavus, neperleidžia transportų 
į Bulgariją. Pasipylė notos. Bul
garija pasisakė, kad nepakęsianti 
tokio Albanijos elgesio. Pasaulis 
akylai seka visus įvykius ir dar 
bijo daryti drąsių sprendimų, nes 
komunistams, siekiant savų tiksiu, 
viskas leistina ir viskas galima.

S. Gedminas

Vokietijos ūkio sanacija pradėjus
P. JUOZAITIS

EUROPOS tautų, pasilikusių 
šiapus geležinės uždangos, 
ūkio atstatymas pasidarė inte
graline Jungtinių Valstybių už

sienio politikos dalimi. Visa jau 
įsigalėjusio Marshalio plano pras- 
mė-išvesti likusią Europą iš po
karinio ūkinio chaoso, suteikti jos 
žmonėms vėl gyventi vertą atei
ties viltį ir tuo pačiu likviduoti 
komunistinės ekspancijos didžius 
užsimojimus. Į šį ūkinio atstatymo 
procesą negalėjo būti neįtrauktos 
vakarinių alijantų okupuotos sri
tys (Vokietija, Austrija, Triestas). 
JAV (drauge su britais ir prancū
zais) laikė, kad prie veik visiško 
pasitikėjimo nustojusios reiksmar- 
kių valiutos būtų sunkiai įmano
mas vakarų Vokietijos ūkio atsta
tymas. Iš antros pusės, vakariniai

(„Land') įsteigta po vieną tos val
stybės centrinį banką (Landeszen- 
tralbank). Numatomam pinigų emi
sijos tvarkymui, jau š. m. vasario 
mėn. anglų-amerikiečių zonoms 
įsteigiamas bendras centrinis ban
kas „Bank Deutscher Laender" su 
būstine Frankfurte. Vieninteliais jo 
akcininkais tampa bizonos kraštų 
centriniai bankai.

Sukūrus valiutos reformos vyk
dytoją ir būsimą pinigų apyvartos 
tvarkytoją, teliko išleisti patį va
liutos įstatymą. Tai buvo atlikta 
š. m. birželio 18 d. Jis įsigalėjo 
birž. 20 d. būtent įveda vietoj 
reiksmarkes vokiečių markę (D. 
M.), nustato senųjų pinigų depona
vimą bankuose bei jais turimų 
sąskaitų deklaravimą ir pirmųjų 
naujos valiutos avansų išdavimą

K. Binkio „Generalinė repeticija“, Hanau „Atžalyno“ pastatymas. Šeštasis paveikslas: Autorius — A. Minelga, 
vyras — J. Kelečius ir žmona — I. Nivinskaitė. VI. Adomavičiaus nuotr.

alijantai norėjo, kad valiutos re
forma būtų kartu pravesta visoj 
likusios Vokietijos teritorijoj. Jau 
daugiau kaip metai vakariečiai 
tuo reikalu vedė su sovietais pasi
tarimus, ieškodami bendros valiu
tos reformai bazės. Sovietai, norė
dami iš viso sabotuoti Europos 
ūkio atstatymą ir specialiai siek
dami savų politinių tikslų ateities 
Vokietijos organizacijoj, į derybas 
dėl bendros valiutos leidosi, bet 
prie susitarimo prieiti visiškai są
moningai vengė.

Įsitikinę visų pastangų bergždu- 
mu, vakariečiai š. m. birželio 18 
d. įstatymu įvedė naują savose zo
nose valiutą, vad. Deutsche Mark (tą 
pat po kelių dienų padarė Berly
ne). Tuo būdu buvo nukirstas pas
kutinis ūkinės vienybės ryšys su 
sovietų zona. Valiutiniu atžvilgiu 
rytų Vokietija virto užsieniu, t. y., 
per Vokietijos vidurį įsigalėjo kol 
kas aklina devizų siena.

Techniškai šios valiutos refor
mos parengimui vadovavo ameri
kiečiai- Jie jau praeitų metų ru
denį atspausdino reikiamą naujų 
markių t. y. DM. notų kiekį. Tam 
pačiam tikslui pravesta atitinka
ma bankų reforma. Užsilikę Reiks- 
banko griaučiai buvo palaidoti, o 
jo vietoj kiekvienoj numatomos 
Vokietijos federacijos valstybėj 

atskiriems asmenims, įmonėms ir 
viešosioms organizacijoms (kraštų 
iždui, paštui, geležinkeliui).

Galima pasakyti, kad visos šios 
akcijos vienas pagrindinių tiks

lų yra galimai sumažinti pinigų 
apyvartos kiekį. Tam jau dabar 
nustatomas notų bankui maksima- 
linis leisimų pinigų kontingentas 
— dešimt miliardų markių- Vien 
avansiniais naujos valiutos išmo
kėjimais apyvarton atsidurs apie 
4 mrd. markių.

Naujų markių emisijos dydį 
lems visa eilė veiksnių. Iš tikro 
nuo jų priklausys tikroji naujų pi
nigų apyvarta, o jau iš anksto 
maksimalinis jos ribojimo numaty
mas turi daugiau psichologinio 
pobūdžio (sukelti pasitikėjimą!) 
Apyvartą lemiančių veiksnių tarpe 
pirmiausia tenka iškelti vokiečių 
ūkio kredito reikalus. Karas su 
savo visomis pasekmėmis sugriovė 
visą eilę įmonių, jas išjungė iš 
vokiečių ūkio gamybos aparato. 
Pasilikusių įmonių įrengimai bei 
mašinos nemaža dalimi pareika
laus naujų investicijų. Reikės, pa
galiau. vakarų Vokietijos ūkiui 
organizuotis be savosios natūrali
nės dalies-sovietų zonos pagrin
dinių maisto išteklių ir kai kurių 
svarbių pramonės šakų (juk so
vietinė zona, apimdama apie 30 %

dabartinės Vokietijos ploto su 
maždaug tiek pat gyventojų, dis
ponuoja jos 56 % duoninių javų, 
60 % bulvių, 70 % cukrinių runke
lių, 54 % pašarinių javų, 40 % ža
lio pašaro bei runkelių derlių ir 
40 % pieno produkcijos.) Tiems 
visiems reikalams finansuoti reikės 
stambių ūkiui kreditų, nes veik 
visi įmonių piniginiai kapitalai 
sunyko, o žymesnių prekių atsargų 
taip pat jos neturi. Sunku laukti, 
kad greitu laiku tam tikslui gy
ventojai suneštų didesnes sutaupų 
sumas į bankus. Gyventojai ištroš
kę prekių. Jei jų bus, pirmiausia 
stengsis savus uždarbius panaudoti 
vartojimo reikalams. Štai ir priei
nam išvados, kad pačią, didžiumą 
ūkio kredito paklausų dalį turės 
tenkinti naujasis notų bankas, tuo

pačiu procesu plėsdamas ir pinigų 
apyvartą.

Antras stambiausias naujų pi
nigų apyvartos leidėjas bus viešo
sios organizacijos (atskiri „kraš
tai”, savivaldybės etc.). Iki šiol 
jos savo išlaidas dengė didžiai iš
keltų inflacinių mokesčių paja
momis. Susitvarkius valiutai ir no
rint plėsti gamybą, tokie mokes
čiai nebūtų pakeliami ir žlugdytų 
ūkinės veiklos iniciatyvą. Todėl 
jau dabar jie, ypač mažesnėms pa
jamoms, apie Va sumažinti. Žymiai 
mažiau nominalinių pajamų duos 
ir geležinkeliai su paštu, nors jų 
tarifai ir nebūtų sumažinti- Tuo 
tarpu viešųjų organizacijų išlaidos 
turės smarkią tendenciją kilti. 
Tiesa, bus stengiamasi mažinti iš
pūstą administracinį personalą 
dėl visuotinio krašto ūkio subiuro- 
kratinimo. Tolydinis ūkio veiklos 
laisvės didinimas atpalaiduos ir 
viešojo iždo įtempimą. Tačiau li
kusių tarnautojų algos paliekamos 
senajame lygyje. Okupacinės iš
laidos ir toliau smarkiai slėgs vie
šuosius finansus (iki šiol vakari
nėms zonoms jos siekė apie 5 mrd. 
markių). Visu savo svoriu biudže
tus įtemps dėl ūkio sanacijos pa
kilsiančios išlaidos socialiniams 
reikalams. Jau vien dėl gamybos 
persitvarkymo susidarys nemažos 
bedarbių masės. Veik visai sutir

po piniginės sutaupos tų, kurie iš 
jų iki šiol šiaip taip vertėsi. O 
visa eilė invalidų, nebepajėgių 
dirbti ir senių teks viešosioms 
organizacijoms išlaikyti nemažiau 
ir prie naujos valiutos. Atrodo,
bent dalį turės padengti ir senųjų 
viešųjų skolų. Tiems visiems rei
kalams dengti viešosios organiza
cijos turės apeliuoti į naująjį notų 
banką dėl gana stambių paskolų. 
O tai plės naujų markių apyvartą.

Klausimas, kiek turi šansų išsi
laikyti naujoji vokiečių valiuta, 
nenueidama nauju infliacijos keliu. 
Pats vokiečių markių apyvartos 
kiekis, nors ir gal neprašokdamas 
numatyto kontingento, bus nema
žas, palyginti su normalių prieš
karinių Vokietijos laikų apyvarta 
(pvz., 1929 m. RM 6,6 mrd-, o 1932 
m. 5,6 mrd.). Jį plės, kaip matėm, 
pirmoj eilėj viešųjų organizacijų 
finansiniai ir privataus ūkio kredi
tiniai reikalai. Tuo būdu susidarys 
ilgainiui atskiriems gyventojams 
nemažos piniginės pajamos. Jos 
veik visos norės sueiti į kontaktą
su ūkio gėrybėmis, nes daug 
naujų taupytojų greit netenka 
laukti.

Vadinas, išsivystys dideli pre
kių paklausai. Ar jų bus? Joms 
pagaminti reikia darbo, kapitalo 
ir žaliavų. Darbo jėgos Vokietija 
turi pakankamai, ir prie naujos 
valiutos dirbti apsimokės. Tik žmo
nėms išmaitinti teks įsivežti nema
žus maisto kiekius (savų gali pa
kakti apie 50 %). Trumpalaikius 
kapitalo paklausus galės dengti 
didžiumoj notų banko duodami 
kreditai. Norint gamybą plėsti, 
teks importuoti trūkstamas žalia
vas ir vietoj nepagaminamus fa- 
brikatus.

Maisto produktų, pramoninių, 
žaliavų, trūkstamų fabrikatų im
portui ir ilgalaikėms investicijoms 
finansuoti darosi būtini stambūs 
užsienio kreditai ar pašalpos. Va
karinių zonų metinis importo rei
kalas vertinamas apie dol. 2 mrd.: 
dol. 1.2 mrd. maistui, sėkloms ir 
dol. 800 mil. žaliavoms bei gami
niams. Marshalio planu vakari
nėms zonoms numatoma panau
doti dol. 800 mil. Skirtumą (dol. 
1.2 mrd. turėtų padengti vokiečių 
eksportas. Deja, jo dabartinis dy
dis sukasi apie dol- 500 mil. me
tams. Mat, pats vakarinės Vokie
tijos pramoninės produkcijos lygis 
dabar tesiekia apie 50 % norma
linio (1936 m.) aukščio. Planuoja
ma, kad jų eksportas iki 1949 m- 
birželio galo pasieks dol. 700 mil. 
metinės sumos. Likusį importo de
ficitą turės padengti užsienio 
(JAV) kreditai. Jei ši programa 
būtų įgyvendinimą, tai bendrasis 
Vokietijos gamybos lygis pasiek
tų 50 % 1936 m. aukščio. Tai būtų 
tolimesnė naujos viliutos ūkinė 
bazė-užsienio pagalba vis didesnės 
gamybos vystymas.

Dabartiniam prekių badui pa
tenkinti ir įmonių piniginiams re
sursams susidaryti paleidžiama 
eilė prekių laisvon rinkon (namų 
apyvokos reikmens, baldai, dvira
čiai, automobiliai etc.) Avalynei 
ir tekstilei planuojama įvesti 
lankstesnė punktų kortelė vietoj 
individualinių leidimų- Daržovės, 
vaisiai, paukštiena leidžiama lais
vai pardavinėti. Iš viso, numato
ma vis didesnį gėrybių kiekį išim
ti iš leidimų bei kontrolės srities. 
Tuo būdu susidarys tam tikra 
laisvų prekių atvira rinka. Ji bus 
gana dar ribota, todėl jų kainos 
turės žymiau pakilti, kaip tik apsi- 
tuštins turimi, palyginti menki, 
įmonių prekių rezervai. Tuomet 
laisvų prekių pakilusios kainos 
smarkiai pradės siurbti dar atlie
kamas gyventojų pajamas. Tuo bū
du naujosės markės ūkinė bazė 
plėsis, jos vertė bus žymiai dides
nė už reiksmarkes vertę.
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Antano Skiriaus veikla Amerikoje
ALGIS REGIS

Kuomet yra kalbama apie Ame
rikos lietuvius, dažniausia yra tu
rima mintyje jų dvi būdingos ka
tegorijos: a) senoji karta, atvy
kusi į Dėdės Šamo žemę Rusijos 
caro viešpatavimo laikais ir b) 
Amerikoje gimusi 
jaunoji lietuvių 
karta.

