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Ar Vašingtonas nori karo ?
VIEŠOSIOS NUOTAIKOS

Dar nebaigti leisti atsiminimai 
apie antrąjį pasaulinį karą, — ra
šo Die TAT korespondentas iš Va
šingtono, o jau susidarė trečiojo 
karo literatūra. Žurnaluose pasi
rodo straipsniai su sensacingomis 
antraštėmis: „Šešiasdešimties die
nų karas“, „Kaip' mes turime 
bombarduoti Rusiją“. Karo pli- 
chozo pagauti, studentai paklausę 
žinomąjį prof. Einšteiną, kokiais 
ginklais bus kariaujama trečiame 
pasauliniame kare „Kokiais gink
lais bus kariaujama trečiame pa
sauliniame kare, tai aš nežinau, 
— atsakė senas profesorius ir pa
galvojęs prasmingai pridūrė: — 
bet aš jums galiu pasakyti, kokie 
ginklai bus vartojami ketvirtame 
kare — o tai bus kuokjp ir strėlė“.

Ramesni ir tylesni balsai apie 
karą yra karo žmonių. Bet jų esą 
verta ypačiai įsiklausyti, nes jie 
sykiu esą ir oficialios Vašingtono 
pažiūros-

Tarp tų balsų esanti tikrai gru
pė žmonių, kurie kalba apie pro
ven t y v i n į karą. Bet jie nele
mia šiandien nei karo ministeri
joje, nei valstybės departamente, 
nei baltuosiuos rūmuos.

ATSAKINGIEJI VAŠINGTONE 
NENORI JOKIO KARO

Jie nenori, nes žino, kad toks 
karas užkluptų juos pusiau pa
siruošusius. Kad tokis karas ga
lų gale būtų laimėtas Amerikos 
dėl jos technikinio pranašumo — 
niekas neabejoja. Bet visiems aiš
ku, kad ir būtų laimėtas tik po 

’ ilgo alinimosi. Jis grėstų sugriau
ti pačią Amerikos ūkinę, ir socia
linę struktūrą.

Korespondentas įspėja, kad 
kalbos apie JV ginklavimąsi esan
čios apgaulingos, nes jos liečia 

dar tik ateitį.
O dabartyje JV oro pajėgos be
veik išsekusios, kai JV savo bom
bonešius ir transporto lėktuvus 
pasiuntė į Angliją ar Vokietiją.

• „Jei karas šiandien prasidėtų — 
rašo Scripps Howard Blattem — 
mes turėtume* kovoti tuo, ką tu
rime: 5500 kovos lėktuvų, tarp 
kurių pora šimtų sunkiųjų B — 
29. 6.000 transporto lėktuvų ir 
12.000 kitų ■ mašinų. Generolas 
Bradley turi tik 1,3 divizijų pa
čiose Jungtinėse Valstybėse. Mes 
turime šiandien per 1 mil. regu
liarios kariuomenes — du treč
daliu to, kas yra minimum. Kon
gresas paskyrė pinigų 837.000 
žmonių armijai. Bradley iš to 
skaičiaus norėtų turėti penkias 
divizijas pačiame krašte. Bet jų 
suda^mas truks dar ištisus me
tus.“

Daug skaitoma apie Amerikos 
bombonešių atramos punktus-ra- 

šo toliau korespondentas, — ku
rie statomi visose pasaulio dalyse. 
Tikrai
Oro bazės šiaurės Afrikoje, Ar
timuosiuose Rytuose, Islandijoje.. 
Grenlandijoje, Aliaskoje, Japoni
joje ir Ispanijoje — statomos. Bet 

jos dar negatavos.
Tik vienai aerodromo juostai, 

iš kurios galėtų pakilti B-26 bom- , 
bonešis (lėktuvas, kuris gali nus
kristi į Rusiją ir sugrįžti be nu
sileidimo) reikia dvidešimties lai
vų cemento. Specialistų apskai
tymu dabartinės 
oro bazės reikiamo benzino ir 
bombų turinčios tik trims ketu
rioms tokioms „misijoms“ | Rusiją. 
Mažai pastebimas, zbet reikšmin
gas dalykas, kad amerikiečių ge
neralinis štabas neturįs net tiks
lių Rusijos žemėlapių. Žinios apie 
anapus Uralo sukurtą rusų pra
monę yra labai skurdžios. „Mes 
tuo tarpu nežinome, ką mes turė
sime Rusijoje bombarduoti“, sako 
to darbo specai.
Didelio susirūpinimo kelia menki 
Vakarų šansai sulaikyti rusų 
smūgį, jeigu toks būtų. Atlanto 
krantuose rusams atsistojus, Ang
lija būtų apšaudoma „V“ ginklų, 
kurie dabar tų pačių vokiečių yra 

patobulinti.

„Žiburiu“skaitytoju dėmesiui

Norėdami patenkinti nuolati
nį mūstį skaitytojų pageidavimą 
gauti greitesnę informaciją, nuo 
VIII. 23 d. nradedame „Žibu
rius" leisti tris kartus per sa
vaitę. Laikraštis išeis ANTRA
DIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS 

* ir ŠEŠTADIENIAIS. Pirmieji 
savaitės numeriai bus grynai 
informaciniai 4 psl., šeštadienio 
numeris bus tokio pat „Žiburiu" 
tipo kaip iki šiol, būtent, 6—8 
pusi., iliustruotas, tik daugiau 
bus dedama paskutinių žinių.

Prenumeratoriai, užsisakę „Ži
burius" ruoniūčio mėn., šiuns 
numerius gaus už jau sumokėtą 
prenumeratą. Perkant numeriais, 
antradienio ir ketvirtadienio nu- 

'. meriai po 25 pfg., o šeštadienio 
numeris 30 pfq. Mėnesinė „21- ; 
burių',' prenumerata DM 3,— l 
užsieniui DM 5,—. Platintojai j 
prašomi surinkti prenumeratas 
už rugsėjo mėn. ir, atskaičius 
10 % platininio išlaidų, atsiųsti 
administracijai.

Maloniai prašome visų pla
tintojų suorganizuoti greitą „Ži
burį" atsiėmimą iš pašsto ir 
eiti prie laikraščio išnešiojimo 
i namus.

Tikimės, kad-tautiečiai įver
tins mūsų pastangas ir liks ir 
toliau mūsų skaitytojais.

ADMINISTRACIJA

Karo laimėtojui tektų atsakomy
bė už pokarinį atstatymą ir nau
jas okupuotos Rusijos proble
mas. Dėl to praktiškas amerikie
tis pasidaro išvadą:

šio karo laimėjimu mes galime 
prarasti tai, ką mes norime gint:

— savo gyveninio formą.

„Ne, — baigia korespondentas, 
— Vašingtonas nenori karo, ir dėl 
to jis parodys didžiausios kantry
bės.* Tai būsianti kantrybė, kur: 
kyla rje iš silpnumo, bet iš atsa
komybės pajautimo, mano Va
šingtono korespondentas. Tačiau 
europiečiui, o ypačiai pažįstan
čiam sovietinį ir amerikietinį gal
vojimą bent paviršium, gali būti 
leista ir kita išvada: tai kantry
bė stipraus, sveiko ir svarbiausia 
sotaus žmogaus, kuris nenori, kad 
jį žadintų iš popietinio poilsio.

Vis dėlto jau vienos šitos kal
bos žadina ir neramina. O tų kal
bų anksčiau *tiek nebūdavo. Gal 
būt, jomis tyčiomis norima pa
laikyti amerikiečio budrumą. Bet 
tai jau ženklas, kad budėti reikia 
ir kad karo šmėkla yra suaktua- 
lėjus labiau nei anksčiau.

Tiesiog stebina šiame praneši
me ir kitur amerikiečių spaudoj 
savų jėgų nuvertinimas. Tai kyla 
arba dėlto, kad tos jėgos tikrai 
nedidelės, ir demokratiškas ame-

Ilgametis alinimo karas prieš 
Rusiją nuskurdintų pačią Vakarų 
Europą, nors Amerika karą ir lai
mėtų. To nuskurdimo Amerikos 
žmogus ir bijo. Jau dabar mokes
čių mokėtojas mokąs šešis kar
tus daugiau kaip 1921. Jeigu nau
jas karas kiltų, tai jis prislėgtų 
mokesčių mokėtojus nauja našta.

rikietis jaučia reikalą ’viską at
virai ir viešai spaudoj svarstyti, 
arba dėlto, kad norima paruošti 
visuomenės opiniją, jog reikia 
ginkluotis. Greičiau pastarasis 
motyvas skatina nuvertinti ka
rinį potencialą savo visuomenės 
akyse, kuri buvo užliūliuota ato
minių bombų pasitikėjimu.

Vis dėlto tiesa ir tai. kad 1^ 
imamiesiems veiksmams tos jėgos 
per silpnos, ir reikia viską daryti, 
kad būtų laimėta laiko tinkamai 
jas paruošti.

Po LTBr centro komiteto bendro posėdžio su Vykdomąja Taryba (iš kairė., | 
dešinę J. Jasiukevičius Ig. Malinuskas, dr. V. IngeleviCius, J. Šlepetys, 
prof. B. Povilaitis, Vykd. Tarybos pirm. V. Sidzikauskas, M. Krikščiūnas, 
Finansų Tarn. Vald. prof. J. Kaminiškas, Kult. • Tarn. Vald. dipl. inž. A. 
Novickis, LTB. C. k-to pirm. P. Gaučys ir V. Pagiris.