Šiandien niekam 
netenka abejoti, 
kaip yra svarbu 
turėti šią mūsų 
tautos dalį Ameri 
koje — morališkai 
stipriausioje pa
saulio valstybėje 
— ypač šiuo klai
kiu lietuviu tautai 
momentu. Jų susi
pratimas ir sąmo
ninga veikla, jų 
moralinė ir mate
rialinė pagalba ir 
ypač jų politinis 
vaidmuo bei įtaka 
yra ir bus neįkai 
nojamos vertės Lie
tuvos Valstybės 
prisikėlimo ir at
sistatymo veiksnys.

Ne visai tikslu 
ir teisinga, tačiau 
būtų pamiršti dar 
vieną Amerikos lie
tuvių kategoriją, 
nors, tiesa, negau
sią Amerikos lie
tuvių spalvingoje 
masėje, bet stiprią 
ir nesvyruojančią. 
Tai yra lietuviai 
augę laisvoje Lietuvoje ir atvykę 
Į Ameriką vėlesniaisiais jos ne
priklausomybės metais.

Šios lietuvių kategorijos atsto
vai yra labai plačiai išsiblaškę po 
erdvų Amerikos kontinentą ir be 
organizuoto ryšio tarp savęs. Ta
čiau tautiniame ir visuomeniniame 
gyvenime veiklesnieji iš jų tarpo 
tampa tuo daug kur pasigendamu 
ryšiu tarp idealistinės, bet Lais
vosios Lietuvos dvasinių ir mate
rialinių vertybių kūrybos neper
gyvenusios senosios kartos ir tarp 
realistinės, bet technologiniame 
Amerikos gyvenimo tempo procese 
kintančios ir Lietuvos nemačiusios 
jaunosios kartos. Si lietuvių grupė, 
įsijungusi į bendrą savo tautiečių 
gyvenimą, natūralu, nėra ryški 
bendrame Amerikos lietuvių ju
dėjime kaipo sudedamasis vienetas. 
Ypač dar ir dėl to, kad dauguma 
nemato jokio reikalo lįsti už akių 
ir eiti į nenaudingus ginčus su 
vietiniais organizacijose įsistipri
nusiais žmonėmis ir nejaučia ypa
tingų aspiracijų į „žymaus veikė
jo” epitetą.

Kadangi Europos lietuviai šiuo 
momentu domisi savo tautiečiais 

Amerikoje labiau, negu bet kada 
praeityje, tai įsigyti pilnesniam 
Amerikos lietuvių aplinkos vaiz
dai verta susipažinti ir su šios ka
tegorijos žymesniais atstovais.

Antanas Skirius neabejotinai yra

Antanas Skirius

bei ir taip pat Finansų Ministeri
jai dėl leidimo steigtis korpora
cijoms. Leidimas, pagaliau, buvo 
laimėtas ir tuojau įsisteigė Gin
taro korporacija, į kurią perėjo 
buvę prie Neringos jaunimo orga- 
nijacijos įsisteigę Mokslo Mėgė
jai. Antanas Skirius buvo vienu 
iš aktingiausių šiame studentų 
bruzdėjime.

Baigęs Institutą, jaunas ir ener
gingas komersantas buvo redak
toriaus Juozo Keliuočio pakviestas 
perimti populiaraus meno ir mokslo 
žurnalo „Naujosios Romuvos" ad
ministravimą. Nors šios pareigos 
jo buvo labai mėgiamos ir sėk
mingos. tačiau darbas buvo neil
gam. Nauja propozicija pasuko An
tano Skiriaus gyvenimą visai ki
ton aplinkumon: jis gavo kvietimą 
vykti į Jungtines Valstybes ir taip 
pat stipendiją tęsti studijas Ma- 
rianapolio Kolegijoje.

Su lengva „iki greito pasima
tymo" šypsena mielosios tėviškės 
laukams, jis paliko juos kitoje At
lanto pusėje ir įstojo į Mariana- 
polio Kolegiją. Bestudijuodamas, 
jis redagavo populiarų akademinio 
jaunimo žurnalą „Studentų Žodį" 
ir aktingai dalyvavo Naujosios 
Anglijos lietuvių jaunimo veikloje. 
Per tris semestrus jis baigė Tėvų 
Marijonų Kolegiją ir gavo BA 
laipsnį.

Tačiau „iki pasimatymo" tėviš
kei buvo lemta būti daug ilges
niam, negu Antanas galėjo kada 
nors numatyti. Užėjus karui ne
galėdamas grįžti atgal, jis tęsė 
studijas Chicagos universitete, gi
lindamasis tarptautinėje preky
boje ir finansų moksle. Tuo pa
čiu laiku jis dirbo „Draugo" re
dakcijos štabe. 1940—41 metais An
tanas Skirius perėmė redaguoti 
plačiai Amerikoje žinomą jaunimo 
žurnalą „Vytį", o taip pat buvo 
aktingas ir populiarus daugelio 
laikraščių bendradarbis, kaip tai 
„Draugo", „Amerikos", „Darbi
ninko" ir kitų.

1943 metais Antanas Skirius 
įstojo studijuoti Amerikos televi

vienas iš būdingiausių šios kate
gorijos „amerikonų". Tauragės val
stybinės gimnazijos abiturientai, 
pavartę anų laikų foto albumus, 
lengvai prisimins energingą, ir 
draugiškai besišypsantį gimnazistą 
Antaną. Gimnaziją jis baigė 1933 
metais ir įstojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto Technikos fakultetą. 
Tačiau Antanas Skirius visą laiką 
stipriai jautė savyje „biznio gys
lelę", kurios raginimai ir intuici
jos kažkaip nesiderino su techni
kos fakultete dėstomaisiais daly
kais. Todėl 1934 metais Klaipė
doje atsidarius Prekybos Institutui, 
jis nesvyruodamas šovė tenai ir 
baigė 1937 metais jo pirmąją laidą. 
Iš prigimties būdamas veiklus, o 
taip pat turėdamas žurnalistinių 
gabumų ir plačios įtakos, jis su
gebėjo išleisti įdomaus turinio ir 
visai naujos srites žurnalą — „Ko
mersantą"'. Vėliau, pavadintas 
„Prekyba ir Pramone", žurnalas 
buvo plačiai žinomas ir mėgiamas 
visoje Lietuvoje.

Bestudijuojant Prekybos Insti
tute, Antanui Skiriui teko padėti 
daug pastangų ir panaudoti ne
maža spaudimo Instituto vadovy-
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zijos laboratorijose ir įsigijo tele
vizijos specialisto diplomą. 1944 
metais buvo pašauktas karinėn tar
nybon. Atleistas iš jos, Antanas šį 
kartą nusprendė apsigyventi Auk
sinių Vakarų teritorijoje šalia Paci- 
fiko. Jis tapo valdininku Collector 
of Internal Revenue etate San Fran- 
csco mieste. Čia jis nerado nė vie
nos tautinės lietuvių organizacijos 
ir neturėjo nė vieno lietuvio pa
žįstamo. Per trumpą laiką, tačiau, 
Antanas Skirius vis dėlto surado 
būrelį labai seniai Amerikon at
vykusių tautiečių ir įsteigė BALF' o 
taip pat ir ALT skyrių. Turėdamas 
daug patyrimo spaudoje, 1946 metų 
pabaigoje, uoliai pritariant prel. 
Juliui Maciejauskui ir energingai 
kolonijos veikėjai p. Bronei Star- 
kienei, jis suorganizavo ir pradėjo 
leisti pirmąjį lietuvišką žurnalą 
tolimame Pacifiko regione, pava
dindamas jį „Kalifornijos Lietuviu". 
Laikraščio leidimas pareikalavo iš 
Antano Skiriaus ne tik daug įtempto 
darbo, bet ir lėšų. Tačiau, nežiū
rint visų kliūčių, jo užsispytimas 
laimėjo, ir šiandien „Kalifornijos 
Lietuvis" yra vienas iš rimčiausių 
ir aktualiausių liet, žurnalų Ame
rikoje.

Turėdamas daug asmeninės ini
ciatyvos ir nuolat verždamasis pir
myn, Antanas Skirius atsisakė nuo 
valdininko pareigų San-Franciske 
ir persikėlė į Los Angeles, tikė
damasis būti daugiau savarankiš

„Draugija Kovai su Vėžio Liga“ 
(Paxkutinis koncerto* Anglijoje)

VI. JAKUBĖNAS

Kad išaiškintume mūsų pasku
tinio Anglijos koncerto istoriją, 
turime grįžti kiek atgal, prie jau 
kartą aprašytos viešnagės „Sib- 
son hostel at Wansford near Pe
terborough“ žemės ūkios darbi
ninkų stovykloje; prisiminkime 
tenykštį „Welfarj“, p. Brooks, 
buv. mažos scenos artistą (su 
specialybe vaidinti moterį ir ste- 
puoti) bei jo energingą padėjėją 
p. Rimką-Rimkevičių. Siems vy
rams tada buvo pavykę sukviesti 
į mūsų koncertą nemaža žymios 
Peterboruogh miesto visuomenės. 
Buvo sudaryti neblogi ryšiai; 
mūsų menininkai nebuvo užmirš
ti, ir, pasitaikius progai, apie juos 
buvo atsiminta. Dabar Anglijoje 
plačiai pravedama kampanija 
prieš vėžio ligą: ji eina „Britų 
Imperijos Draugijos Kovai su Vė
žiu“ vardu; šios draugijos patro
nas yra pats Anglijos karalius, 
pirmininkas — karaliaus brolis 
Gloucesterio kunigaikštis. Ir Pe
terborough miesto šios draugijos 
skyrius, vadovaujamas dviejų 

kas ir turėti daugiau laiko lietu
viškiesiems reikalams. Tuo tikslu

Jis nusipirko vidutinio dydžio 
spaustuvę ir kaipo savarankiškas 
biznierius, šalia visuomeninio vei
kimo, aprūpina lietuvių kolonijos 
ir plačios miesto dalies spaudos 
reikalus. Antanas taip pat yra dau
gelio organizacijų narys, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles sky
riaus pirmininkas ir NCRC lietu
vių atstovas Los Angeles mieste. 
Nenuostabu, kad Antanas Skyrius 
yra gerai žinomas daugeliui lietu
vių Europoje. Daug kam jis yra 
draugas ir kolega, o gal dar dau
giau geras prietelius, padedąs af- 
fidavitais ir kitokia medžiagine bei 
moraline parama.

Antano Skyriaus žmona yra 
Amerikoje gimusi lietuvaitė Bronė 
Piliponytė-Škiriuvienė. Ji yra il
goką laiką gyvenusi Lietuvoje ir 
baigė tą pačią gimnaziją Tauragėje. 
Netikėtai Antanas su Brone susi
tiko Amerikoje ir 1941 m. susitu
okė. Antanas gali ištekti tiek daug 
laiko ir energijos visuomeninei vei
klai tik jo susipratusios ir veiklios 
jaunos žmonos užjaučiamas ir nuo
lat remiamas.

Visai neperdėtai galima pasa
kyti, kad Antanas Skyrius Ameri
koje yra pavyzdžiu daugeliui Lie
tuvos intelektualų, kurių pavergta 
ir naikinama Tėvynė šiandien rei
kalauja gražinti tai, ką ji jiems 
yra davusi: meilę ir jėgas.

lordų, burmistro ir šiaip daugelio 
žymių asmenų, sumanė suruošti
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Koncerto Peterborough plakatas

C. Sublette ir H. Kroll

JltosIdtCH
(Iš apysakos „Perilous Journey")

KAI Džymas, sukeitęs kojas, 
sėdėjo ant denio, iš vienos 
smuklės prieangio atvėžlino 
senas, liesas žmogiūkštis, apsivil

kęs ožkos kailio skrandute ir ant 
savo beplaukės galvos viršugalvio 
užsivožęs kailio kepurę. Jis pas
veikino Džimą meilia šypsena, pa
rodydamas du pajuodusius ir iš
kirmijusius dantis bei juodą bur
nos plyšį ir kretendamas savo reta 
žila barzda puošiančia jo smakro 
gumbą. Jo odos ypatingas gelto
numas liudijo apie pyrišką pergalę 
šiame upės rajone siaučiančio dru
gio.

— Kaip sekasi, dėde, — tarė 
Džimas, nuvydamas naują moskitų 
bangą. — Iš tikrjų bent moskitų 
tai jūs turtingi, jei ir nieko dau
giau neturėtumėt. Jie nėra labai 
dideli, bet gilia kaip velniai. 

Senis šypsodamasis išsiėmė ply
telę tabako ir nepaprastai ilgą bei 
aštru peilį. Prieš pradėdamas kal
bėti, jis su didžiausiu rūpestingu
mu atsipiovė gabalėlį ir įsimetė į 
burną.

— Vaike, — tarė jis taikliai 
apspiaudamas netoliese augančio 
kumpo klevo pumpurą, — tu nie
ko neišmanai apie moskitus, jei 
manei, kad šitie gali gilti. Šitie 
dar yra jaunikliai. Kai kurie iš jų 
dar nėra nuo motinos nujunkę, o 
jų gyliai dar neišsivystę iki rei
kiamo ilgumo. Palauk tik liepos 
mėnesio! Tada jie bus pilnai užau
gę ir pasiruošę įsigręžti į žmogų, 
nepaisydami, kokių priemonių jis 
griebtųsi nuo jų apsiginti. Illinojo 
moskitai laikomi didžiausiais ir 
pikčiausiais pasaulyje, o Shawnee
town moskitai yra didžiausi visam 
Illinojuj. Jie garantuotai perkanda 
beveik viską.

Jis pertraukė kalbą, pamatęs ant 
Džimo veido pašiepiančią šypseną.

— Tu manai, vaike, kad aš me
lagis — paklausė jis, pašaipiai 
žiūrėdamas ir patogiai atsiloš

damas į klevą, prie kurio buvo 
pririšta valtis.

— Na, moskitai visur lieka mos
kitais. — atsakė Džimas.

— Tik ne šitie, sūnau, tik ne ši
tie. Sakoma, kad Shawnetowno 
moskitai yra tokie biaurūs todėl, 
kad prieš daugelį metų čia buvo 
indėnų Shawnee giminės kaimas, 
ir šitie moskitai mito tos giminės 
krauju. Aš manau, kiekvienas ži
no, kad Shawnee buvo karinga in
dėnų giminė, .ie buvo tokie karin
gi, kad, nesant su kuo kariauti, 
kariavo tarpusavyje. O jei išei
davo medžioti pavieniui, jie nužu
dydavo patys save. Tokios jie bu
vo nuotaikos! Jie jausdavosi tik 
tada gerai, kai gaudavo kasdien 
po truputį pasikauti. Todėl ir šios 
apylinkės moskitai yra ypatingos 
veislės, daug piktesni ir didesni už 
kitus, nes jie išsivystė, misdami 
anų kariautojų krauju. Jie visuo
met pirmavo. Vienintelis, pasirodęs 
už juos pranašesnis, buvo genero
las Washingtonas, kai jis atžygia
vo čia, prieš prasiskindamas kelią 
iš britų apsupimo. Jis išrodė toks 

griežtas ir išdidus, kad kurį laiką 
jie bijojo jį pulti. Bet vienas įžū
lūs klastininkas įgėlė generolą per 
bato puspadį.

Džimas buvo bepradedąs ginčy
tis, kad generolas Washingtonas 
nebuvo pasiekęs Shawneetowno, 
bet nutarė apie tai geriau pagal
voti.

— Dėde, — prabilo jis po va
landėlės. Tokio atkaklumo, kaip 
mūsų moskitų, aš dar niekad ne
mačiau. Kai mes statėmės namus, 
moskitai užpuolė ten dirbusį vyru
ką. Jį puolė tokia daugybė, kad 
jis leidosi bėgti, o tie nenaudėliai 
jį vijosi kaip politikai balsuotoją. 
Jis palindo po didžiuliu muilui 
virti katilu, stovėjusių kieme, ir 
pasivožė po juo. Atrodė, kad jis 
jau išgelbėtas. Bet kur tau! Mos
kitai, norėdami jį pasiekti, susmei
gė savo gylius per katilo sienas. 
Netrukus katilo vidus išrodė kaip 
spygliuotos kiaulės nugara. Gerai, 
kad jis turėjo su savim plaktuką, 
tai ėmęs ir užlankstė iš vidaus jų 
gylius. Dar jam nespėjus baigti šį 
darbą, moskitai nuskrido su visu 

katilu. Žmonės sako, kad jie pa
vertė jį savo tarybos būstine.

Jis klausiamai pasižiūrėjo į senį, 
bet šis nė plauko nepajudino, tik 
šypsojosi savo meilia šypsena ir 
ramiai spiaudė į vandenį. Be
kalbant Džimas pamatė besiarti
nantį liekną, niaurų vyrą mėlynais 
kartūno marškiniais, pilkom kel
nėm. meksikietiškų serape ant ran
kos ir keista juoda skrybėlė ant 
galvos. Į Džimo pasveikinimą jis 
atsakė ceremoningu galvos palen
kimu ir skambiu „Senor". Jis 
žingsniavo miesto link, lydimas 
moters, apsivilkusios šilkine suk
nele, kurių Džimui iš viso nebuvo 
daug dar tekę matyti. Ji buvo 
šviesiais plaukais, puikios figūros 
ir viliojančios eisenos. Praeidama, 
dar kartą ji pažvelgė į Džimą, bet 
nepratarė nė žodžio.

— Anas vyrukas, — tarė senis,
— yra Garcia. Jis yra mandagus
— pasiutusiai mandagus! Baisiai 
mikliai dirba peiliu. Sako, kad jis 
gali tau taip meistriškai perpiauti 
gerklę, kad tu gali nesusilaikyti 
jam už tai nepadėkojęs. Ta mer-
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Hanau atidaryta Parodos atidarymo metu, Lietu
vių Dailės Institutui tarpininkau
jant, buvo premijuoti geriausi pa-

didžioji lietuviu dalininku meno paroda
JI DAR ŠIAIS METAIS NUMATOMA PERKELTI I AMERIKA

rodoje išstatyti kūriniai. Tam rei
kalui LTB paskyrė 8 premijas ir 
„Mūsų Kelias”, „Žiburiai", „Min
tis" ir „Lietuvių Žodis" po vieną. 
Jury komisija, susidedanti iš pir
mininko dail. Tamošaičio, dailinin-

DAR praėjusiais metais Ame
rikos lietuviai pasiūlė suor
ganizuoti Amerikoje lietu
viškos spaudos, paįvairintos taiko

mosios dailės eksponatais, parodą. 
LTB Centro Komitetas šį reikalą 
aptarė su tremtyje gyvenančiais 
meninkais ir priėjo išvados, kad 
tokią parodą ruošti reikia, tik žy
miai platesnės apimties, kur būtų 
atstovaujamos visos meno šakos. 
Buvo sudarytas tam reikalui komi
tetas ir prasidėjo intensyvus dar
bas. LTB Centro Komiteto ir JAV 
Paruodai Ruošti Komiteto pirminin
kas P. Gaučys šį reikalą rėmė fi
nansiškai, sutelkdamas nemažas su
mas pinigų. Gi lietuvių bendruo
menė šiam reikalui neliko abejin
ga. Dail. L. Vilimas — parodos ko
misaras — su nepaprasta energija

didelį koncertą; afišose, po visų 
aukštųjų patronų vardų, skaitė
me: „Tarptautinių garsenybių 
koncertas: Lietuvių Valstybinės 
Operos Žvaigždės“.

Koncertas buvo paskirtas sek
madienį, gegužės 30 d., 15 vai.; 
kadangi kelionės tik apie pusan
tros valandos, tai buvo nutarta 
tą pačią dieną grįžti Londonan. 
Stotyje menininkai buvo „oficia
liai“ (su valdiška grandine ant 
kaklo) sutikti burmistro pava
duotojo, kuris atsiprašė, kad pats 
burmistras yra išvažiavęs; po to 
buvom nugabenti į vietinės žy
mios veikėjos p. Russels vilą, ku
rios vyras, pasirodo, yra visoje 
Anglijoje žinomųjų Woolworth’o 
amerikoniškųjų pigių krautuvių 
direktorius, jo gi žmona pirmi
ninkauja ar sekretoriauja kone 
visose galimose apylinkės orga
nizacijose bei klubuose. Jos vilo
je menininkai kiek užkanda ir 
pasiruošia koncertui; moterys 
persirengia tautiniais drabužiais 
(buvo tai būtina koncerto pakvie
timo sąlyga). Atvykus į koncerto 
salę, prieš programos pradžią p. 
Rimka paskaito trumpą ir kon
centruotą paskaitėlę apie Lietu
vą, lietuvius ir jų dabartinį liki
mą; p. Brooks praneša, kad šie 
menininkai po dviejų mėnesių 

gaitė tai Natches Kate. Graži, ar 
ne? Graži, o taip pat ir maloni. 
Atgal plauks garlaiviu. Kai Vic 
Dufour yra namie, jie priklauso 
jam, o kai jo nėra-visiems. Sako, 
joje yra ketvirtadalis cherokee in
dėnų kraujo.

— Ir šitokiais plaukais? — pa
abejojo Džimas.

— Taip sako, — patvirtino se
nis. — Bet grįžtant prie moskitų— 
mūsų moskitai niekad nebūtų nus- 
kridę su tuo katilu. Jie būtų iš- 
krapštę tą vyruką, nors ir visą 
vasarą būtų tekę pratriūsti! Hm .. 
prieš dvejis ar trejis metus čia 
pasirodė mažam laively anglas. 
Moskitai jį užuodė ir leidosi pas
kui. Jis pamatė juos atskrendant. 
Po to jis pasakojo, kad, kai tik 
juos pamatė, manė, jog tai kolib- 
rai, betekai išgirdo, manė, jog tai 
visas būrys erelių. Jis užsiklojo 
galvą, visas susisuko į anklodę ir 
atsigulė valtyje. Bet ar manai, kad 
tai juos sulaikė? Kur tau! Jie pak
rantėj išvertė valtį ir jį pasiekė!

Džimas juokėsi. Iš miesto take
liu artinosi Jurgis. Smuklės prie
angyje Džimas matė šviesius Nat
ches Kate plaukus; ji ten stovėjo, 
žiūrėdama upės link.

JURGIS JANUŠAITIS

tarėsi su menininkais ir gabeno 
kūrinius į Hanau, reikalų vedėjas 
V. Pagirys ištisas valandas pralei
do gautas siuntas betvarkydamas. 
Gi iždininkas Kleiva vis telkė lė
šas. Ir po gero pusmečio pasirodė 
puikūs rezultatai. J Hanau suplau
kė 33 dailininkų per 369 kūrinius. 
Gi šį visą darbą 
be paliovos rė
mė Lietuvių Dai
lės Institutas. 
Parodai ruošti 
komitetas eks
ponatus peržiū
rėjo, atrinko ir 
nutarė suruošti 
Hanau stovyk
loje parodomąją 
šių kūrinių pa
rodą. Paroda bu- 

sėkmingo koncertavimo, prieš 
grįždami Vokietijon, dabar duo
da „atsisveikinimo koncertą“; po 
to jis pristato solistus publikai, 
suėjęs į katastrofingą konfliktą 
su jų ilgų pavardžių ištarimu. 
Koncertas eina vis didėjančiu 
pasisekimu; pradinį „aukštosios“ 
publikos rezervuotumą pavyksta 
išskaidyti. Programą baigiant, 
pora mergaičių ir vyrukų, visi 
tautiniais drabužiais, atvykę net 
iš ne visai artimo Coventry, įtei
kia artistams gėlių (čia irgi buvo 
nenuilstamų p.p. Brooks ir Rim
kos idėja ir režisūra). Po pro
gramos sekė daug iškilmingų, 
prakalbų, kur Įvairūs žymūs as
menys kalbėjo, tiesa, daugiausia 
apie vėžio ligą ir kovą su ja, bet 
kartu kiekvienas priminė su pa
dėka ir lietuvius dainininkus. 
Įdomu, kad tiek visas koncertas, 
tiek baigiamosios ceremonijos 
buvo filmuojamos.

Po koncerto buvo iškilminga 
vakarienė viešbutyje, o po to jau 
daug laisvesnės nuotaikos pobū
vis viešbučio fojė. Po koncerto 
temperamentingoji „visuomeniš
ka moteris“ p. Russels (jos žo
džiais, jis esanti velšė, o ne ang
lė, ir todėl tokio gyvo būdo), prie 
visų svečių akyvaizdoj stiprai iš
bučiuoja tiek moteris, tiek ir vy
rus menininkus. „Kovos su vėžio 
liga“ skyriaus pirmininkas bei 
miesto viceburmistras vėl asme
niškai pristato solistus savomis 
mašinomis į stotį.

Sunku dabai* pasakyti, kokių 
pasekmių patiems menininkams 
ir mūsų Sąjungai turės toksai 
koncertas, tačiau atrodo, kad vi
soje Anglijos viešnagėje jis bus 
bene reikšmingiausias, žiūrint iš 
visuomeninio ir politinio svorio 
taško. Kartu jis tvirtai ir aiškiai, 
lyg kokiu skambiu ir darniu 
akordu užbaigia šį įdomų, margų 
įspūdžių kupiną koncertų ciklą. 
Grįžus į Londoną, prieš mus sto
vi jau nauja realybė: jau pažįs
tama žalia dviejų lapų knygutė, 
kurioje telpa: geležinkelio bilie
tas iki Harvich’o uosto, kvitas 
laivokartei įsigyti iki Hoek van 
Holland uosto ir CCG traukinio 
bilietas iki Hanoverio; kartu 
įsegti ir kuponai trims valgiams 
vagone restorane, panaudotini jau 
per Vokietiją važiuojant. Ant 
mūsų specialaus „kelionės paso“ 
užpausta atgalinė Olandijos viza. 
Dar pora dienų, ir vėl teks pasi
nerti į Vokietijos DP gyvenimo 
„jūrą“, „ežerą“, ar „kūdrą“ (kas 
kaip ją beįsivaizduoja). 

vo atiradyta birželio 27 d. ir ji truks 
3 savaites. Šiai parodomajai parodai 
suruošti taip pat teko nugalėti vi
sa eilė sunkumų. Buvusiose arkli
dėse, arch. inž. Šalkauskio ir inž. 
Jasiukaičio dėka, buvo įrengtos 
neblogos patalpos, kuriose išstatyti 
eksponatai. Patalpų sutvarkymas 
ir eksponatų išdėstymas daro ma
lonų įspūdį.