Bet argi to nemato amerikie- sūkurį. Šitas interesų susipainio- 
čio raudonasis partneris? Argi jimas vis labiau ir labiau mazgais 
jis nepamėgins sutrukdyti, kad. to užveržia Europos likimą. Ir juo 
laiko neliktų? Mato, ir mielai su- daugiau konferencijų, juo jo at- 
trukdytų. Bet jis taip pat mato, mezgimas, užuot lengvėjęs, vis 
*kad artimojoj distancijoj jo lai*- labiau sunkėja. Bet tuo laimima 
rhėjimas būtų efektingas gal tiek laiko, ir popietinis, t. y. pokari- 
pat, kaip ir buvusiam kare jo nj8> poilsis ilgiau pratęsiamas.

BERLYNAS-RYTU IR VAKARU JĖGŲ 
BANDYMO LAUKAS

Berlyno blokadą pradėdami, ru
sai galvojo, jog Vakarų pajėgos 
turės nusileisti ir iš Berlyno pasi
traukti. Tas f&ktas be abejo būtų 
rusams labai naudingas iš psicho
logines pusės - vakariečių pasitrau
kimas parodytų pasauliui sovietų 
persvarą. Tačiau vakariečiai, kaip 
matyti, suprato, jog jų pasitrau
kimas iš Berlyno būtų didžiausia 
klaida, ir todėl jie nė nemano iš 
jo išsikraustyti. To pasėkoje šian
dien vedamas šaltasis karas, kurio 
finalas tačiau gali būti -„karšto" 
karo pradžia.

RUSŲ SIEKIMAI VOKIETIJOJE
Rusų politika Vokietijoje yra la

bai paprasta. Jie nori Vokietiją.

LTB CENTRO PASITARIMAS SU 

VYKD. TARYBA

Š.m. liepos 20 d. Hanau įvyko 
bendras posėdis LTB Centro Komi
teto su Vykdomąja Taryba. Vykd. 
Tarybos pirmininkas nušvifetė. 
tarptautinę būklę ir pranešė apie 
padėtį. Lietuvoje, pažymėdamas, 
kad su vadovaujančiais veiksniais 
susitarta visais krašto kovos ir 
vadavimo ‘klausimais ir kad toli
mesnei veiklai užsienyje Lietuvos 
vardu panaujinti Krašto įgalioji
mai VLIKui.

Finansų Tarybos valdytojas nuš
vietė Tautos Fondo būklę ir ta 
proga buvo pasiektas susitarimas 
dėl renkamų iš Bendruomenės na
rių mokesčių dydžio ir jų paskirs
tymo tarp Bendruomenės organų ir 
Tautos Fondo nuošimčio.

Su Kultūros Tarybos valdytoju 
išsiaiškinta įvairūs abi puses lie- 
čią klausimai.

Vykdom. Tarybos nariai ta pro
ga aplankė dailės parodą, o Vykd. 
Tarybos pirmininkas stovyklos 
gyventojams padarė pranešimą 
apie tarptautinę padėtį.

partnerio — tik iki Stalingtadui. 
O tolimojoj distancijoj jo likimas 
gali būti toks kaip, ir jo idėjos 
brolio po Stalingrado. Šitoks pra- 
matymas verčia jį moraliai spau
sti. šantažuoti amerikiečius, bet 
vis nesi pulti su visa galva į kaj*o 

užvaldyti su visomis jos ge
rybėmis ir žmonėmis. Rusai gerai 
prisimena Lemino žodžius „Vokie
tija yra svarbiausia grandis revo
liucijų grandinėje". Tačiau čia 
jiems koją pakišo vakariečiai, 
ypač sušaukdami šešių konferen
ciją, stengdamiesi sudaryti vakarų 
Vokietijos valstybę ir pašalindami 
juos nuo bet kokio kišimosi į 
Ruhro krašto reikalus. Berlyne 
blokada yra tik dalis sovietų po
litikos Vokietijoje, stengiantis pa
jungti ją savo interesams.

Kaip teisingai „New York He
rald Tribune" .pastebi, ekspertai 
pradeda suprasti sovietų intenciją 
visą Rytų Europą ir Vokietiją 
įjungti į SSSR. CL tam viena »iš 
didžiausių kliūčių ir yra vakarie-
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čių buvimas Berlyne, nes vakarie
čių išstūmimas iš Berlyno paliktų 
sovietams visiškai laisvas rankas
Rytų zonoje, kuri yra pirmutinis 
laiptas į komunistinę Vokietiją.

KREMLIAUS STRATEGIJA
Šiems savo tikslams pasiekti so

vietai griebiasi įvairių priemonių. 
Pirmiausiai jie nori, kad sąjungi
ninkai atitrauktų savo kariuome
nes iš Vokietijos. Amerikiečiai šį 
manevrą supranta. Jie žino, jog 
rusai savo kariuomenę atitrauks 
į Lenkiją ir išdėstys prie Vokieti- 
jos-Lenkijos pasienio. Amerikie
čiai gi turės savo kariuomenę per
kelti anapus Atlanto, anglai-ana- 
pus Lamanšo, gi prancūzai sudaro 
per menką pajėgą, kad galėtų 
sustabdyti rusų kišimąsi į Vokie
tijos reikalus. Tuo būdu sovietų 
kariuomenės buvimas Vokietijos 
pašonėje ir būtų tas veiksnys, ku
ris jos politinį, ekonominį ir kultū
rinį gyvenimą kreiptų Sovietų Są
jungos link. Antra, jie nori sujung
tos Vokietijos, nes žino, jog tik 
tokioje Vokietijbje jiems lengva 
bus vykdyti savo planą. Atskirose 
Vakarų ir Rytų Vokietijos valsty
bėse tai įvykdyti būtų daug sun
kiau. Sovietų planams Vokietijoje 
ir apskritai Europoje labai trukdo 
ir Europos atstatymo planas. To
dėl jie stengiasi jį boikothoti ir pa
versti neveiksmingu. Berlynas, 
kaip minėta, yra pradžia jų ofen
zyvos prieš vakariečius, nors tai 
ir yra žaidimas su karo pavojum.

AR BUS KARAS?
Yra keletas priežasčių tikėti, kad 

sovietai karo nenori ir nori rasti 
taikią išeitį iš savo pačių išpro
vokuotos padėties. Jie žino, kad 
kare jie iškentės daug vargo ir 
nuostolių, kurie dar ilgus metus

Pavergtoje Lietuvoje
2. PRAMONĖJE.

Durpių gamyba triskart maženė 
nei vokiečių .okupacijos laikais. 
Anglies maža pristatoma. Dėl to 
ir elektros.Kaune maža. Gyvento
jai mieste kuru rūpinasi, kas kaip 
išmano. Dėl to skaitom net lai
kraščiuose, kaip koks sovietinis 
pareigūnas vyksta į kaimą, griauja 
ir gabena kurui tuščias trobas tų, 
kurie yra deportuoti. Įstaigos turi 
pačios pasirūpinti. 1945 m. uni
versitetas ir jo bendrabučiai visai 
nebuvo kūrenami; radiatoriai sus
progo. 1945 m. gauta šiek tiek 
anglių. Neretas atsitikimas, kad 
sovietiniai pareigūnai vyksta į 
kaimą, susiranda negyvenamus 
deportuotųjų namus, nusigriauna 
ir vežasi; į miestą. Taip organi
zuoja sau kuro.

Plytų gamyba sumažėjus dėl- 
darbo jėgos trūkumo. Rokų plyti
nė gamina tik kariuomenei. Pale
monas šiek tiek dirba. Bet gyven
tojam neparduoda nei plytų, nei 
čerpių. Maino paskutiniu laiku tik 
į . . . arklius. Cemento fabrikų 
nėra. Akmenėj — tik fabriko pro- 
^ktas. Taip pat ir Skirsnemunėj,' 
nors ji įtraukta į penkmečio planą.

Tekstilės fabrikai Klaipėdoje ne
dirba. Kaune Drobė atstatinėjama. 
Litex dirba. Audiniai — taip pat. 
Linas veikia, bet galviniai linai iš
vežami į Sovietų Sąjungą,

Odos pramonė laikosi geriau.
Stiklas Radvilišky dirba, Alek

sote — taip pat.
Pieninių daugumas veikia.
Maistas Kaune buvo sudegintas, 

bet bandoma atstatyti. Panevėžy 
Maistas dirba, bet produkcija silpr 
na. Tauragėje — sunaikintas.

Cukraus fabrikas Mariampolėj

Kainų svyravimas nedidelis:
1945 m. sviestas buvo 150 rb., 1947 
120 rb. Po pinigų reformos preky
ba laisva. Bet faktiškai padėtis 
pablogėjo, nes pinigų nėra. Anks
čiau, kai buvo prekyba racionuota, 
pinigų buvo, bet prekių nebuvo, 
per ištisus metus negalima buvo 
gauti daugelio tų maisto produk
tų, kurie maisto kortelėse buvo 
išrašyti..