Parodoje, deja, dėl patalpų ma
žumo nebuvo galima išstatyti visų 
kūrinių, o pasitenkinta mažesniu 
skaičiumi, tačiau ir tai, kas yra 
išstatyta, liudija kad ši meno pa
roda apima visas meno sritis ir 
joje dvelkia didis mūsų menininkų 
kūrybinis pajėgumas. Parodos ati
darymo proga LTB Centro Komite
to ir Parodai Ruošti Komiteto pir
mininkas pasakė trumpą kalbą. 
Frankfurto Areos direktorius savo 
kalboje iškėlė lietuvių tautos kū
rybingumą ir lietuvio meninko 
gabumus. Jis pažymėjo visus jau
čiamus nepriteklius ir tas sąlygas, 
kuriose menininkai dabar gyvena, ir 
pripažino, kad lietuvis menininkas 
yra puikus savo tautos reprezen
tantas ir kad tokiems žmonėms ir 
naujose gyvenimo sąlygose laikas 
užtikrina visišką pasisekimą. Baig
damas pabrėžė, kad lietuvių tauta, 
turėdama savitą meną, kultūrą ir 
tradicijas, o svarbiausia nepalauži- 
mą valią kurti, turi teisę į laisvą 
gyvenimą.

kų Valeškos, Marčiulionio ir Au- 
giaus, LTB atstovo P. Gaučio ir, 
laikraščių atstovams nedalyvau
jant, juos atstovavusio Liet. Žurna
listų Sąjungos pirmininko A. Mer
kelio, įvertinusi dailinikų kūrinius, 
paskyrė Lietuvių Tremtinių Ben
druomenės 8 premijas šiems dai
lininkams: V. Vizgirdai už tapybos 
kompoziciją „Iš darbo", A. Va- 
leškai už „J. B. portretą", L. Vili
mui už tapybinį gamtovaizdį „Ru
duo", T. Valiui už iliustracijų ciklą 
„Maras", V. Petravičiui už grafinę 
kompoziciją „Lietuvių liaudies 
dainos", A. Marčiulioniui už skulp
tūrinę kompoziciją „Prisikėlimas", 
J. Bakiui už moderniąją keramiką, 
E. Marčiulionienei už dekoratyvinę 
vazą (keramika).

„ŽIBURIŲ" premija paskirta Tei
sučiui Zikarui už skulptūrinę kom
poziciją „Taikos siekimas", „Mūsų 
Kelio" — dail. A. Galdikui už ta
pybinį Žemaitijos gamtovaizdį, 
„Minties" — dail. P. Augiui už 
„Žalčio pasakos" knygos iliustra
ciją (medžio raižin.) „Lietuvių Žo
džio" premija atitekto Tamošaitie
nei už kilimą „Lietuvių tautiniai 
šokiai". Kaip matome, Jury komi
sija apėmė visas meno šakas, jas 
tinkamai įvertino ir stipriausius 
autorius atžymėjo simboline, pa
sakyčiau, premija. Tačiau ir ne
premijuotų autorių kūriniai pasi
žymi dideliu vertingumu.

Žvelgdamas į parodos visumą, 
tuojau gauni įspūdį, kad čia yra 

,.Taikos siekimas" Teisutis Zikaras
(„Žiburių" premija)

keturi pagrindiniai skyriai: 1. gry
noji dailė, apimanti tapybą, grafi
ką ir skulptūrą; 2. taikomoji dailė,
atstovauiama keramikos ir audi
nių; 3. dailiųjų amatų skyrius, eks
ponatais pats gausiausias, apima 
įvairiausius suvenyrinius dirbinius 
ir 4. puikų įspūdį darantis marty- 
rologijos skyrius. Šiame trumpame
bendro pobūdžio straisnelyje nėra 
galimybės plačiau apžvelgti paro
doje išstatytus kūrinius bei jų au
torius. Tai atskira tema ir, manau, 
šį reikalą plačiau aptars meno ži
novai. O tai padaryti tikrai verta, 
nes tokios meno parodos suruošia- 
mos retai.

Šia proga tenka pažymėti kad, 
ryšium su parodos surengimu pa
rodai ruošti komitetas, talkinin
kaujant menininkams, yra išleidęs 
puikų leidinį, gerame popieriuje, 
su spalvuotais paveikslais. Jame 
telpa parodoje dalyvaujančių me
nininkų biografijos ir vienas kitas 
kūrinys. Jis skirtas Amerikos vi
suomenei, paruoštas anglų kalba, 
tačiau būtų gera, kad, įdėjus lie
tuvišką tekstą, galėtų įsigyti ir 
tremtyje gyvenantieji lietuviai.

Už šio leidinio pasirodymą turi
me būti dėkingi jo redaktoriams 
dailininkams Augiui ir Valeškai.

Techninį parodos organizavimo 
darbą atliko, kad ir per didelį 
vargą, parodai ruošti komitetas ir 
dalininkai puikiai. Už šį didelį 
darbą tenka padėka, be anksčiau 
minėtų, dail. V. Petravičiui, tvar
kiusiam plastinio meno skyrių, Lie
tuvių Dailės Instituto vadovybei— 
jo pirmininkui Vizgirdai ir sekre
toriui Valiui, kurie telkė meninin
kus šiam darbui ir vispusiškai rė
mė parodos organizavimą, dail. A. 
Dargiui, Anglų zonos instituto 
įgal., kuris atliko šios parodos or
ganizavimo darbą anglų zonoje, ir 
Parodai Ruošti Komiteto sekreto
riui A. Merkeliui, kuris vietoje at-
liko reikšmingus parodai darbus.

Ši sutelktinė jėga rodo, kad ir 
sunkiose sąlygose galima pasiekti 
didelių laimėjimų, jeigu pasiimtas 
darbas atliekams visu pareigingu
mu ir meile. Tai šį kartą puikiai 
įrodė mūsų menininkai ir jų tal
kininkai ir galime būti tikri, kad 
ši vertinga paroda tikrai pasieks 
JAV. Šį vertą didelio dėmesio dar
bą, reikia manyti, ir ateityje pa
rems, kaip iki šiol kad rėmė, visa 
lietuvių tremtinių bendruomenė, 
nes šis žygis yra ne vien meninin
kų, bet mūsų ir mūsų tautos ben
dras reikalas. Gi menininkams, pa- 
rodžiusiems tiek daug kūrybingu
mo ir ryžto lietuvių tauta bus dė
kinga, nes jie visiems suprantama 
meno kalba prabils Amerikoje 
apie mūsų tėvynės pasiektus lai
mėjimus, savitą meną, tautines tra
dicijas, tėvynės kančias bei norą 
kurti ir laisvai gyventi.

Kiek turima žinių, Amerikos lie
tuviai jau ruošiasi šią parodą sutik
ti Amerikoje. Šią parodą remia 
ALTAS ir Parodai Ruošti Komiteto 
pirmininkas Amerikoje Petras 
Kiaulėnas jau dabar jai ruošia 
plačią dirvą. Jeigu tik sąlygos 
leis, ši paroda dar šiais metais 
pasieks JAV. Tai bus didelis visų 
lietuvių laimėjimas.

Mūsų solistai užangažuoti dar kartą 
dainuoti per britų radiją

Po sėkmingo pasirodymo per britų 
(BBC) radiją gegužės mėn. 12 d., mū
sų solistai A. Kalvaitytė, J. Nauragis 
ir St. Baranauskas gavo kvietimus 
dar kartą per britų radiją dainuoti.

Vokiečių žurnalas apie lietuvių 
grafikus

Vokiečių meno žurnalas „Das Kunst- 
werk" š. m. Nr. 1-2 įdėjo platų A. 
Rannito straipsnį apie lietuvius gra
fikus V. Ratą, V. Petravičių, T. Valių 
ir P. Augių. Straipsnis iliustruotas 
kalbamų menininkų darbais: V. Rato 
įdėta du darbai, Petravičiaus du, Va
liaus du ir Augiaus vienas. „Das 
Kunstwerk" yra pats žymiausias 
Šiuo metu vokiečių meno žurnalas, 
leidžiamas žinomos leidyklos W. Klein 
Baden-Badene.
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Musu krepšininkui garsinu Lietuvos vardu
(Rinktinė išvyko šios sudėties: 

Grybauskas, Ginčauskas, Laurai
tis, Birutis, Gailius ir Andrulis III. 
Komandą lydi ir jai vadovauja 
žinomas musų krepšinio Inter
nacionalas Arturas Andrulis. Tu
rėję vykti Norkus I ir Norkus II 
ir Andrulis II, išvykę dieną vė
liau. nors ir turėjo visus doku
mentus, per sieną nebuvo pra
leisti.)

Tuebingene. Šaltas ir nemalo
nus ankstyvas rytas. Visų vyrų 
nuotaika prislėgta, dėl nežinoji
mo, kaip bus pereita siena ir dėl 
nepilnos komandos sudėties. Ar
tinamės prie Prancūzijos sienos. 
Visų nervai nepaprastai įtempti. 
Pavyks ar ne? Važiuojant kariš
ku traukiniu, žandarai tikrina 
dokumentus. Apsigauna, many
dami, kad mes važiuojam iš Lie
tuvos (!). Pasienis. Kehlyje pati
krinimas. Stovime eilėje ir jau- 
dinamės. Staiga pasirodo M. Ka
tilius su didžiule šypsena! Jis 
laimingas, kad mes atvažiavome,, 
o mes — kad jis tokiu momentu 
pasirodė. Tačiau jo pagalba šį 
kartą nebuvo reikalinga. Mums 
be vargo užštampavo pasus, net 
čemodanų netikrino (!), matyda
mi, kad mes „sporteiviai“. Atsi
gauname. Mūsų šypsena pasiekia 
ausis, širdys vėl sulipo iš kulnų 
į senąsias vietas. Su tuo saugu
mo valdininku pasivaišiname kaž
kokiu pasakišku gėrimu ir... į 
Strasbourgą!

Štai nespėjome nė gerai apsi
dairyti, jau pirmos rungtynės! 
Stojame prieš Strasbourg© rink
tinę. Išbėgę į aikštę, buvome pa
sveikinti bei gėlėmis apdovanoti 
vietos klubo pirmininko ir lie
tuvių. Tuo pačiu buvom pristato
mi publikai. Aikštė bloga. Silpnai 
apšviesta, bet nieko nepadarysi. 
Prasideda rungtynės. Čia negalė
jom parodyti viso savo meno dėl 
keisto teisėjų reagavimo, ypač kas 
liečia žingsnius ir driblingą: be-

Suomija pasisakė
(Atkelta iš 1 psl.) 

miu komunistų viename mitinge 
tiesiog pareiškę, kad šie rinkimai 
duoda progą tautai pasirinkti 
„tarp draugiškumo su Sov. Sąjun
ga ir 'Amerikos dolerių imperia
lizmo". Jis apkaltino dešiniąsias 
partijas siekiant sugadinti gerus 
santykius su Sovietų Sąjunga ir 
bandant atiduoti kraštą „į Ameri
kos kapitalistų rankas". Anot jo, 
„jei nebūtų Liaudies Demokratų 
Unijos (komunistų ir kairiųjų so
cialistų blokas), Suomija jau būtų 
Marshallo plano ir Amerikos do
lerio imperialistų tinkle". Komu
nistė Hertta Kuusinen pareiškė, 
kad komunistai stovi už „taiką ir 
duoną“ ir pažymėjo, kad negali 
būti nukrypimo nuo prosovietinės 
politikos, kurios laikomasi nuo 
karo pabaigos. Suomių socialdemo
kratų vadas K. A. Fagerholm savo 
mitinge pareiškė, kad komunistai 
nori krašte (vesti policinį režimą, 
o socialdemokratai nori palaikyti 
demokratinę laisvę. Jis taip pat 
pasisakė už prosovietinę politiką, 
tačiau Suomija turinti laukti para
mos ir iš Vakaru valstybių bei 
Skandinavijos kraštų. Konservato
rių partijos mitinge kalbėtojas 
taip pat kaltino komunistus, kad 
jie nori krašte įvesti mažumos 
diktatūrą ir importuoti „svetimą 
ideologiją".

Rinkimai praėjo laisvai ir rim
tai. Jie atnešė komunistų pralai
mėjimą. Daugiausia balsų gavo 
agrarų partija ir pravedė 56 (48)

(Mūsų bendradarbio laiškas) 

veik kiekvienas driblingas yra 
nušvilpiamas. Tokiu būdu buvo 
atimtas tempas — mūsų žaidimo 
pagrindas. Tačiau pirmasis ban
dymas pavyko. Rungtynės laimė
tos 52:22 (30:5). Taškų pelnė: An
drulis III-2, Birutis — 15, Gin- 
čiauskas — 3, Grybauskas — 16, 
Lauraitis — 8 ir Gailius — 8.

Antros rungtynės Mulhouse. 
Čia negausių vietinių lietuvių bu
vome ypatingai šiltai sutikti ir 
globojami. Žaidimui sąlygos yra 
žymiai geresnės. Susitinkame su 
Mulhouso „L’Esperance“ ekipa, 
kuri yra Elzaso meisteris ir žy
miai stipresnė už Strasbourgą. 
500 žiūrovų buvo sužavėti mūsiš
kių deriniais, žaibiškomis pasuo
lėmis ir įspūdingais prasiverži
mais. Po rungtynių žiūrovai dar 
ilgai plojo, nenoriai kėlėsi iš vie
tų, o kai kurie net prašė rung
tynes pratęsti (!). Šias rungtynes 
laimėjom 63:29 (33:17). Taškus 
pelnė: Andrulis III—5, Birutis — 
14, Ginčauskas — 1, Gailius —10, 
Lauraitis — 10, Grybauskas — 23.

Štai mes ir Lyone! Vyrai ne
paprastai visi nuvargę. Rungty
nės, kelionė, vėl rungtynės ir vėl 
kelionė, oį tik šešiem:/ vyrams 
tenka ginti mūsų tautines spal
vas. O štai, dar viena liūdna 
smulkmena. Mes neturime jokių 
dovanėlių, išskyrus p. Cėsnos pa
dovanotas tris tautines juostas. 
Esame priversti štai kaip daryti: 
iš Strasbourg© gautas gėles įtei
kėme Mulhouse, o iš Mulhouso 
gautas-dovanosime Lyone.

Tačiau toliau. Lyone mus pasi
tinka nesimpatiškas vadovas ir, 
prieš pusryčius pasiūlęs tradicinį 
sutikimo ženklą—stikliuką sal
daus gėrimo su mažu procentu 
alkoholio, po pusryčių atsisako 
už jį sumokėti. (Keista ir įtarti-

pries komunizmą 
atstovus skliausteliuose pažymėtas 
per 1945 m. rinkimus gautas at
stovu parlmente skaičius), social
demokratai— 55 (48), Liaudies De
mokratų Unija (komunistų ir kai
riųjų socialistų blokas) — 39 (51), 
konservatorių partija — 31 (29), 
liberalai — 5 (9) ir k. Tokiu būdu 
daugiausia atstovų neteko komu
nistinis blokas — liaudies demo
kratu unija. Iki šiol jie, turėdami 
51 atstovą, sudarė */• viso parla
mento narių. Iš viso suomių parla
mentas susideda iš 200 atstovų.

Sąryšy su rinkimais, manoma, 
kad bus pertvarkytas ir ministerių 
kabinetas. Tikima, kad dabartinė 
koalicinė vyriausybė, kurioj ko
munistai turi % vietų, veiks iki 
liepos 21 d., kada susirinks naujas 
parlamentas. Naujoji vyriausybė 
galinti būti sudaryta rugpiūčio- 
rugsėjo mėnesį. Spėliojama, kad 
min. pirmininku greičiausiai bus 
Uhro Kekkonen, kuris yra agrarų 
partijos kairiojo sparno narys. 
Dabartinis min. pirm. Maumo Pek
kala priklauso komunistinei liau
dies demokratų unijai. Naujoji vy
riausybė, kaip ir dabartinė, bū
sianti koalicinė, tačiau nekomu
nistinės partijos turi tendencijos 
komunistus visai išjungti iš vy
riausybės.

Šie Suomijos rinkimai, laisvo 
žmogaus akimis žiūrint, yra šviesus 
spindulys pokario tamsoj. Nedide
lė, bet narsi suomiu tauta parodė, 
kad komunistinis tvanas dar nėra 
jos apsėmęs.

Tuoj po rungtynių, net neper
sirengę, su mašina nuskubam į 
stotį. Po dviejų valandų mes jau 
Montbrisone. Truputį užkandę, po 
didžiulės reklamos, išbėgame į 
aikštę. Mūsų ekipa išrodo liūd
nai — 5 žmonės. Varkala žai
džia už Montbrizoną. Rungtynės 
prasideda, prieš tai pasikeitus 
dovanomis, bei paaiškinus, kad 
šis penketukas toli gražu nuo 
turėjusios atvykti ekipos. Dėl di
džiulio nuovargio žaisti yra sun
ku. Nelabai sekasi. Dengiame zo
niniu būdu, nes kitaip neįmanoma 
uždengti šiuo metu esantį geroj 
formoj Varkalą. I—mas kėlinys: 
19:18. Antrame kėliny vaizdas 
keičiasi ir mes laimime 43:36. 
Taškus pelnė: Andrulis III — 14, 
Gailius — 7, Birutis — 14, Lau
raitis — 6, Ginčauskas — 2. Po 
rungtynių, buvo praleistas malo
nus vakaras su Montbrizono vy
rais. Sekančią dienąi įvyko re
vanšas. Už mus jau žaidė Var
kala. Rungtynės buvo kaip katės 
žaismas su pele. Jas laimėjom 
62:37 (34:9). Taškus pelnė Varka
la — 26, Andrulis III — 4, Lau
raitis — 8, Ginčauskas — 10, Bi
rutis — 4 ir Gailius — 10.

Sekančią dieną esame jau Bel- 
legarde. Čia reklamos milžiniš
kos! Prieš rungtynes laikraščiai 
aprašo kiekvieną žaidiką — jo 
ūgį, svorį, amžių, žaidimo stilių 
ir t. t. Be to, rungtynių dieną 
važinėja po miestą mašinos su 
garsintuvais ir skelbia apie įvyks
tančias rungtynes. Tuo būdu Lie
tuvos vardas skamba šiuo metu 
Prancūzijoje, palikdamas neiš
dildomus pėdsakus. Šiose rungty
nėse publikos buvo daugiau kaip 
1000. Aikštė puiki, šviesos geros. 
Bellegardo E. W. ekipa, stovinti 
Prancūzijos krepšinio viršūnėse, 
turi savo eilėse du rinktinės žai
dėjus, vykstančius į pasaulinę 
olimpiadą Londone Savo perga

na). Vakarienę gavome daugiau 
kaip valandą vėliau, negu buvo 
pranešta. Rungtynės paskelbtos 
20, 30— prasideda tik 22 vai... 
Ir pagaliau griežtai pasipriešina 
dėl Varkalos, buvusio „Šarūno“ 
žąidiko, kuris šiuo metu gyvena 
Prancūzijoje ir žaidžia už Mont- 
brisono klubą, grasindami pra
nešti Paryžiui, kad nutrauktų 
gastroles ir nemokėtų kelionpini
gių. Ką gi, — nors vidurio puo
liko trūksta ir neturim, bet esa
me priversti nuo to’ atsisakyti. 
Aišku, po tokių nemalonumų esa
me labai neigiamai paveikti. Sto
jame į kovą, susinervinimas dar 
padidėja, kai prancūzų teisėjas 
įvairiausiais būdais stengiasi sa
vo komandai padėti, tuo tarpu mū
sų teisėjas, Arturas Andrulis publi
kos įvairiausiais būdais, įvairiais 
žodžiais koliojamas, švilpiamas, 
nors jo sprendimai prancūzų per
nelyg kieto žaidimo nesušvelnina, 
ir pagaliau Andrulis priverčiamas 
grąžinti švilpuką! Po to prancū
zų teisėjas lieka padėties vieš
pats. Ir štai, per jėgą išplėštas, 
kelių taškų skirtumas mažėja ir 
kėlinys baigiamas 15:11 Lyono 
naudai. Antrame kėlinyje nepa
prastai susikaupiame, ( pasisten
giame, išlyginame ir persveria- 
me (!) Deja, vėl teisėjas pade
monstruoja savąjį „aš“. Tik pe
rėjus centrą, tuoj nušvilpia žings
nius, už menkiausią pasijudinimą 
— baudos, tuo tarpu prancūzų 
pernelyg nėsportiškas žaidimas 
nebaudžiamas! To pasėkoj 4 mū
sų žaidėjai nukenčia. Antro kėli
nio viduryje, smarkiai pastum
tas, Grybauskas krenta ir išsina
rina pirštą. Jp vieton įeina "įGin- 
čauskas. Netrukus po to, tyčia 
pastumtas, Birutis Sunkiai par
puola, vos-vos keliasi, tačiau 
rungtynes turi tęsti, nes jau ne
bėra pakaito! Tuo tarpu C. R. 
Lyon rezultatą išlygina ir pasku
tinėse sekundėse rungtynes laimi 
23:22. Taškų pelnė: Birutis — 4, 
Gailius — 1, Andrulis III — 6, 
Grybauskas — 10, Lauraitis — 10.

Sekančią dieną rungtynės Ro- 
anne prieš vietos A. S. Žaidėjai 
nusiminę, be nuotaikos, tačiau 
ne tiek dėl pralaimėjimo, kiek 
dėl tokio nedraugiško priėmimo, 
dėl tokio nesportiško elgesio 
rungtynių metu ir pagaliau dėl 
įvykusios nelaimės-nustojus Gry
bausko! Rungtynės, kaip čia 
įprasta, vėlai vakare, gan men
kai apšviestoje aikštėje. Pirma
me kėlinyje sunkiai apsiprantama 
su šviesa, ir nesėkmė metimuose 
neleidžia atsiplėšti, tad kėlinys 
baigiamas — 14:14. Antrame 
vaizdas pasikeičia. Rezultatas 
pastebimai kyla, ir kėlinys baigia
mas 29:9 mūsiškių naudai. Taip 
buvo nugalėtas Prancūzijos cham
pion d’honneur, bendru rezultatu 
43:23, neseniai parsivežęs puikią 
taurę iš Paryžiaus, tarp kitko, 
lengvai nugalėjęs Lyoną (!). Taš
kus pelnė: Varkala — 18, Andru
lis III — H, Birutis — 6, Gin
čauskas — 4, Gailius — 3, ir Lau
raitis — 1.

Sekmadienį buvom priimti 
Charlieu mieste. Priėmimas buvo 
itin nuoširdus. Susidomėjimas di
džiulis, nors prancūzų ekipa silp
na. Rungtynės įvyko tuoj po pie
tų. Prieš žaidimą mūsų koman
dai įteikiamos gėlės ir dovana. 
Virš krepšių pakeltos dvi prancū
ziškos ir lietuviška vėliava. Ma
loniai esame', sujaudinti.

Rungtynes be didelio įtempi
mo laimime 77:29 (34:15). 

lės lapuose ji turi įrašiusi laimė
jimą prieš Šveicarijos rinktinę 5 
taškais ir neseniai pralaimėjusi 
Prancūzijos rinktinei 10 taškų 
skirtumu. Si ekipa skiriasi nuo 
kitų savo stiliumi, kuris prime
na mums labai artimą-amerikie- 
tišką. Rungtynių pradžioje keliais 
puikiais metimais atsiplėšiame, 
tačiau prancūzai pamažu vejasi. 
Pirmas kėlinys baigiasi — 16:12. 
Antrame kėlinyje greitumu su
laužomas prancūzų zoninis den
gimas ir rezultatas kyla. Publika, 
nustebinta tokio puikaus žaidi
mo, kelia milžiniškas ovacijos. 
Rungtynės baigiamos puikiu mūsų 
laimėjimu: 41:20 (!). Taškus pel
nė: Ginčauskas — 0, Birutis — 5, 
Gailius — 5, Lauraitis — 12, Var
kala — 13, Andrulis III — 6. 
Šiose rungtynėse susižeidė ranką 
Lauraitis ir iki Monaco negalės 
startuoti.

Sekančią dieną atvykome į 
puikų kurortinį miestą, netoli 
Šveicarijos pasienio, Alpių kalnų 
papėdėje — Aix les Bains. Čia 
buvome priimti paties miesto 
burmistro, reporterių fotografuo
jami ir klausinėjami. Tai buvo 
pirmas toks puikus priėmimas! 
Vakare įvykusiose rungtynėse 
mūsiškiai nugalėjo 1947—1948 m. 
Alpių meisterį C.S.O. Aix les 
Bains: —. 72:32 (36:15). Šiose 
rungtynėse labai puikių metimų 
pademonstravo Varkala, pelnęs 
30 taškų, taip pat gerai sužaidė 
Ginčausaks — 17 tšk. ir neblogai 
pasirodė Katilius. Vietinių nuo
mone, mūsų ekipa paliko daug 
geresnį įspūdį, kaip neseniai čia 
viešėjęs Bmo (Cekoslovakia) „So- 
kol“, kuris laimėjo didžiulį tarp
tautinį turnyrą Nicoje. Rytoj va
žiuojame toliau. Taigi, per 8 die
nas — 9 rungtynės.

Tikimės, laimė ir toliau mūsų 
neapleis. V. G.

Tremtiniu „Mažoji IRO44
Dėl to klausimo tremtiniai ko

voja nuo pat UNRRA įsikūrimo. 
Pirmojoj PCIRO sesijoj buvo su
kurtas 5 valstybių ad hoc komi
tetas, kuris išklausė tremtinių 
atstovų žodinius deklaravimus ir 
priėmė iš jų raštu pareiškimus. 
To ad hoc komiteto rekomenda
cijos buvo PCIRO išstudijuotos, 
padaryta išvada, kad PCIRO ir 
tautinių grupių atstovų bendra
darbiavimas yra naudingas abiem 
šalim. Vykd. Sekretorius paruošė 
laikinio pobūdžio projektą tiems 
santykiams normuoti. Jisai pasių
stas PCIRO regioniniams biu
rams. Pastarieji turi su projektu 
susipažinti ir patiekti savo pasta
bas. Projektas numato, kad ben
dradarbiavimas vyks misijos for
mule su tremtinių grupių delega
tais. Bendradarbiavimas bus vyk
domas tik su tokiomis grupėmis, 
kurių organizacijų statutai ati
tinka PCIRO konstitucijos prin
cipus. PCIRO taip pat turės gauti 
įrodymus, kad tautiniai delegatai 
tikrai atstovauja savo grupėms.

Amerikos zonos PCIRO virši
ninkas paskutinėje spaudos kon
ferencijoje pareiškė, kad tas 
klausimas bus praktiškai išspręs
tas per 60 dienų.

Mūsų tremtinių tarnybos turė
tų atlikti visus paruošiamuosius 
toje srityje darbus.

Svarbu, kad mūsų tremtinių 
reikalai būtų atstovaujami ne tik 
zonose, bet ir IRO centre Žene
voje. Regioniniai pareigūnai daž
nai į mūsų kreipimasį nereaguo
ja ir net jų neperduoda į centrą. 
Šitos konferencijos metu įvairių 
tautybių tremtinių atstovai su
darė „Commitė consultatif et la 
coordination“. Tai savo rūšies 
mažoji ir kol kas beteisė, bet 
autentiška ir tikra tremtinių

IRO. Į tą komitetą įėjo: lietuviai, 
latviai, estai, lenkai, ukrainie
čiai, baltgudžiai, jugoslavai, gru
zinai, rumunai ir vengrai. Tasai 
komitetas turi paruošti savo sta
tutą ir bus ratifikuotas PCIRO. 
Vykd. Sekretorius jau yra apie 
tai informuotas ir savo veto ne
pareiškė. Pirmuoju to komiteto 
pirmininku yra latvių ministeris 
J. Feldmans. Toliau iš eilės pir
mininkavimas atiteks lietuviams.