Darbininkų nuotaikos labai pris
lėgtos, nes darbininkų būvis pab
logėjo kelis kartus. Panaikinta ir 
pirmos okupacijos meto propagan
dinė priemonė darbininkų simpa
tijai laimėti-įmonių direktorias 
darbininkai nebeskiriami.

ŠVIETIMAS IR BAŽNYČIA
Švietimo srityje (statistika ope

ruojant) — pažanga. Padidėjo gim
nazijų ir progimnazijų skaičius. 
Progimnazijos yra net Garliavoj, 
Šilavote. Mokinių skaičius taip pat 
padidėjo. Per mokslo įstaigas turi 
būti perauklėtas jaunimas. Nuo
1946 m. vis labiau švietimas atri
bojamas nuo Vakarų. Iš bibliote
kų išimami vakariniai autoriai, 
programose jie striukinami, sovie
tinių tautų literatūros ir gyveni
mas išplečiamas. Vadovėliai - dau
giausia vertimai iš rusų kalbos. 
Mokyklos turi perauklėti ir reli-, 
gijos atžvilgiu. Neminint priemo
nių, pažįstamų iš pirmos okupaci- 
joss pastebėtina: jei mokytojas 
nueina į bažnyčią, jis tardomas ir 
įspėjamas. Mokytojų didelė dalis 
jauni; gimnazijos mokytojui. už
tenka mokytojų seminarijos baigi
mo. Mokslo lygis dėl to kritęs. 
Didesniuose miestuose (pav., Kau
ne) yra išlikusios gimnazijos ne-

tis pasiuntęs korespondentą ■ pada
ryti su jais pasikalbėjimą, kodėl 
jie bėgę. Korespondentas nuvykęs, 
bet jam nurodytame lageryje ne
radęs nė vieno pabėgėlio ir grįžęs. 
Po poros dienų jis nustebęs, kai 
rado savo laikraštyje išspausdintą 
pasikalbėjimą su tais bėgliais, pa
sirašytą jo inicialais . . . Lietu
voje tokie kuriozai nustojo kurio
zų vardo. Tai kasdieninis įvykis. 
Profesoriai ir rašytojai apie savo 
vardus po įvairiais pareiškimais 

patiria post factum
šitai tenka turėti galvoje, iš ša

lies vertinant Lietuvoje likusių 
viešąjį pasireiškimą.

Bažnyčia
1945 m. buvo palyginti toleruoja
ma, bet jau 1946 m. prasidėjo sti
prus persekiojimas. Žinios apie 
vyskupų suėmimus; apie 80 kuni
gų deportaciją, apie bažnyčių ap- 
dėjimą mokesčiais-visiškai teisin
gos. Vidutinė parapijos bažnyčia 
turi mokėti apie 180.000 rb. (senų
jų, dabar 18.000). Prienuose, Bir
žuose evangelikų bažnyčios pa
verstos arkiidėm. 1946 m. Kalėdas 
buvo uždrausta švęsti. Draudimas 
nepasisekė.

GYVENTOJŲ JUDĖJIMAS, 
senuoju statistikos sudarinėtojų 
vardu, tariant, yra labai gyvas. De
portacijos vyksta planingai, siste
mingai. Seniau minėtas skaičius 
2000—3000 mėnesiui — gana tei
singas. Nuo 1944 ligi 1947 m. pa
baigos deportuota 120.000. Depor- 

. tuojami dabar daugumas prie Ura
lo j šiaurinę sritį. Deportavimo 
metodai — tie patys. Apie juos 
buvo jau rašyta. Vadinamų masi
nių deportavimų ligi 1947 m. galo

nebuvo. Gausiau vežė betgi iš Su
valkijos 1947 m. rugpiūčio — lap
kričio mėn. Bet ir dabartinis veži
mas iš esmės yra masinis nes 
išvežamos masės žmonių. Tik jis 
dabar yra baisesnis, nes planinges- 
nis, apgalvotas, atrinktas. Partizanų 
ir ryšium su partizanų veikla sunai
kintų ir deportuotų civilių žmonių 
yra iki 25.000. Į Lenkijos sritis re
patrijavo 140.000. V

Į deportuotųjų, o ypač į repatri
javusių į Lenkiją vietas atgabena
mi rusai. Jiem kaime įsigyventi 
sunku. Partizanų veiklos dėka jų 
procentas labai nežymus. Bet, 
miestuose jų daugėja. Vilniuje vi
so gyventojų 160.000; iš jų 27*/*% 
rusų, Kaune 126.000 gyventojų, 
rusų tarp jų 35*/»%. Tai vis me
džiaga valandčiojo aparato elitui 
sudaryti. 70%*‘ Partijos ir admk 
nistracinio aparato jau rusai. Vie
tom net apylinkės komitetam va
dovauja rusai.

Žydų Lietuvoje daugumas atke
liavo iš1 Rusijos. Įsikūrė Vilniuje, 
Kaune', Klaipėdoj, Šiauliuose. Ju 
yra apie 14.000. Daugumas dirba 
sovietų okupacinių įstaigų aparate.

Plūsta iš Rusijos taip pat „bez- 
prizorninkai" ir ' „miešočninkai". 
Antrieji prisielgetąuja, prisiskabo 
varpų ir vėl leidžiasi atgal į Ru
siją. Pirmieji yra didesnis krašto 
gyventojam pavojus. Jie liekasi 
krašte ir suaaro daugiausia' kri
minalistinį elementą. Sovietinė, 
sistema yra išmokusi besprizomin- 
kus sunaudoti savo galybės apara
tui: juos verbuoja į enkavedistus. 
Tam darbui jie psichologiškai yra 
parengti, nes jie neturi jokio sen
timento tėvam ar kitiem šeimos 
nariam. (Bus daugiau)

nebus užmiršti, ir kad amerikiečių 
bei anglų atominės bombos pas
laptis yra sprendžiamas ir sulaikąs 
faktas. Jie taip pat žino, kad jų 
pozicija, palyginus su JAV, yra 
silpnesnė, negu prieš II-jo pasau
linio karo pabaigą. JAV pradėjo 
vėl ginkluotis. Komunizmas prara
do pagrindą Prancūzijoje ir Angli
joje. Europds atstatymo planas 
duoda daug vilčių skubiam jos pa
gijimui. Vakarų Vokietija, ta svar
biausia ir turtingiausia .krašto da
lis, Londono susitarimais tapo vi
siškai atskirta nuo Sovietų Sąjun
gos. Prie to viso dar stipriausia 
ir patikimiausia jos satelite Jugo
slavija atrodo yra pasinešusi nuo 
Sovietų Sąjungos nusikreipti. Ta
čiau kiti stebėtojai sako, pasak 
„The New York Times", kad ši
tuose argumentuose yra plyšys ir 
kad gali ateiti laikas, kada Krem
liaus vyrai nutars, kad jiems jų 
vartoti metodai yra netinkami ir 
tuomet . . .1 Bet apskritai yra ti
kima, kad Sovietai nori taikos, 
kaip ir vakariečiai.

VAKARAI NESTIPRŪS
Nestiprūs yra ir aliantai. Pran

cūzija yra visiškai nepajėgi. Joje 
ir Italijoje dar yra komunistinių 
jėgų, kurios karo metu galėtų šni
pinėti ir sabotuoti. Amerikos gink- 
lavimasis eina labai lėtu tempu. 
Sovietai gi turi šiuo metu apie 
4.500.000 karių ir apie 1.250.000 
turi satelitinės valstybės. Prancū
zija šiuo metu turi Europoje tik 
penkias divizijas, nors 1939 m. tu
rėjo 100 divizijų. Anglai savo ka
riuomenę sumažino iki 900.000 ka
rių, gi amerikiečiai Vokietijoje 
turi tik 90.000. Todėl kariniai ste
bėtojai yra priėję išvados, jog da
bar kilus karui, Europoje iniciaty
vą į savo rankas paimtų Sovietų 
armija.

'Sprendžiamas laikas nebetoli. 
Tuo tarpu sovietai bando sukurti 
antrąjį Muencheną prieš Vakarus.

buvo daugiausia sunaikintas, bet 
jau veikia. Panevėžy — taip pat.

Popierio fabrikas buvo apnaikin
tas, bet jau veikia. — Geležinke
lių dirbtuvės Kaune — praplėstos, 
fabrikai apskritai daugiausia ga
mina karo reikmenis, ir jų pro
dukcija eina į Sovietų Sąjungą^ 
Bendras ūkio pajėgumas, palyginti 
su 1939 m., tėra mažesnis nei 

50 %.
Geležinkelių judėjimas didelis. 

Kariniai traukiniai eina kas kelios 
minutės. Keleivinių traukinių tarp 
Kauno ir Vilniaus — vienas per 
parą, tarp Kauno ir Šeštokų — 
kas antrą dieną. Plentai labai duo
bėti, niekas netaiso. Nemune laivų 
judėjimas mažas. Daugumas laivų 
buvo suspėję išplaukti. Klaipėdos 
uostas atstatomas ir plečiamas. 
Jame yra didelė povandeninių lai
vų bazė. Didžiausia Pabaltijy. Lai
vam įrengti cementiniai bunkeriai.

Darbininkai ir uždarbiai
Amatininkai visi ąrtelėse. Indi

vidualiai dirbdamas, turi mokėti 
didelius mokesčius ir negali išsi
versti.