Patariamasis ir koordinacinis 
komitetas suorganizuos savo se
kretoriatą, kurio išlaikymui lėšas 
sudės komitete dalyvaujančios 
tautinės grupės.

Yra pagrindo tikėti, kad atei
tyje tam komitetui išlaikyti lė
šos bus gaunamos iš IRO.

Minėtas komitetas suėjo į arti
mus santykius su „Refugee De
fence Committee“, kurio būstinė 
yra London S. W. 1. 5. Victoria 
Street. Jo prezidentu yra R. T. 
Hon. Earl of Halifax, K. G., P. C. 
ir jam pirmininkauja Lord Be- 
verigge, K. G. B.

Minėto komiteto atstovas Capi- 
tain Harold S. Smith, M. C. daly
vavo mūsų pasitarimuose ir pri
žadėjo visokeriopai mus remti 
mūsų kovoje už savo reikalų gy
nimą ir atstovavimą.

Bendradarbiavimas tarp įvairių 
tautybių tremtinių atstovų yra 
darnus ir sėkmingas.

Visi dabarties faktai ir reiški
niai leidžia realiai tikėti, kad 
mūsų organizuoto atstovavimo 
pripažinimas yra netolimas.

Kita PCIRO konferencija turi 
įvykti 1948 m. rugpjūčio 20 d. 
Jei ligi tol atsiras 15-ta valstybė, 
kuri ratifikuos su PCIRO sutartį, 
tai ta data gali pasikeisti.
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ATVYKO AMERIKOS KATALIKŲ kių perspektyvu kur nors išva- 
VADAI

Birželio 28 d. į Bad Kissingeną 
atvyko JAV katalikų vadų grupė, 
kuri turės pasikalbėjimus su ame
rikiečių zonos IRO direktoriumi 
Paul Edwards. Šie šeši atstovai 
prieš tai aplankė Paryžių ir Žene
vą, kur jie turėjo pasitarimus su 
Vatikano Migracijos Biuro ir Na
tional Catholic Welfare Conferen
ce įstaigomis. Jų atsilankymo 
svarbiausias tikslas yra surinkti 
informacijas apie DP problemą ir 
apžvelgti visą darbą, kuris šioje 
srityje buvo padarytas. Jie duos ir 
specialiu nurodymų DP įkurdinimo 
ir lavinimo klausimais. Atstovai 
aplankys ir Austrijos britų ir ame
rikiečių zonas.

žiuoti.
Tam reikalui aptarti Londone 

įvyko įvairių tuo reikalu suintere
suotų, organizacijų pasitarimai. Tų 
pasitarimų jau buvo du. Dalyvavo 
atsovai iš atitinkamų anglu orga
nizacijų, kaip tai Pasaulio Tikybų 
Tarybos, 
Draugijų 
Tarybos, 
Draugijos

YWCCA, WVS, Britų 
Užienio Pagalbai Teikti 
Senų Žmonių Globos 
ir kitu. Taip pat daly-

LIETUVIAI

IS AUSTRIJOS LIETUVIŲ 
GYVENIMO

________ - Birž. 20 d. Riedo lietuvių
Birželio 29 d. numeryje S&S įdė- progimnazija, kurioj veikė I ir II 

jo Frankfurto nuotrauką, vaizduo- klasės, ir pradinė mokykla užbaigė 
jančią transportinių C 47 lėktuvų mokslo metus. Ta proga buvo iš- 
pakrovimą. Po nuotrauka buvo pa- kilmingos pamaldos, kurias atlai- 
rašyta, kad vokiečiai krauna mil- kė svečiais prof. kan. Pr. Penkaus- 
tus Berlyno gyventojams. kas. Po sveikinimo kalbų ir pažy-

Sekančia dieną Stars * Stripes mėjimus įteikus, gražiai pasirodė 
įdėjo atitaisymą, nurodydami, kad mokiniai su deklamacijomis, choru 
darbą ten atliko lietuviai, o 
vokiečiai, kaip buvo parašyta.

LIETUVIAI PADEDA MAITINTI 
BERLYNĄ

ne ir plastika.
Tą pat dieną Riedo lietuvių vi

suomenei buvo surengta prof. kan. 
Pr. Penkausko paskaita apie 1595 
m. bažnytinę Brastos uniją. Po to 
buvo literatūrinė valandėlė, kurio
je pasirodė su savo kūryba C. 
Grincevičius.

Riedo lietuvių progimnazijai ir 
išmėčiotos po visą "zoną, piadės visam švietimo darbui vadovauja 
dirbti ateinančių trijų savaičių bū- A 
vyje. 500 vaikų iš Augsburgo ir

VASAROS STOVYKLOS 
VAIKAMS

Pirmoji iš 31 YMCA vasaros 
stovyklų DP vaikams atidaryta lie
pos 1 d. Grafenschau, netoli Gar- 
mischo. Kitos stovyklos, kurios bus

A. Tamulionis.
— Birž. 20 d. čia įvyko Austri- 

GauHngo area"*turės' p’rogos’ dvi joje gyvenančių ateitininkų sen- 
savaites pastovyklauti. DP, sudarą draugių suvažiavimas arbatėlė, 
stovyklų administracini personalą. Dalyvavo veik visi sendraugiai iš 
yra lankę specialius YMCA tarp- amerikiečių zonos ir vienas atsto- 
tautinius lavinimosi kursus. vavo Innsbrucką. Jaukioj vakaro

YMCA programa numato 22 000 nuotaikoj buvo pasidalinta Įspū- 
DP vaikų tarp 10—18 metų su- c~
rengti vasaros poilsio atovyklas.

džiais, pasiinformuota apie ateiti
ninkų veiklą kitur, o tarpusavy 

(S&S) ryšiams palaikyti ir tolimesnei ju
dėjimo iniciatyvai perimti buvo 

DP ĮSTATYMAS BOSIĄS išrinkti įgaliotiniai — p. p. J. Pra- 
PERSVARSTYTAS puolenienė, prof. B. Vitkus, A. Ta-

Demokratų atstovas iš New Yor- mulionis ir C. Grincevičius.
ko Emanuel Celler pranešė, kad - Salzburge, Glasenbacho 
demokratu konvente Philadelfijoje, stovykloje, veikianti Vinco Krėvės 
kur bus svarstoma ir partijos pro- vardo lietuvių gimnazija birž. 19 
grama, Įneš ir DP Įsileidimo Į JAV į kuk”!!“? 
įstatymo projekto pakeitimo klau- 
simą. Jis aiškiai kritikavo neseniai 
pasirašytą prez. Trumano DP įsi
leidimo įstatymą. i

vava įvairių tautybių atstovai. 
Lietuvius astovauja D. B. Lietuvių 
S-gos Vicepirm. M. Bajorinas. Ini
ciatyvos ėmėsi DP draugas Harold 
Ingham, buvęs UNRRA tarnauto
jas Vokietijoje.

Nutarta sudaryti specialų komi
tetą iš suinteresuotų organizacijų. 
Tas komitetas paruoš schemą, pa
gal kurią norima senus ir nedar
bingus žmones atvežti iš Vokieti
jos ir Anglijoj apgyvendinti. Pir
menybė bus duodama tiems, kurių 
giminės jau yra Anglijoje. Darbo 
Ministerija pažadėjo duoti paramą 
ir suteikti visas galimas lengvatas, 
tačiau schemai finansuoti komite
tas turės pats surasti lėšų, 
ieškomos patalpos, kurios tiktų at
vežtųjų apgyvendinimui.

riausybės, gegužės 31 d., lanky
damas Liežo svetimšalius, pasvei
kino ir lietuvių atstovus. Nors toje 
stovykloje lietuvių ir negyvena, 
bet, būdami kaimynystėj, jie pa
siuntė į Liežą savo atstovus ir be
veik visus mokinius. Savo svei
kinimo kalboje Jo Ekselencija iš
reiškė viltį, kad Lietuvai po kan
čios ateis prisikėlimas.

Administracijos pranešimas
Mūsų gerb. platintojų dėmesiui pra

nešame. kad neišplatintus „Žiburių“ 
numerius kol kas reikia palikti musų 
dispozicijoje ir laikinai nei savo, nei 
Administracijos sąskaiton nesiųsti. 
Siunčiant perlaidą, pažymėti, klek 
egz. yra likę, vėliau mes pranešime, 
ką su neišparduotals egz. padaryti. 
Neišparduotų egz. prašome nesunai
kinti.

Atkreipdami dėmesį | sunkią lai
kraščio finansinę padėti, dar kartą 
prašome gerb. Platintojus nedelsti su 
atsiskaitymu. Surinktus pinigus už 
prenumeratą ir už parduotus laikraš
čius prašome mums tuoj persiųsti.

Pavienius skaitytojus ir tautiečius, 
kurie yrą užsakę laikrašti savo drau
gams ar giminėms i užsieni, prašome 
prenumeratą sumokėti už kelis nume
rius iš anksto. Asmenims, kurie yra 
laikraštį siuntinėsime, kol galutinai

plomą. Dargužas baigė su aukš
čiausiu pažymiu „cum Įaudė“ ir 
panašus įvykis Berno Universi
tete buvo tik prieš 15 metų.

Šiuo metu vet. gyd. Dargužas 
ruošiasi doktoratui, kurį mano 
įsigyti dar šį rudenį.

RUOŠIAMA LIETUVIŲ MENO IR 
KULTŪROS 

PARODA URUGVAJUJE
Kultūrinė Demokratinė Urugva-____________ _________ _____

j iečių Lietuvių Sąjunga ruošia pir- įmokėję avansu dar Reichsmarkėmis, 
•> . . i.,- laikrašti siuntinėsime, kol galutinai

ilic- m4J4 lietuvių meno ir kultūros paaiškės avansu įmokėtų sumų pa- 
. , parodą Urugvajuje. Kad paroda keitimo santykis. Geriausiu atveju ga
jau , . . .Ii ir DP sąskaitos pakeistos 10:1 san-butų įdomesne ir gausesne, renge- tykiu, todėl, jei buvo įmokėta nedi- 

jai kviečia viso pasaulio lietuvius de,.ė s“m*’ Prašome prenumeratą tuoj , . . ,7“. , . atsiųsti Deutsche Markėmis. Laikupatnjotus prisidėti parodai tin- sumokėtos prenumeratos lengviau 
Labiausiai Padės pergyventi sunkų pereinamąjį laikotarpi.

Administracija 
„Aidų“ administracijos pranešimas 
„Aldų“ Nr. 15 jau išsiuntinėtas. Kai-

. _ na DM. 2.—. Kadangi maža platintojų
įdomesnės knygos ir t.t. Siųsti ga- tepraneSė po klek siusti egz., SI kar- , . . — . tą pasiuntėmė savo nuožiūra. Nelšpla-
lima Urugvajaus Lietuvių Tarybos tintus egz. prašome kol kas negra- 
arirpęn žintl ir palikti pas save mūsų dispo

zicijoje. Už parduotus egz. pinigus 
tuoj persiųsti mums.

Administracija

kančiais eksponatais.
pageidaujamos lietuviškos juostos, 
audiniai, kaklaraiščiai, Lietuvos 
vaizdai, nepriklausomos Lietuvos 
metaliniai ir popieriniai pinigai,

Lietuviai Belgiioj
J. E. Monsinjoras Cento, Šv. Tė

vo pasiuntinys prie Belgijos vy-

NAUJAS URUGVAJAUS LIE
TUVIŲ TARYBOS ADRESAS
Urugvajaus Lietuvų Taryba pa- ____ __

keitė savo adresą ir prašo rašyti lengvosios atletikos pirmenybės yra 
jai ateityje šiuo adresu: Cousejo —““į
Lituano del Uruguay (Urugvajaus burge. Taip pat nukelta yra ir 

INKOPF šventė | rugpiūčio pabaigą. 
Ji, kaip žinome. |vyks Nūrnberge.

Vyr. FASk-to 1. atletikos 
Vadovas

Lietuvių Taryba) c. Colonia 1607, 
Montevideo. Rep. O. del Uruguay.

Kanados farmeriai Viųęas Treigys su žmona tremtiniams Vokietijoje jau 
išsiuntę 54 affidayitus

Kempteno naujienos
— Tėvas Gutauskas, s. J., kempte- 

niečiams vyrams pravedė vyrų tri
dieni, paskalydamas įdomių paskai- 

metus. Pernai gimnazijoje veikė tų ir pasakydamas gražių pamokslų, 
s- Paskaitų temos: „Eksperimentalinis visos astuonios klases, ir buvo is- Dievo buvimo įrodymas". „Autentiški 

leisti šeši abiturientai. Šiemet, naujai atrasti Kristaus kančios doku- 
« —* t— ... i. . ■ . , i mental", „Fatimos stebuklų kritiškas

Ateinančioje smarkiai sumažėjus kolonijai, teko įvertinimas“. Tridienis buvo baigtas 
tnnarpcn cpsiinie cancin Si pasitenkinti keturiomis ne iš eilės kolonijos vyrų susirinkimu. Tėvas v.kongreso sesijoje sausio men. s| h Gutauskas S. J., atsisveikindamas,
klausimą iškelsiąs pirmoje eilėje, einančiomis klasėmis. Gimnazijai pažadėjo kemptenlečius prisiminti ir

DP nvvenančhi tttnvvVUco vadovauja J. Staskevičienė. su paskaitomis aplankyti Daugelis..DP, gyvenančių stovyklose, J . kolonijos vyrų tridienio proga priėjo
problema ir toliau pasilieka neiš- “ S* Pavasarl Salzburgo Mozar- igpažinties.................
spręsta, nes priimtas antisemitiš- teumą Hochschule fūr Musik 
kas ir antikatalikiškas Įstatymas bai9ė Paulius Matiu-
Mes ir toliau turime nesti šių sto
vyklų išlaikymo naštą, kuri ma
žiausiai mums atsieina 75 mil. do
lerių.“

Atstovas Celler šį DP įstatymą 
pavadino ..negarbingu” ir „blogu 
pavyzdžiu" likusiam pasauliui.

Atstovas įstatymą laiko diskrimi
nuojančiu žydų atžvilgiu.

Toliau jis pasakė, kad peržiurę- damas veterinarijos gydytojo di- 
jęs keleivių emigrantu sąrašus į 
Argentiną, Kanadą, Braziliją, Ve- 
nezuelą ir kitur, nerado visai žy
du pavardžių, tai esą taip 
kios Amerikos laikysenos

problema ir toliau pasilieka neiš- — Vietos inžinieriai surengė birže
lio 26 d. prof. dipl. inž. J. Simoliūnui 
pagerbimą jo 70 met. amžiaus sukak- 

kas Birž. 23 d. didžiojoje Mozar- ties Proga. Jubiliato biografinių bruo- .... . . , žų ir atsiminimų pateikė prof. Ko-
teumo saleje buvo JO viesas kon- lupaila. Kempteno inžinierių vardu 
certas. Austrų atsiliepimai apie lublllata sveikino ir įteikė dovanėlę ..... i . . . skyriaus valdybos pirm. dipl. inž.lietuvį smuikininką yra labai geri. Daukus. Toliau sveikino kolonijos 

vardu — Dr. Kaškelis, moterų vardu 
— dipl. teis. Tamulevičienė, gimnazi
jos vardu — dir. Zalubas. LRK vietos 
skyriaus vardu — pirm. Tautvilas 

„ j. ■ 1 „ (įteikė taip pat' ir dovanėlę), žemėsfcJALF-o Stipendininkas Vacys Ūkio darbuotojų vardu — prof. Palta- 
Dargužas Šiais metais baigė Ber- rokas, teisininkų vardu — gen. Mie- 
no Veterinerijos Institutą, įsigy- *el*s- ..^Ruvos Baro- vardu — Sur- 
j-------..... . .. ..* .. dokas. Pats jubiliatas savo žodyje

---------- *— orf——" padėkojo visiems j| sveikinusiems ir 
papasakojo (domių atsiminimų iš savo 
veiklos Rygoje ir Petrapilyje.

Lietuvis baigė Berno Veterinari
jos Institutą

LENGVAATLEČIŲ DĖMESIUI!
Vyr. FASk-to nutarimu, lietuvių

Pranešimas
Numatyta liepos 30 dieną studentų 

ateitininkų vasaros stovykla Eckern
foerde, pasikeitus finansinei padėčiai, 
neįvyks.

Tam tikslui numatytos lėšos. Cen
tro Valdybos nutarimu, paskirtos 
studentų šelpimui.
Studentų Ateitininkų Centro Valdyba.

pat to- 
išdava. 
NYHT)

IŠ VO-NEDARBINGŲJŲ VEŽIMO 
KIETUOS Į ANGLIJĄ KLAUSIMU

Senesnių žmonių (DP) klausimas 
yra gana liūdnoje padėtyje. Jų 
niekas nenori įsileisti ir jie yra 
priversti vargti Vokietijoje be jo- nstaato lietuvių jaunių 

futbolo komanda

Rebdorfo naujienos
Šiomis dienomis mašinraščio kursai, 

vedami mokyt. Meškausko, išleido 2- 
rą laidą Rebdorfe ir 5-tą tremtyje 
Vokietijoje. Kursus baigė ir pažymė
jimus gavo 20 kursantų, jų tarpe vie
na estė, kuri gyvendama šioj stovy
kloj. išmoko kalbėti ir rašyti lietu
viškai. J. Gaidys

Joninių koncertas
Joninių ivakarėse Kassel-Matten- 

berg lietuvių stovykla turėjo koncer
tą. surengtą gimnazijos jėgomis. Kon
certas puikiai pasisekė. Jadvygos

Meiliūnaltės-Matulaitienės „ritmikos“ 
pratimai“ scenoje sudarė kažką nau
ja. kūrybiška. Pagilinusi tremtyje sa
vo specialybę ir turėdama menišką 
fantaziją. J. Matulaitienė išskėlė gro
žio kibirkštis iš savo esmėje sausos 
kūno kultūros. Mergaičių pratimai 
su lankeliais, kuokelėmis, virvelėmis 
ir mergaičių „maršas" tiesiog žavėjo 
publiką. Jaunas chorvedys, padaręs 
žymią pažangą tremtyje, Juozas 
Ąžuolaitis pasirodė su savo mokslei
vių choru ir publikos neapvylė: 
moksleivių choras pasirodė stipresnis, 
negu buvo laukta. Smuikininkas Al
fonsas Paukštys su žymaus vokiečių 
profesoriaus pagalba žymiai pažengė 
pirmyn tremtyje ir šįkart, galima sa
kyti, meistriškai išpildė Paganini 
„Adagio“ ir „Etude“ ir Sarasates 
„Andaluza". Be atodairos i naujos 
markės brangumą salė buvo pilnu
tėlė. Go.

PADĖKA
Ponui prof. Motekaičiui ir ponui 

muz. Z. Nomeikai, užpildžiusiems 
Frankfurto Stud. Ateitininkų meti
nės šventės minėjime meninę dalį, 
nuoširdžią padėką reiškia

Frankfurto Stud. Ateitininkų 
Draugovės Valdyba

Mieliems bendraminčiams 
coli. ALGIUI KABAILAI ir 
coli. VIDAI MIKAILAITEI, 
sukarusiems ateitininkišką 
šeimą, gražaus ir giedro gy
venimo linki

Stuttgarto Studentų 
Ateitininkų Draugovė

Paieškojimai
SKELBIMAS Nr. 39

Iš JAV ir kitur yra paieškomi š|ame 
skelbime suminėti asmens. Ieškomieji, 
arba jų likimą žinantieji, prašomi 
kreiptis | C'Kartoteką per vietos LTB 
padalinius, kartu nurodant' skelbimo 
eilės Nr. ir savo adresą.

641. BLIUMELDAS Vytautas su žmo
na iš Panevėžio; PETRUTIS Petras iŠ 
Panevėžio; ANDRIUKAITYTE Cesė iš 
Tamošavos; SONKAI Jonas ir Vincas 
iš Jomantų. — 642. MOCKEVIČIENE 
Ona ir MIKALAUSKAS Antanas nuo 
Gudelių; MUNINGIS Pranas iš Ža
garės; MATUTAITE Kazė iš Kulių; 
JUŠKA Juozas su šeima iš Kvėdar
nos. — 643 JANUŠKA Boleslovas; 
KAROSIENE-Wasileff Amelija; TA
MULEVIČIUS Pranas iš Marcinkonių; 
VOSYLIUS Juozas iš Biržų; kun. 
VENCIUS Stasys iš Marijampolės. — 
644. UŽUBALYTE Marcelė iš Geidžiū
nų; SAKRIENE Genė iš Domininkų; 
KAUPAS Albinas iš Ramygalos; PO
CIUS Adomas ir jo žmona Pranė iš Plekių. — 645. URBUTIS Jonas (17mt.). 
MERKEVICIAI ir RINKEVlClAI nuo 
Vilkaviškio; PUGIRClENĖ Ona iš 
Kairiškių (palikimo JAV reikalu); 
POCIŪTE Reginai š Kauno. - 646. KA
VALIAUSKAS Romanas iš Plungės; 
SIDAUGA Alfonsas su žmona Ludja 
iš Joniškio: ABAZORIUS Eduardas iš 
Uchtės; JAGELAVICIUS Jonas nuo 
Jurbarko. — 647. Mrs. Mary Kazalai- 
tis-Jakavičiūtė (kilusi iš Popiškių), 26 
Mendon St., WORCESTER, Mass./USA. 
— prašo atsiliepti jos gimines ir pa
žįstamus. - 648. Gauti giminių adresai 
iš JAV: Jonui Stegviliai, Anelei Ga- 
brilevičiutei. Jonui Jankauskui, Sta
siui Beniušui. Nikodemui Narkevičiui, 
Dr. Trumpauskui, Domui Jundulul, 
Juozui Mačiui. Juozui Žvirbliui, M. 
Rimgailaitei, Mildai Dulubienei, Ado
mui Stasyčiui, Povilui Skučui, Jonui 
Inčiurai. Petrui Tamulioniui, Baliui 
Dunduliui. Stasei Dikinevičiūtei, Eu
genijui Sakalauskui. Juojui Benečiui, 
Dr. Aloyzui Stankevičiui, Gigai Sprind- 
žiukaitei, Onai Kudžienei-Sneideraitei, 
Ignui Pacevičiui. Pranui Baleišiui ir 
laiškai: Marijai Balčiūnienei nuo Ju
zės iš JAV broliui nuo sesers Elz
bietos iš Montreal.

Šio skelbimo 648 eilės numeryje 
suminėti asmens vietos LTB Komite
tuose privalo įsirašyti C Kartotekom 
ten pat sumokėti pagal išgales pini
ginę auką Tautos Fondo naudai ir 
per tuos pat LTB Komitetus parei
kalauti iš C/Kartotekos jiems pri
klausančius adresus bei laiškus. Tai 
yra rezultatas nelslrašymo savo laiku 
C Kartotekon ir nepranešinėjimas jai 
nustatyta tvarka adresų pasikeitimų.

Susirašinėjant su C/Kartoteka yra 
būtina įdėti reikiamą kieki pašto 
ženklų atsakymui apmokėti.

Mery Navickaitė - Beržanskienė. 
Adams Avė. 745 Elizabeth, N. Y. ieško 
brolio Martyno Navicko, gim. Varė
nos mieste, Alytaus apskr. Kas žino 
apie Joną Dallydę, buv. amatų mo
kyklos mokytoją, ir Liucijoną Sa- 
pock|. buv. teisėją, maloniai prašomi 
pranešti: Sea Gull. Shipping Co., 560 
Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. USA.
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LIETUVIU SAVAITRAŠTIS

Vakaru valstybės pasiryžusius 
nenusileisti Berlyne

J. ŽI1

Berlynas visą laiką buvo vie
nas iš taškų, kuriame lyg vei
drody buvo matyti Vakarų ir 
Rytų santykių raida. Šie santy
kiai, iširus paskutinei keturių 
konferencijai Londone, niekada 
nebuvo geri. Ypatingai jie Ber
lyno srity pablogėjo pravedus va
liutos reformą vakarinėse Vokie
tijos zonose. Sį kartą nueita taip 
toli, kad sovietai, norėdami pri
versti vakariečius pasitraukti iš 
Berlyno, nutraukė geležinkelio, 
vandens kelių ir plentų susiekimą 
tarp buvusios vokiečių sostinės ir 
vakarinių zonų. Su Berlynu susi
siekti vakariečiams beliko tik 
vienas oro kelias. Taip pat so
vietai nutraukė maisto bei elek
tros tiekimą vakariniams Berlyno 
sektoriams. Vakariečiai, atsaky
dami į tai, ėmė oro keliu aprū
pinti savo sektorių gyventojus. 
Amerikiečių, britų ir prancūzų 
transporto lėktuvai per parą at
lieka šimtus skridimų į Berlyną 
ir nuveža virš tūkstančio tonų 
maisto. Yra numatoma ateity lėk
tuvais pristatyti į Berlyną ir ang
lis. Tačiau sovietai kėsinasi ir į šį 
vienintelį kelią į Berlyną. Buvo 
pasklidę žinių, kad jie šiame kely 
aukštai pakabinę užtvaros balio
nų. Ši žinia buvo sovietų tiek pat
virtinta. kad tekaba tik vienas 
stebėjimo senas balionas ir taip 
aukštai, kad lėktuvų susisiekimui 
jis netrukdo. Žinios, kad sovie
tų naikintuvai skraido apie šį 
oro kelią, iki šiol dar nėra patvir
tintos.

SOKOLOVSKIO PAŽADAI
Vakariečiai nesiliauja reikalavę, 

kad sovietai vėl atidarytų susisie
kimo kelius į Berlyną. Kai kurių 
vilčių buvo sukėlęs marš. Soko- 
lovskio raštas britų kariniam gu
bernatoriui gen. Robertsonui, ku
riame jis apgailestavo, kad so
vietai yra priversti uždaryti 
susisiekimą autostrada į Ber
lyną, nes tai esą reikalinga už
tvenki vakarų zonų valiutos plau
kimą į Berlyną. Taip pat geležin
kelis Helmstedt-Berlynas dėl rei
kalingo jam padaryti remonto tuo 
tarpu negalįs būti naudojamas. 
Tačiau jis tikįs, kad per kelias 
savaites remontas bus padarytas, 
ir susisiekimas su Berlynu galės 
būti vėl atnaujintas.

Vakariečiai nieko daug iš šių 
marš. Sokolovskio pažadų nelau
kia. Anot „NYHT“, jei sovietai 
juos ir išpildytų, tai tik kad Ber
lyno krizę atidėtų ir palauktų iki 
žiemos. Sovietai vis tiek yra pa
siryžę vakariečius išvaryti iš Ber
lyno.