Darbininkas specialistas uždirba 
iki 450 rb. Už riebalų kg. 1947 m. 
jis turėjo mokėti 12 červ. (120 rb.). 
Maskvoj dvigubai.

(1945 m. į Maskvą sviestą lėktu
vais gabeno!) Iš uždarbio išskai
tymai visokiem reikalam dideli. 
Išskaičius gryno uždarbio lieka 
maždaug vienam klg. sviesto. Gim
nazijos mokytojas gaudavo lig 
šiol 750 rb., pradžios 60Q rb.’ Mo
kytojai kaip ir darbininkai, iš al
gos negali išgyventi. Mokytojus 
remia produktais vaikų tėvai. Dar- 
bininki verčiasi ką nudžiaudami iš 
savo dirbtuvės gaminių ir juos 
pardavinėdami rinkoje. Paskutiniu 
laiku ėmė smarkiai bausti pasi
savinimą iš įmonės. Geriausiai 
atlyginamas aukštųjų mokyklų 
personalas. Nuo 1936 m. jam algos 
pakeltos 1000—10.000 rb., u-to 
rektoriui 16.000.

koedukacinės-skyrium berniukam, 
skyrium mergaitėm.

Abiejuose universitetuose stu
dentų yra apie 5000. Kauno u-te 
rusų studentų nedaug, Vilniuj (uni
versitete ir meno akademijoj) dau
giau. Kaune paskaitos lietuviškai, 
Vilniuj lietuvių ir rusų kalba.

Į universitetą gali būti priimami 
tik tie, kurių tėvai neturi daugiau 

kaip 18 ha.
Kauno universitete reikalauja

ma taip pat, kad kandidatas į stu
dentus pristatytų vietos kompar
tijos ištikymbės pažymėjimą. Uni
versitete' forsuojami technologiniai 
mokslai'. Bet ir be forsavimo patys 
studentai eina į tiksliuosius moks
lus; humanistiniai fakultetai stu
dentų turi visai mažai. Ten sun
kiai pakeliama marksistinė-bolše- 
vikinė mokslų dvasia. Koks stu
dentijos veidas, nepaisant viso 
spaudimo, galima spręsti iš to, kad 
Kauno universitete iš 2000 studen
tų komjaunuolių buvo 13.

Spaudos 
išleidžiama daug. Bet -tai vis pro
pagandinė literatūra, kuri neskai
toma. Kaimuose mokytojai įparei
goti išplatinti po keliasdešimt eg
zempliorių laikraščio. Jeigu neiš
platina, turi savais pinigais sumo
kėti. Taip paprastai ir ešti, nes 
kaime mažiau sovietinę spaudą 
skaito. Tik tuo metu, kai sovieti
nėj spaudoj imta plūsti vakarie
čius, kai Višinskis kalbėjo apie 
DP, laikraščiai buvo perkami gy
viau. Tokie laikraš&ai kaip „Tė
vynės Balsas" Lietuvoje neplatina
mi. Jie gabenami tik DP. Mieste
liuose ir net kaimuose yra įtaisy
tos skaityklos, bet niekas jų ne
lanko < . . Šiom dienom šveicarų- 
IMkraščiai aprašo kuriozini faktą 
Čekoslovakijoj.

Esą iš ęekoslovakijos ėmę gau
siai betgi žmonės į VaSarus. Pa
sienyje įtaisytas lageris, kuriame 
laiką sugautuosius. Vienas laikraš-]

Atsakymas „spaudus etikos“
' mokytojui p. Li
„Mūsų Keliąs" š. m. Nr. 38(150) 

atspausdino p. Liudo Dovydėno 
laišką, kuriame jis skundžiasi, 
kad „Žiburiai" atsisakė spausdinti 
jo straipsnį „Nežinojimas ar sukta 
valia" (atspausdintą tame pačiame 
„M.K." Nr.), kuriame diskutuoja
ma su J. Mažiuliu dėl jo straipsnio 
„Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
organizacija ir Kultūros Fondas" 
(Žib.“ Nr. 22). Laiško autorius pik
tinasi tokiu „Žib." elgesiu ir net 
porą kartų kalba apie „savotišką 
„Žiburių" spaudos etiką.“

Mus toks p. L. D. mostas labai 
stebina, nes jis pasišauna „Žibu^ 
rius" mokyti spaudos etikos, už
miršdamas pasižiūrėti savo elgesio 
etiškumo.

Perskaitęs J. Mažiulio str., p. L. 
D. atsiuntė mums LKF klausimu 
diskusinį str., kurio mes neradome 
galima spausdinti dėl jo tono. Nė 
užsiminti p.L.D. neužsiminė, kad 
tai LKF, jo pirmininko ar paties p. 
L.D., kaip asmeniškai paliesto as
mens, atsakymas J. Maži ulini.

. Panašių diskusinių straipsnių re
dakcijos gauna daug ir daug jų lie
ka nespausdintų, bet dėl to niekas 
apie „etiką“ nešūkauja. Tad iš kur 
p.L.D. iškasė tokią ..etiką", kad 
mes būtinai privalome spausdinti 
kieno nors diskusinį straipsnį? Jo
kia etika dar neatėmė redakci
joms teisės vertinti straipsnius ir 
spausdinti tik tuos, kuriuos jos 
randa tinkamus.

Bet kai mes jo str. nespausdino
me, p.L.D. griebėsi kitokio ėjimo: 
VII.13 parašė „Žib.“ redakcijai 
laišką, kad „Kultūros Fondo var
du, ne savo asmenišku reikalu ra
šiau minėtą straipsnį . . Bet ir 
šį kartą jis „Žib.“ red. rašo „ne 
kaip Lietuvių Kultūros (Fondo?) 
Steig. Komiteto pirmininkas, bet 
kaip spaudos darbininkas“. (Tas 
pats VII. 13 laiškas). Išeitų, kad

udui Dovydėnui
LKF įgaliojo ar phprašė „spaudos 
darbininką" p. L. D. pradėti su 
Mažiuliu diskusijas. Ar taip iš ti
krųjų buvo, būtų, žinoma, įdomu 
išgirsti iš paties LKF, bet mūsų 
atžvilgiu tai nė kiek dalyko ne
keičia — p.L.D. str. liko kaip ir 
buvo tik diskusinis. p.L.D. pasisa
kymas, nors jis būtų ir kam nors 
prašant parašytas. Ar jį kas parašė 
ar ne — ne mūsų pareiga tyrinėti.

Bet mes ir nelaikėm būtinu da
lyku, kad pats LKF oficialiai atsa
kytų. LKF yra viešas dalykas ir 
dėl jo gali pasisakyti tiek J. Ma
žiulis, tiek ir p.L.D. Tad p.L.D. VII. 
31 rašydami, nurodę, kodėl jo str. 
nespausdinom, pranešėme; „Mes 
neatsisakom Įdėti Jūsų atsakymo, 
kuriame rimtai būtų kalbama tik 
apie iškeltą dalyką". Bet p.L.D. 
matyt, įsitikinęs, kad mes privalom 
spausdinti vis tiek, ką jis parašys.' 
Tad pasipiktinęs su skundais nubė-. 
go į „M.K." Ir jo etika šį -kartą 
leido padtuot mūsų laišką, pralei
džiant aukščiau cituotą sakinį, kad 
sudarytų įspūdį, jog mes jain ne
leidę iš viso kalbamu klausimu 
pasisakyti.

Bet to dar maža. „Spaudos dar
bininkas" p.LJD., pąkartotinai ra
gindamas „Žib." red. jo straipsnį 
išspausdinti, rašo: „Laukdamas Jū
sų atsakymo, tikiuosi, kad tolimes
nės diskusijos neteks 1 perkelti į 
kitus laikraščius, kur man tektų 
atidengti ir gan savotiškas vaid
muo „Jūsų vedamo laikraščio „Ži
buriai" (Mūsų’ pabraukta).

Toks „spaudos darbininko" gra
sinimas redakcijai, norint priversti 
ją įdėti to „spaudos darbininko" 
str. yra aiškiai kvalifikuotas daly
kas ir teisinėj kalboj vadinamas 
šantažu. Mums keista, kad p.L.D. 
tai suderina su „spaudos dubinin
ko“ etika ir dar jaučiasi turįs tei
sės pakelti balsą kaip spaudos eti
kos gynėjas ir mokytojas.
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Višinskis diktuoja Dunojaus statutą
P. LAUKUVIS

Dunojaus konferencija, prasidė
jusi pereito mėn. pabaigoj, yra 
puikus pavyzdys, kaip sovietų 
„garinio volo taktikos” politika 
negerbia visų jų įtakoje esančių 
valstybių reikalų bei troškimų.

Yra visai aišku, kad Sovietai 
Dunojaus konferencijoje nori pa
siekti savo politinių interesų ir 
kad Dunojaus pajungimas Krem
liui yra daug svąrbesnis faktorius, 
negu prie Dunojaus prieinančių 
paskirų kraštų gerovė ir ūkiniai 
reikalavimai. Jei Maskvai tų kraš
tų gerovė rūpėtų, jokiu būdu so
vietai nebūtų Austrijos išjungimu 
iš konferencijos teisėtų dalyvių 
skaičius bei prancūzų ir amerikie
čių papildomų nuostatų atmetimu 
Dunojų padalinę į dvi dalis, tuo 
būdu nutraukdami Rytų ir Vakarų 
prekybinius ryšius.

Politiniai stebėtojai netiki, kad 
Višinskis į Belgradą atvyko vien 
tik Dunojaus reikalu. Į tokias kon
ferencijas paprastai Rusija sunčia 
žymiai smulkesnius diplomatus, 
bet ne tokias figūras kaip Višins
kis. Tikroji Višinskio misija Bel
grade, anot Newsweek, esanti iš
siaiškinti nesusipratimus su Tito ir 
eventualiai betarpiuose pasikalbė
jimuose padaryti pirmuosius žings
nius Rytų bloko skilimui sulaikyti.

Visų konferencijoje dalyvaujan
čių kraštų, ypač JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos, Svarbiausias tikslas 
buvo išdirbti tokią Dunojaus kon
venciją, kuri visiems kraštams 
garantuotų šios upės laivynin- 

• kystės laisvę. Sovietų patiektasis 
projektas, kuris 7:3 priimtas kaip 
bazė naujam Dunojaus teisiniam 
sureguliavimui, apima kaip tik 
visą eilę punktų, kurie labai su
varžo prekybos laisvę. Sis projek
tas numato, kad kiekviena valsty
bė, esanti sovietų įtakos sferoje, 
gali išleisti ir savo taisykles bet 
tik pagal „sovietų specialistų" pa
rengtus nuostatus.

Rusijos atstovas Višinskis savo 
tvirtinimais ir įrodinėjimais, kad 
JAV Dunojaus konferencijoje nori 
pasiglemžti Dunojaus valstybes sa
vo kontrolėn, norėjo Amerikos 
pasiūlymams — tikrai sutarptau- 
tinti Dunojų — primesti imperiali
stinį atspalvį.

Savo kalboje JAV ambasadorius 
Cannon ypatingai užakcentavo, 
kad Amerika šioje konferencijoje 
siekia panaikinti visas užtvaras, 
kurios kliudo Europos atstatymui. 
Būdamos sutarčių signataras su 
satelitinėmis valstybinėmis, JAV 
turi įvykdyti visą eilę tiems kraš
tams įsipareigojimų. Taip pat ir 
okupacinėms pajėgos Vokietijoje 
ir Austrijoje turi atlikti eilę užda
vinių šių okupuotų valstybių, kol 
šias teises galės vėl jos pačios 
ginti.

Vakariečių atstovai konferenci
joje reikalavo, kad iš sovietų pro
jekto būtų išbraukti paragrafai, 
kurie padunojaus valstybėm su
teikia išskirtinę teisę, o konvenci
jos pagrindan būtų imami laisvos

Tito prasidėjus konferencijai, iš
vyko į savo vasarvietę, ir ponas 
Višinskis vargiai pajėgs jį iš ten 
parsikviesti į Belgradą, o turės 
prašyti malonės, kad jį priimtų sa
vo vasaros rezidencijoje. Ar šie 
spėliojimai pasitvirtins, dar neaišku, 
bet Jugoslavija dėl Rytų valstybių 
ūkinio spaudimo vis labiau dairosi 
į Vakarus ir gali vieną dieną pa
mėginti dar žengti vieną pavojingą 
žingsnį Vakarų link. Višinskio 
uždavinys tai sutrukdyti.

Keliaujančios smiltys Lietuvos pajūry

Tad Dunojaus konferencijos 
viešpats turi ir kitų užkulisinių 
misijų, kurios iš tikrųjų gal svar
besnės yra Rusijai, negu Duno
jaus laivyninkystės ir prekybos 
laisvė.

Prie ko priveda diktatūra
Ispanijos tragedijos padariniai
Po pilietinio karo visa Ispanija 

pateko į diktatoriaus Franko ran
kas. Šiandien, praėjus geram lai
ko tarpui, pasaulis ir-ispanai pa
matė prie ko priveda diktatūra. 
Pasak „New York Herald Tribū
ne“ tiek aukštasis, tiek vidurinis, 
tiek žemasis luomai, nuo komu
nistų iki monarchistų, visi yra 
vienodai griežti dabartinės val
džios atžvilgiu. Franku nepaten
kinti netik tie, kurie pasyviai 
laikėsi pilietinio karo metu, bet 
net ir tie, kurie jį rėmė jo iškili
mo metu 1936 m.

Daug įvairių skundų galima 
girdėti valdžios atžvilgiu, kur tik 
pasisuki. Negalima rasti nė vieno, 
kuris negalvotų, jog Franko val
džia darosi vis turtingesnė ir tur
tingesnė kiekvieno bendruomenės 
nario sąskaita, nors žemasis it 
vidurinis luomai kenčia daug 
daugiau už pasiturinčius.

pildyti vadinamą „triptico“, trijų 
puslapių anketą, kuri kiekvieną 
kartą pakartotinai turi būti už
pildoma, keliantis iš vieno miesto 
į kitą. Ten ji turi būti pristatyta 
Comisariui kartu su asmens do
kumentais. Perkant geležinkelio 
bilietą, reikia užpildyti kitą an
ketą, kurioje turi būti nurodytas 
adresas, keliaujama vieta, ir ke
lionės tikslas. Traukiniuose slap
tosios policijos tarnautojai tikri
na asmens dokumentus ir nusira
šinėja jų numerius. Nieko ne
reiškia ambasados išduotas pati
kimumo pažymėjimas, norint iš
vykti iš krašto. Jei tas asmuo 
daugiau kaip mėnesį ten gyveno, 
jis turi iškeliaujant vis tiek tu
rėti policijos sutikimą.

Užsienio prekyba yra beveik 
sustabdyta. Aukšti muitai atkal
ba visus nuo legalaus prekiavimo 
užsienio prekėmis.

teuždirba, jog gali išsinuomuoti 
tik pigų kambarį menkam name.

Skurdas yra didelis. Negalima 
pereiti skersai gatvės, kad nebū
tum užkabintas purvino, apdris- 

'kusio elgetos.
Nesutvarkytas ' Ispanijoje ir 

sveikatos klausimas. Pav., šiemet 
ten vien džiova mirė 20.000 žmo
nių. Ten nėya ftė pusės tų lovų 
ligoninėse, kurių būtinai reiktų.

Trint daug pinigų, Ispanijoje 
galima gyventi net labai gerai. 
Dolerio kursas oficialiai yra 16 
pezetų, gi juodojoj rinkoj duo
dama už jį dvigubai.

Affidavitai - tikra emi-

Cenzūra ir „Estraperlo“
Nuostabu yra, kad Ispanijoje 

kiekvienas kalba gAna laisvai, ta
čiau su aiškia maža baime susi
durti su policija. Spauda, kino 
teatrai, radijas
griežtai, totalistinei cenzūrai pa
jungta.
lūpose skamba žodis, kurio nėra 
jokiame ispaniškame žodyne. Tai 
„estraperlo“ — juodoji prekyba.

viskas yra

laivyninkystės ir laisvos krekybos 
dėsniai visiems kraštams ir kad 
Dunojaus komisijos darbo pagrin
dan būtų dedami Jungtinių Tautų 
chartos dėsniai. Šie Vakarų pasiū
lymai buvo atmesti. Jugoslavijos 
ir Rumunijos atstovai ta proga pa-‘ 
reiškė, kad vakariečiai nori Duno
jaus komisiją pajungti J. T. kon
trolei todėl, kad jie ten turi dau
gumą.

Visai neabejotina, kad sovietai 
savo projektus tikrai prakiš, nes 
Balkanų valstybių delegacijos at
stovauja ne tautinius, bet partijų 
politinius interesus. Šių visų klau
simų sprendimas sovietų rankose, 
ir kokie bus šios konferencijos re
zultatai nesunku atspėti.

Visai Dunojaus konferencijai 
toną /iuoda sovietų atstovas ir užs. 
reikalų ministerio pavad. Andrėj 
Višinskis. Jis yra tos konferenci
jos viešpats ir diktuoja tai, ką 
Kremlius įsako ir nori.

Dabar kiekvieno ispano

Darbas ir pragyvenimas
Darbas šiandien Ispanijoje yra 

vienas iš pigiausių dalykų. Todėl 
nestebėtina, kad vidurinio luomo 
ispanai turi dažnai dvi ar net dau
giau tarnybų, kad galėtų su savo 
šeima bent pakenčiamai pragy
venti. Pasak to paties „New York 
Herald Tribūne“, universiteto pro
fesorius, jei jis turi dar šeimą, tiek

' Kas toliau?
Didžiausias ispanų tragizmas 

glūdi tame, jog jie nemato išei
ties iš dabartinės padėties. 'Jo-' 
kiame ispane jie nemato’ savo iš
gelbėtojo ar bent pakenčiamo sa
vo reikalų tvarkytojo. Ispanuose 
vyrauja nuomonė, jog tiek bloga 
monarchija, tiek respublika, gi 
blogiausia diktatūra, ir joks val
džios pasikeitimas neatneštų pa
gerėjimo. Dėl tokios*jų filosofi
jos ten giliai šaknis įleidęs anar
chizmas.

Sukilimui Ispanijoje taip pat 
maža vilties. Visas kraštas miestai, 
miesteliai ir kaimai — yra pilni 
strategiškai išdėstytų kariuome
nės dalinių.