MARSHALLAS: „MES NUSIS
TATĘ BERLYNE PASILIKTI“ 
Vašingtone Londone ir Pary

žiuj yra rūpestingai padėtis Ber
lyne sekama. JAV užs. reik. min. 
Marshallas pareiškė: „Mūsų bu
vimas Berlyne pagrįstas vyriau
sybių susitarimu dėl okupuotų 
Vokietijos sričių, ir mes nusistatę 

čia pasilikti. Sovietų bandymas 
užblokuoti Berlyno civilinius gy
ventojus iškelia rimto pobūdžio 
klausimų, kuriuos mes turim grei
tai išspręsti. Tuo tarpu yra pa
naudotinas galimai didesnis oro 
transportas aprūpinti civiliniams 
gyventojams. Išstudijavus padėtį, 
buvo konstatuota, kad maisto ir 
kitų gerybių tonažas, kuris oro 
keliu gali būti pervežtas, yra di
desnis, negu iš karto buvo mano
ma“.

BEVINAS: „MES NEGALIM 
PASIDUOTI“

Dėl padėties Berlyne Žemuo
siuose Rūmuose pasisakė taip pat 
britų užs. reik. min. Bevinas. „Aš 
manau, „kalbėjo jis, „kad čia yra 
bandymas pažiūrėti, kaip ilgai 
mūsų nervai išlaikys. Ir nėra jo
kių atoslūgio ženklų“. Toliau Be
vinas pažymėjo, kad Vakarų vals
tybių pasiryžimas oro keliu aprū
pinti Berlyną, gali sukelti rimtą 
padėtį. „Jei tokia padėtis susida
rytų, mes prašysim Rūmų ją iš
spręsti. Jo Didenybės vyriausybė 
ir mūsų vakariniai sąjungininkai 

nemato jokio pasirinkimo tarp 
šito ir pasidavimo — ir niekas iš 
mūsų negali priimti pasidavimo“.

Savo kalboj Bevinas suminėjo 
visus keturių valstybių susitari
mus del susisiekimo su Berlynu. 
„Trejus metus“, kalbėjo jis, „mes 
nenutraukiamai naudojomės ke
liais, geležinkeliais ir vandeniu 
susisiekimui ir iki šiol nebuvo 
minties, kad mes neturim teisės 
šiomis priemonėmis pasinaudoti“. 
Jis pasiūlė rusams „technišką pa
galba ir materialinę paramą“ pa
daryti geležinkelio remontui, ta
čiau jis abejojąs, kad susisiekimo 
nutraukimd priežastys būtų tik 
techniško pobūdžio. „Jei šitos 
priežastys yra politinės ir yra 
siekiama mums Berlyne sudaryti 
sunkumų, jei rusai nori negailes
tingai marinti du ir pusę milijono 
gyventojų, kad, kaip aš tikiu, su
keltų chaosą ir neramumus bei 
pakenktų ir taip nepakankamai 
maitinamų žmonių sveikatai ir 

tuo padarytų spaudimą sąjungi
ninkams, su kuriais jie vedė 
bendrą karą ir kurie lojaliai vyk
dė savoi įsipareigojimus, tai Jo 
Didenybės vyriausybė negali tam 
nusileisti ir aš esu tikras, kad 
mūsų Amerikos ir Prancūzijos 
sąjungininkai yra tokios pat nuo
monės“.

Ta proga žem. Rūmuose kalbė
jęs opozicijos atstovas A. Edenas 
pritarė Bevino nuomonei, kad dėl 
Berlyno turi būti kalbama tiesiog 
su Kremlium, ir pažymėjo: „Mes 
nesam pasiruošę būti išgąsdinti 
brutalios jėgos ar spaudimo.“

SOVIETAI: „BERLYNO 
KOMENDANTŪRA NEBEEG

ZISTUOJA“
Nežiūrint marš. Sokolovskio 

pažadų atstatyti susisiekimą su 
Berlynu liepos 1 d. sušauktame 
Berlyno komendantūros posėdy 
sovietų atstovas pik. Kalininas 
pareiškė: „Gerai žinomas pik. 
Howley elgesys ir reakcijos trū
kumas iš britų bei prancūzų at
stovų pusės į sovietų padarytus 
protestus ir taip pat separatinė 
prancūzų, amerikiečių ir britų 
akcija pravedant pinigų reformą 
vakariniuose Berlyno sektoriuo
se, kurie sudaro sovietų okupa
cinės zonos ekonominės sistemos 
dalį, privedė prie to, kad ketur
šaliai posėdžiai sąjunginėj ko
mendantūroj nebegali daugiau 
įvykti. Sąryšy su tuo sovietų ats
tovai daugiau nebedalyvaus Ber
lyno miesto sąjunginės komen
dantūros keturšaliuose posėdžiuo
se. Tai viskas“.

Amerikiečių komendantas Ber
lyne pik. Howley pareiškė: „Ko
mendantūra nėra likviduotą. Tik 
rusai iš jos pasitraukė. Nėra tei
sinio pagrindo, kodėl ji negali 
veikti trims dalyvaujant. Pradžioj 
ji ėmė veikti kaip trijų valstybių 
organizacija, nes prancūzai pri
sidėjo tik vėliau. Kadangi tai yra 
tarptautinis susitarimas, todėl 
viena šalis negali pareikšti, kad 
jis nebegalioja“. Britai ’š savo 
pusės dėl to pareiškia: „Sovietų 
nurodyta priežastis dėl jų pasiel
gimo, būtent, pinigų reforma va
kariniuose Berlyno sektoriuose, 
negalioja. Si sovietų akcija yra 
naujas pavyzdys vienašališkų 
priemonių, kurių jie ėmėsi*'.

BERLYNO KLAUSIMAS ATIDUO
DAMAS SPRĘSTI VYRIAUSYBĖMS

Del įtemptos padėties Berlyne 
Vakarų sostinėse vyksta intensy
vūs pasitarimai. Tuo reikalu buvo 
susirinkęs JAV ministerių kabine
tas. Užs. reik. min. Marshallas pa
reiškė, kad valsybės departamen
tas stropiai seka sovietų veiksmus 
ir įvairius įvykius ir veda pa
sitarimus su kitomis dviem vyriau
sybėmis. Taip pat valstybės de
partamentas palaiko glaudų kon
taktą su senato užs. reik, komisi
jos pirm. Vandenbergu ir Atstovų 
Rūmų užs. reik, komisijos pirm. 
Eatonu. Be to, glaudus ryšys pa
laikomas su amerikiečių diploma
tiniais atstovais Londone ir Pary
žiuj. Iš Londono pranešama, kad 
ir čia eina intensyvūs pasitarimai. 
Atvykęs į Vokietiją JAV karo mi- 
nisterio pavaduotojas W. H. Dra
per su padėtim susipažįsta vietoje. 
Jis taip pat turėjo eilę pasitarimų 
su vadovaujančiais amerikiečių 
asmenimis Vokietijoj.

Salia visų šių pasitarimų britų 
gubernatorius Robertsonas įteikė 
marš. Sokolovskiui raštą, kuriame 
pareikalavo aiškiai pasakyti, kada 
tikrai bus atidarytas susiekimas su 
Berlynu. Marš. Sokolovskis atsaky
damas pareiškė, kad jis to pasa
kyti negalįs ir ta proga dar apkal
tino vakariečius, kad del jų kaltės 
susisiekimas su Berlynu turėjęs 
būti nutrauktas. Sis vakariečių 

krepimasis į marš. Sokolovskį lai
komas paskutiniu. Dabar Berlyno 
klausimas turės būti sprendžiamas 
tiesiog tarp atitinkamų vyriausy
bių, o ne tarp Vokietijos okupaci
nių zonų karinių gubernatorių. 
Kaip pranešama, Vakarų valstybės 
ruošia Kremliui protesto notą, ta

Pasaulio ivykiu sukury
TRUMANAS TIKISI RINKIMUS 

LAIMĖSIĄS
Spaudos konferencijoje prez. Tru- 

manas pareiškė, kad jis esąs įsitiki
nęs, kad ateinančiuose lapkričio mėn. 
rinkiniuose būsiąs perrinktas JAV 
prezidentu. Jis išeinąs i rinkimų kom
paniją, kurioje respublikonų kandi
datai Dewey ir Warren „bus su
mušti“. Prez. Trumanas taip pat pra
nešė. kad demokratų partijos kon
ventas Įvyks Philadelphijoje liepos

Bolševikinio teismo auka — bulgarų 
opozicijos vado Nikolo Petkovo kapas

12 d. Rinkimų sąrašuose pirmuoju ei
siąs jis, o viceprezidento vietai siūląs 
Eleonorą Roosveltienę.

Iš Hyde Parke Ney Yorke prane
šama, kad Mrs. Roosveltienė nenu
matanti varžytis dčl kokios nors vie
šosios tarnybos.

Kai kurių JAV štatų demokratų 
partijos pasiuntė Trumanui reikalavi
mus, kad jis atsisakytų savo kandida
tūros ir ją užleistų gėn. Eisenhowe- 
riui, kuris, kaip žinoma, kelis kartus 
taip pat atmetė šį pasiūlymą.

PRAGA BIJOSI KARO
Nuo liepos pradžios Pragoję taip 

plačiai kursuoja gandai apie karo 
grėsmę keliantį kariuomenės judė
jimą centrinėje Europoje, kad miesto 
gyvenimas pasidarė netikras ir jau
dinantis. NYHT korespondentas pra
neša, kad karo gandais minta tiek 
centrinio miesto gyventojai, tiek dar
bininkų kvartalai. Korespondentas pa
tiekia keletą tų gandų variantų: i. ar
tėja visuotinė čekų kariuomenės mo
bilizacija, 2. čekų kariuomenė sukon
centruojama prie krašto vakarinių 
sienų. 3. Vengrijos susisiekimui duo
tas potvarkis padaryti viską, kad pa
lengvintų rusų kariuomenės pergabe

Amerikiečių tankai laukia Brooklyne pakrovimo į laivus, kuriais 
bus vežami į Turkiją

čiau apie jos pobūdį dar nieko 
nėra skelbiama.

Tokiu būdu reikia laikyti, kad- 
Berlyno klausimas yra įėjęs į nau
ją ir rimtesnę fazę. Laikas paro
dys, ar ji atneš atoslūgį, ar prives 
dar prie aštresnės ir pavojinges
nės krizės.

nimą į Jugoslavijos pasienį, 4. rusų 
kariuomenė atkeliama į Litomericok 
kareivines, 30 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Pragos, 5- rusų kariuomenė iš
dėstyta Čekoslovakijos šiaurės, rytų 
ir pietryčių pasieniuose. 6. liepos 
mėn. bus okupuota Čekoslovakija. 
Šis gandas jau kursuoja nuo pat ko
munistų perversmo Čekoslovakijoje, 
7. liepos 11 d. busianti ypatingo svar
bumo diena; kas tada įvyksią nenu
rodoma, bet tikimasi, kad tai būsiąs 
kažkoks milžiniškas įvykis tarptauti
nėje scenoje; 8. amerikiečių kolonija 
dviejų savaičių laikotarpyje busianti 
evakuota, 9. amerikiečių kariuomenė 
esanti sukoncentruota Čekoslovakijos 
pietvakarių pasienyje.

AMERIKA PRADĖJO TURBININIŲ 
LĖKTUVŲ MASINE GAMYBĄ

Kalifornijoje pradėta patobulinto 
Lockheed F 80 tipo tolimų distancijų 
kovos turbininių naikintuvų masinė 
gamyba. Loskheed Company įmonės 
Burbanke, kuriuos per paskutinius 
trejus metus pagamino daugiau negu 
1000 kovos turbininių lėktuvų, pagal 
naują Oro Pajėgų sutartį pastatys 
dar 457 lėktuvus papildomai.

F 80 C lėktuvai yra pritaikintas 
„šaudymo žvaigždės“ tipas, kuris 
prieš metus pasiekė pasaulinį greičio 
rekordą. (NYHT)

PALESTINOJE TAIKOS DAR 
NEMATYTI

Jungtinių Tautų tarpininkas žydų- 
arabų ginče iš Rhodos pranešė, kad 
jis birželio mėn. pabaigoje perdavė 
naujus taikos pasiūlymus araoų ir 
žydų atstovams. Kai kurios arabų 
valstybės jau oficialiai pranešė, kad 
taikos sąlygos esančios joms nepriim
tinos. Žydų spauda taip pat pasisako 
prieš patiektąsias sąlygas, net oficia
liai atsakymo negauta.

Britų kariuomenės paskutiniai da
liniai paliko Ilaifos uostą.

PERSIJOS PASIENIO INCIDENTAI 
Persijos užsienio reikalų ministerija 

įtekė Sovietų Sąjungai protesto notą 
už ginkluotų Sovietų piliečių Persijos 
sienos pažeidimą. Aukštas ministeri
jos valdininkas pranešė, kaa suimta 
keletas vyrų, gabenusių „svarbius do
kumentus“. Sovietų ambasadorius pa
žadėjęs reikalą ištirti. (NYHT)

MASKVOS POLITIKA NEVEIKS
MINGA

„Tito pasielgimas pastatė Maskvą 
prieš dvigubą iššaukimą. Pirma, jis 
pasipriešino prieš Kremliaus norą jo 
diktatūrą išplėsti ir nesovietiškiems 
komunistams ir antra — atmetė so
vietų planus, komunistų vaiaomus 
kraštus įjungti j Sovietų sąjungą. 
Pasilieka dar palaukti, ką sovietų 
Sąjunga ištiktųjų dėl šių Tito revo
liucinių pastangų darys. Maskvos po
litika pasirodė šį karta esanti ne
veiksminga“. rašo „New York Times“.
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