Stebėtina, jog Ispaniją, kuri turi 
tokią garbingą daugelio amžių 
istoriją, dabar tėra menka 27 mi
lijonų gyventojų valstybė su val
džia, kuri lyginama gerai orga
nizuotų „gangsterių“ grupei.

Baigiant tenka akcentuoti, jog 
ispanų tauta dairosi sau pagal
bos. Jei ji neateis iš Vakarų, ji 
ateis iš Rytų. O čia ir glūdi visas 
Ispanijos problemos išsprendimas.

A. K.

gracijos garantija
Čikagos lietuvių dienraštis 

„Draugas" rugpjūčio mėn. II d. nu
mery spausdina straipsnį „DP įsta
tymas ir jo aiškinimas". Straips
nyje apie afidevitus taip sakoma: 
„Aišku, kad turintieji afidevitus 
yra išpildę imigracijos įstatymo 
reikalavimus del garantijų, kad jie 
nepasidarys visuomenės našta ir 
tai didesnius reikalavimus, kurie 
apima pilną imigranto išlaikymą. 
Tad nelogiška būtų reikalauti iš jų 
menkesnių — darbu ir butu aprū
pinimo garantijų. Ir galima 4)e di
delės rizikos spėti, kad pirmiau 
konsulatai aprūpins vizomis turin
čius afidevitus ir tuo būdu paten
kinančius ir bendro imigracijos 
įstatymo reikalavimus". Toliau 
straipsnyje rašoma, jog po DP 
įstatymo priėmimo į Ameriką atei
ną aliarmuojantys DP laiškai ir 
nusivylimas afidevitais. Laikraštis 
mano, kad ir bolševikiškoji agi
tacija pasinaudoja šia pereinamąja 
padėtim ir visokiais gandais DP 
nuotaikas drumsčia.

PASIKEITIMAI LTB CENTRO 
KOMITETE

Išvykus dviem LTB C. Komiteto 
nariams dr. A. Sidaravičiui ir dr. 
V. Jasaičiui į užjūrį, jų vieton į 
komitetą įeina daugiausia balsų 
gavę kandidatai B. Žukauskas ir J. 
Audėnas, abu iš Hanau stovyklos.

LTB.

egzaminams; tokių yra 148, Šiuo 
metu geriausia išspręsta anglų zo
nos studentų būklė, nes ten visi 
studentai gauna iš vokiečių kišen
pinigius, kurie siekia ligi 100 DM 
į mėnesį.

Pravedus piniginę reformą, kari-
Si juodoji rinka yra visur ir api
ma visa. Greitojo traukinio bilie
tą, kojinių, baltos duonos, ameri
koniškų cigarečių, vaistų — vis
ko galima gauti tame „estraper
lo“. Kaip ir kituose kraštuose, taip 
ir Ispanijoje juodoji prekyba 
prasidėjo dėl prekių trūkumo, 
tačiau vyriausybė nesiima jokių 
priemonių tai prekybai sustab
dyti. Galima išgirsti daug pasa
kojimų, kaip valdžia net pasinau
doja tokia situacija. Geriausias 
pavyzdys yra valdžios mokėjimas 
aprūpinti specialiu maisto davi
niu atsakingus kariuomenės ir 
policijos pareigūnus. Gi tas mais
tas yra perkamas „estraperlo“. 
Šita juodoji prekyba verčia ne
pasiturinčius ispanus nešti sunkų 
vargą.

Kiekvienas žingsnis saugomas.
Nuo to momento, kai patenki į 

Ispaniją, prasideda įvairios re
gistracijos. Pirmiausia reikia už-

Pasitarimas švietimo reikalais
Rugpjūčio 10 d. Fellbache įvyko 

specialus pasitarimas švietimo rei
kalais, kuriame dalyvavo Vykd. 
Tarybos pirmininkas, Finansų ir 
Kultūros Tarnybų reikalų valdyto
jai, LTB Centro Komiteto pirminin
kas, L.R.KrVy r. Valdybos atstovas, 
švietimo ir Kultūros Tarybos pir
mininkas, Švietimo Valdybos pir
mininkas ir LTB C.K.ryšininkas 
prie Vykd. veiksnių.

Buvo išnagrinėta dabartinė mūsų 
mokyklų finansinė būklė, kuri dau
geliu atvejų yra sunki, nes daug 
vidur, mokyklų mokytojų negauna 
atlyginimo. Konstatuota, kad pra
džios mokyklų būklė yra patenki
nama. Jeigu kur prad. m-lų moky
tojai negauna atlyginimo iš vokie- 
-čių, kalti dėl to vietų Apylinkės

Komitetai. Kaa^ngi amerikiečių zo
noje vokiečių mokamas mokyto
jams atlyginimas siekia apie 40%, 
tai papildomai mokytojams turėtų 
sudėti po 10% vietos komitetai iš 
dirbančiųjų algų 10% — tėvai ir 
10 % L.R.K. — Taip susitvarkius, 
visi mokytojai gautų įmanomą 
atlyginimą. Be to, mažinant išlai
das, reikėtų mažinti etatus. Dėti 
visas pastangas, kad vokiečių mo
kamų algų pagrindu būtų laikoma 
ne 25 mokiniai, bet 15.

Buvo konstatuota, kad pasunkė
jus BALF:o finansinei būklei, šiais 
metais vargu ar bus iš jo gauta 
aukų. Ligi pinigų reformosjiradžios 
buvo šelpiama 1180 studentų, po 
reformos tebus šelpiama tik baigią 
studijas, besiruošią diplominiams

tatyvinių organizacijų reikalai tiek 
pablogėjo, kad joms gręsia pavo
jus sustabdyti savo veiklą.

Norint paskatinti bendruomenės 
narius aukoti lėšų mūsų švietimo, 
šalpos ir kultūros reikalams nutar
ta prašyti Vykdomąją Tarybą ir 
LTB Centro Komitetą išleisti ben
drą atsišaukimą.

Aptarus kultūrininkų emigraci
jos į JAV reikalą, nutarta prašyti 
Amerikos lietuvių organizacijas 
jiems išdrūpinti darbo ir buto ga
rantijas.

Buvo pasikeista nuomonėmis dėl 
atkursimos Lietuvos ūkio reikalų 
ir rasta reikalinga tam ruoštis. 
Pirmon galvon reikia ruošti kvali
fikuotų darbininkų kadrus, amati
ninkus, kurių bus labai didelis trū
kumas. Siekiant to tikslo, reikia 
didelę dalį mūsų jaunimo kreipti į 
amatų mokyklas.

Galiausiai buvo pasikeista nuo
monėmis ir švietimo administraci
niais klausimais. LTB
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Trisdesimfs metu Lietuvos Raudonajam Kryžiui!
PASIKALBĖJIMAS SU L. RAUD.KRYŽIAUS STEIGĖJU, DABARTINIU L. R. KR. GENERALINIU 

ĮGALIOTINIU IR VISUOMENES DARBUOTOJU PROVIZORIUM JONU MAKAUSKIU

— Gal malonėtumėt papasakoti 
kaip Įsisteigė L. Raud. Kryžius?

— Dar 1918 m. pabaigoje Dr. Ro
kas Šliupas parengė LRK-žiaus 
statutą ir, pasitaręs su būreliu 
tuomet gyvenusių Kaune visuo
menės darbuotojų, 1919 m. sausio 
12 d. sušaukjė L. Raud. Kr. Drau
gijos steigiamąjį susirinkimą. Įsta- 
tuomet gyvenusių Kaune visuo- 
kas Šliupas, Dr. Jurgis Alekna, 
Dr. V. Ingelevičius ir aš. Susirin
kimas įstatus' priėmė ir įteikė pat
virtinti Ministerių Kabinetui, kuris 
tat ir padarė 1919 m. vasario mėn. 
10 d.

L. R. Kr. darbas užsimezgė nuo pat 
steigiamojo susirinkimo. Buvo iš
leistas atsišaukimas „Į visuo
menę". Pradėta steigti ligoninės ir 
rinkti baltiniai, paklodės, rank- 
šluoščiai, tvarsliava ir t. t. Tuomet
vyko kovos dėl Nepriklausomybės 
ir teko organizuoti visokią pagal
bą kovojantiems karžygiams. Dau
giausia tada dirbo ir visai veiklai 
vadovavo ilgametis L.R.Kr. pirmi
ninkas Dr. Rokas Šliupas. Darbas 
buvo labai sunkus. Trūko prityru
sių darbininkų, lėšų, tinkamų pa
talpų ir vyko karas su vidaus ir 
išorės lietuvių tautos priešais.

— Kuriuos kitus darbus atliko 
L.R.Kr. tuometinių kovų metu?

— Tiekė medicinos pagalbą mū
sų kariams, globojo bei šelpė karo 
invalidus, jų šeimas ir našlaičius. 
Organizavo kovą su epidemijomis 
ir kitomis socialinėmis ligomis. 
Rinko žinias apie žuvusius ir din
gusius fronte, t mirusius ligoninėse 
ir sužeistuosius karius. Šelpė žu
vusių karių šeimas. Tarpininkavo 
kariavusioms šalims, renkant ži
nias apie žuvusius, sužeistuosius 
ir nelaisvėn pakliuvusius karius. 
Teikė pagalbą nukentėjusiems dėl 
karo veiksmų gyventojams. Dar
bas, kaip matote, didelis ir L.R.Kr. 
jį atliko garbingai.

— Ką veikė L.R.Kr. taikos metais?
— Čia **visų darbti nesuminėsi. 

Galima prisiminti tik svarbiuosius. 
Įsteigė ir išlaikė didelę ligoninę 
Kaune. Iš pradžių čia gydė karius, 
o vėliau — moterų ligas. Ši ligoni
nė .išsivystė į pavyzdingą Vyt. Di-

RAŠO JURGIS KILNA

džiojo Universiteto polikliniką. 
Prie ligoninės gražiai veikė vais
tinė. Ji tiekė prieinamomis kaino
mis gerus vaistus ne tik ligoninei, 
bet ir gyventojams. Ilgus metus 
veikė įvairių ligų gydymo ambula
torija. Perėmė tvarkyti ir tobulin
ti Birštono kurortą. Nugriovė lūš
nas ir pastatė mūrinius gydymo 
pastatus. Sutvarkė angliarūkšties 
ir purvo vonių tiekimą bei kitokį 
balneologinį gydymą. Omu laiku 
Birštonas virto puikiu Lietuvos 
kurortu. Įsteigė moderninę sana
toriją džiovininkams A. Panemu
nėje. Kiek vėliau atidarė pavyz
dingą moterų ligų ligoninę. Klaipė
doje ir sanatoriją Palangoje.

Steigi L.R.Kr, taip pat gailes
tingųjų seserų, akušerių, feldšerių, 
slaugių ir kito hnedicinos ir sani

tarijos pagalbinio personalo mo
kyklas ir kursus. Nepriklausomy
bės metais išleido kelis šimtus 
kvalifikuotų šios srities darbinin
kų. Rengėsi karo meto uždavi
niams. Plėtė profilaktinį gydymą. 
Rėmė gaisrų, potvynių ir kitų ne
laimių paliestus Lietuvos gyvento
jus. Šelpė pavargėlius.

Organizavo L.R.Kr. jaunuomenės 
būrelius. Leido jaunimui „Žiburė
lio" žurnalą. Palaikė ryšius su Tarpt. 
Raud.Kryžiumėir kitų tautų panašio
mis organizacijomis. Dalyvaudavo 
Tarpt. Raud. Kryžiaus konferenci
jose. Tiekė įvairias statistikos ži
nias apie L.R.Kr. veiklą.

— Iš kur lėšas gaudavo L.R.Kr. 
šitokiam dideliam darbui?

— Pradžia buvo labai sunki. Ne
buvo pinigų, vaistų ir reikalingų 

medžiagų. Teko atsitiktinėmis au
komis verstis. Bet jau 1919 me
tais gauta iš Amerikos apie IO 
vagonų vaistų ir kitos sa
nitarinės medžiagos. Parėmė 
lėšomis atskirus darbus tuo
metinė vyriausybė. Vėliau suor
ganizuota L.R.Kr. loterija, kuri me
tai iš metų plėtėsi ir tiekė nuola
tines lėšas svarbiesiems darbams. 
L.R.Kr. turėjo lietuvių visuomenė
je gerą vardą ir nuolat gaudavo 
kartais net ir stambokų aukų. 
Jautresni artimui tautiečiai dažnai 
ir testamentais palikdavo L.R.Kr. 
pinigų bei turto. Narių mokestis 
sudarė menką poziciją.
Amerikos lietuviai, kaip ir šiuo 
metu, labai efektingai rėmė L.R.Kr. 
darbus pirmąjį jo gyvavimo de
šimtmetį. Jię buvo suorganizavę 
net savą „Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui Remti Draugiją" su centru 
Chicagoje ir skyriais įvairiose lie
tuvių kolonijose. Šios draugijos 
pirmininkas Dr. Rutkauskas lankė
si Lietuvoje įr tarėsi su L.R.Kr. 
Vadovybe, kaip vykdomą paramą 
išplėsti. Vėliau L.R.Kr. finansiškai 

sustiprėjus, Amerikos lietuvi^ pa
rama sumažėjo. Tremtyje lėšos ir 
gėrybės daugiausiai vėl gaunamos 
iš Amerikos lietuvių per BALF-ą. 
Dar L.R.Kr. vertėsi lėšomis iš savo 
įstaigų ir įmonių operacijų. Nau
dojosi Valstybės Iždo ir Lietuvos 
bankų kreditais.

— Kas iki šiol vadovaudavo sėk
mingai L.R.Kr. veiklai?

— Iki išleidimo „Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Draugijos Įstaty
mo“ ir naujojo „Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus Draugijos Statuto” 
(„V.Z." Nr. 381) L.R.Kr. Draugijai 
vadovavo Vyriaus. Valdyba. Ją 
vieneriems metams rinkdavo vi
suotinis metinis narių surinkimas 
įprastu demokratiniu būdu. Iki 
pertvarkymo kasmet Valdybos pir
mininku buvo vienbalsiai perenka- 
mas Dr. Rokas Šliupas. V-ba dau
guma balsų ąfjrendė L.R.Kr. reika
lus. Visi Vyr. V-bos nariai aktin
gai dalyvavo Dr.-jos darbose. Dr. 
R. Šliupas tiekė V-bai daugiausiai 
visokių projektų sumanymų, vyk
dė V-bos nutarimus ir. atstovau
davo D-jai Lietuvoje ir užsieniuo
se.

A. Smetonos ir J. Tūbelio vy
riausybei išleidus minėtus nuosta
tus ir L.R.Kr. pagrindiniai pertvar
kius, Vyr. V-bą sudarė pirminin
kas, vicepirmininkas ir 5 nariai 
(37 str.) Dr.-jos pirmininką ir vice
pirmininką, Vidaus Reikalų Minis- 
terio pristatymų, susitarus jam su 
Krašto Apsaugos Ministerių, skyrė 
Respublikos Prezidentas. Vyr. V- 
bos vieną narį skyrė Krašto Ap
saugos Ministeris, kitą-Vidaus Rei
kalų Ministeris. Dar tris asmenis į 
Vyr. V-bos narius ir du jiems kan
didatus trejiems metams rinkdavo 
skyrių atstoyų visuotinis suvažia
vimas (38 str.). Vyr. revizijos 3 
narius ir 2 kandidatus rinko vie
neriems metams visuot. skyrių ats
tovų suvažiavimas (49 str.).

Užėjiis vokiečių okupacijai, L.R. 
Kr.Dr-ja persiorganizavo į L. Sa
vitarpinės Pagalbos Dr-ją ir jai 
vadovavo valdyba, kurios pirmi
ninku buvo prof. Ignas Končius 
Jos pagrindinis tikslas buvo visais 
būdais tęsti L.R.Kr. darbą ir ypač 
išlaikyti visą organizaciją ir turtą.

Nuo 1945 m. birželio mėn. L.R. 
Kr. Vyr. V-bą ir Kontrolės Komi
siją renka VLIK-as. Vyr. V-boš 
pirmininkais'iki šiol buvo Dr. Ro
kas Šliupas, Dr. Jurgis Alekna, Dr. 
Aloizas Petrikas ir Dr. Domas Ja
saitis. Atgaivintojo tremtyje L.R.

ARNOLD ULITZ

Pasaka apie suni
Buvo kartą keturiasdešimties 

metų vyras, vis gilau klimpstąs į 
nelaimes. Jis neteko darbo ir jo
kio kito nesurado; jis beturėjo tik 
truputį santaupų ir žmoną, kuri 
mylėjo kitą. Ji laukė nebyliai ir 
skausmingai, kol jis pasakys, kad 
ji gali sau eiti, bet jis taip bijojo 
savo varguose vienatvės, jog mie
liau buvo negarbingas, negu išdi
dus ir, dažnai pabusdavo, pasiry
žęs pasakyti — eik —, tačiau va
kare tas mažas, sunkus žodelis vis 
dar būdavo nepasakytas.

Jau rytą jis išeidavo iš namų, 
kad nebūtų arti jos. Gatvės tada 
būdavo judrios ir triukšmingos. 
Vyrai ir moterys ėjo į darbą, vai
kai — į mokyklą. Ir kai aštuntą 
valandą suskambėjo mokyklų, 
skambučiai, jis stebėjosi, kad že
mėje dar buvo tvarka ir laiko su
skirstymas. Jis pats turėjo neiš
matuojamai daug laiko ir užtat jis 
turėjo neišmatuojamai daug gal
voti, idant šiame neišmatuoja
mame laike neprigertų. Jis atsisto
jo vieno bokšto papėdėje, pa
žiūrėjo lyg užburtas aukštyn į lai
krodį ir galvojo: „Aš žūstu, mili
jonai žūsta, tačiau rodyklės eina 

savo keliu. Keista! Kol laikrodžiai 
eina — nėra pabaigos!" Jis matė, 
kaip didžioji rodyklė truktelia ir 
paslenka, ir šypsojosi-^,,Vėl viena 
minutė arčiau nakties!"

Buvo po aštuonių, miestas apri
mo. Jis atsisėdo ant suolo po me
džiais. Gražu buvo sėdėti, ir, ka
dangi nieko arti nebuvo, jis tarė 
garsiai: „Čia gražu sėdėti!", nes 
kalbėjimas trunka ilgiau, negu 
galvpjimas. Diena buvo baisiai 
ilga, ir ją reikėjo užpildyti, — rei
kėjo. Dešimtį kartų jis sakė tą 
patį sakinį, ir minutės nyko. Jis 
tarė: „Mano dienų prasmė yra ta, 
kad ateitų naktys". Dešimtį kartų 
jis sakė šį naują sakinį, ir diena 
sutrumpėjo, o naktis vėl prisislin
ko arčiau.

Šeimininkės ir mergaitės ėjo pir
kinių. Jis žiūrėjo, kaip jos ateina, 
perka ir vėl nueina, lyg tai būtų 
milžiniški įvykiai. Jų krepšiuose 
žvilgėjo žalios daržovės, raudoni 
pamidorai, apvalios mėlynos sly
vos ir aksomiškai žalios kriaušės. 
Laiškanešiai traukė nuo namo prie 
namo su pilnais odiniais krepšiais. 
Išėję iš vieno, tuojau tvarko laiš
kus ir atvirukus sekančiam namui. 
Sutikę tarnaites, jie šūkteli joms 
kokį pokštą, o vienas jų su ruo
nio barzda, — jis pažinojo jį jau 
seniai, tasai vis žiūri į kiekvieną 

patrauklesnę, kol ji pranyksta, 
tuomet melancholiškai paglosto 
nukarusią barzdą ir lipa į sekantį 
namą. Daug buvo ko pažiūrėti, 
daug ir taip mažmožiško, tačiau 
visa tai suaugo ir sudarė laiko 
tarpą. Vyras šypsojosi: „Laikas 
eina, laikas eina, jau ir vėl arčiau 
nakties!"

Jis ėjo plačiomis gatvėmis ir 
suko į gatveles, ėjo per tiltus ir 
pro vartus, sustodavo priešais pa
minklus ir didelius pastatus, ėjo 
vėl toliau, ėjo ir ėjo. Jis stovini
avo priešais daugelį vitrinų, nie
kuomet netrokšdamas, tik žiūrė
damas. Visais daiktais jis gėrėjosi, 
pavadindamas juęs jų vardais, o 
priešais fotografų vitrinas jis stę- 
vėjo su ypatingu pasigerėjimu, 
bandydamas atspėti, kokio luomo, 
amžiaus ir charakterio galėtų būti 
nufotografuotieji. Priešais vestu
vines nuotraukas jis sakydavo iš
mintingai linksmas kalbas ir per
spėdavo abu laiminguosius: „Ne
prisiekite viens antram amžinos 
ištikimybės. Aš moku dainelę apie 
amžinumą". Laikas bėgo, ir vėl bu
vo arčiau nakties.

Laiškanešiai jau antrą kartą 
traukė nuo namo prie namo, kai 
jis paliko miesto centrą ir nušli
tiniavo į parką. Ten jis turėjo pa
mėgtą vietelę, į kurią vedė aštuoni 

keliai, kurių kiekvienu gailėjo 
ateiti žmonės, įvykiai ar staig
mena. Ir štai jau atėjo jie motinos 
su vaikais. Jis žinojo, kad jos ne
nori jo čia matyti, nes, jų many
mu, vyras neturėtų čia ko ieškoti. 
Jos nesuprato, kiek čia buvo ko 
pažiūrėti ir kaip čia greitai bėgo 
laikas. Užtat jo žvilgsniai* mieliau 
krypo į šventą vaikų* žaidimo rim
tumą, negu į jų motinas, jo ausys 
mieliau klausė vaikiškos kalbos, 
jo siela giliau jautė jų troškimą 
džiaugtis gyvenimu. Vieną iš ma
žųjų berniukų jis sau slapčia pa
vadino savo sūnum. Jis vadinosi 
Christian. Šiandien atsitiko taip, 
jog jis besijuokdamas tiesiog pa
bėgo pas svetimąjį vyrą. Motina 
vaiką supykusi .barė, tačiau iš 
tikro ji barė įtartinąjį vyrą, kuris 
jai atrodė pavojingas, nes buvo 
apiplyšęs. Jis tylėjo, bet savo sie
loje jis kalbėjo jai ir visoms mo
teriškėms: „Man užtenka vieno 
priešo — mano ponios; aš nesu 
toks beprotiškai narsus, kad galė
čiau užsisiundyti visą gaują. Ant 
galo, vis dėlto, . aš laimėsiu, nes 
jums juk reikės eiti namo virti sa
vo vyrams valgyti, o aš pasnin
kauju ir nesu priklausomas, kaip 
ir vargšas esu! Neišmatuojamai 
vargšas, taigi matot, koks aš tur
tingas!"

Pusė dienos praėjo, tik pusė 
dienos beliko ligi nakties. Jis ėjo 
dar visą valandą, iki pasiekė upę, 
ir naktis vėl viena valanda priar
tėjo. Jis žinojo ten smėlio aikštelę 
vieno kvadratinio metro dydžio ir 
žvilvičio krūmą. Tai buvo lyg ir 
jo -nuosavybė. Jis plaukiojo ir kai
tinosi saulėje. Žmonės buvo arti, 
tačiau jų balsai jam atrodė skam
bą iš tolo, nes jis skendėjo di
džiausioj laimėj: jis jautė amžinų
jų dalykų artumą. Laiveliai ir 
vilkikai, garlaiviai su kapelėmis, 
'tas vyras su saldžiais ledais ir 
anas su cigaretėmis, — ak, ciga
retės! — ir visi šitie žmonės, visa 
tai buvo praeiną dalykai ir būty
bės,- bet dangus, šilima, tekąs van
duo, verdąs smėlis, — jie atrodė 
jam amžini, be galo, ir jis manė 
esąs viso to dalelytė. Amen! Jis 
užsnūdo ir miegojo, iki pabudino 
uodai.,Jau buvo vakaras.

Smuklėje jis suvalgė duonos su 
sūriu, išgėrė juodo, pigaus alaus 
ir, kai išėjo ant tilto, atsitiko kaž
kas nepaprasta: nuo kitos tilto 
pusės bėgo į jį didelis šuo. Neaiš
kios baimės apimtas, vyras susto
jo, ir todėl kurį laiką nebuvo gir
dėti naktyje ant»tilto jokio šla
mesio, tik minkštas ir greitas šuns 
letenų tapenimas ant cemento. Tai 
buvo kažkoks keistai jaudinąs.

4
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skyrių v-bos ir kontr. k-jos bei 
apyl. įgaliotiniai. Skirstymo dar
ban dažnai telkiami ir patys šel
piamųjų tremtinių atstovai, kurie 
dalyvauja skirstymo komisijose. 
Skirstant gėrybes, žiūrima tautie
čių skaičiaus ir medžiaginės būk
lės. Ypač remiami išskrininguotieji 
ar DP teisių neturintieji lietuviai. 
BALF-o ir L.R.Kr. veikla iki šiol 
parėmė labai daug suvargusių tau
tiečių maistu, drabužiais, apavu ir 
lėšomis būtiniausiems reikalamš. 
Gelbėjo gausiai mūsų tremties 
moksleivijai ir studentijai mokslus

Kr. pirmąją Vyr. V-bą sudarė: 
pirm-kas Dr. D. Jasaitis, vice-pirm- 
kas dr. pik. VI. Ingelevičius, prof, 
dr. Vincas Kanauka, prof. dr. Zub- 
kus, prof. kun. Ražaitis, prof. dr. 
Zenonas Ivinskis, diplom. ekon. 
Juozas Paknys ir p. Magdelena 
Avietėnaitė.

— Ar politinės srovės turėjo ku
rios nors |takos į L.R.Kr. veiklą?

— Daug metų buvau L.R.Kr. Vyr. 
V-bos nariu ir neteko man girdėti 
kokių nors partinių politinių pasi
reiškimų. Politinės srovės neturėjo 

\ jokios įtakos į L.R.Kr. Draugiją.
Si organizacija buvo nepolitinė ir eiti. Įvedus Vak. Vokietijoje nau- 
grynai karitatyvinė. Vyr. V-boje jąją valiutą ir pajėgesniems dirbti 
buvo įvairių politinių srovių vei
kėjų. Renkant V-bon buvo dau
giau žiūrima, kiek kuris asmuo ga
lės daugiau sėkmingai dirbti L.R. 
Kr. darbą. Šitaip buvo iki L.R.Kr. 
minėto pertvarkymo. Kaip yra šiuo 
atžvilgiu dabar, visi tremtiniai ge
rai žino.

— Kaip veikia L.R.Kr. skyriai?
— Skyriai tiek anksčiau Lietuvo

je, tiek čia tremtyje dirbo ir tebe
dirba didelį darbą, šios humaniš
kosios organizacijos tikslus bevyk
dant. Tremtyje, kur susispietė dau
giau 200 lietuvių, veikia L.R.Kr. 
skyriai, o kame yra mažiau tau- 
tiečii| ten Vyr. L.R.Kr. V-bė ski
ria apyl. įgaliotinius. Skyriai skirs
to gautąsias lėšas ir gėrybes, gau
tas iš centrų, reikalingiausiems jų 
tautiečiams. Jie patys renka lėšas, 
maistą, drabužius, apavą iš labiau 
pasiturinčių ir dalina labiau pa- Darbo sunaikintoj Vokietijoj taip 
vargusiems. Skyriai steigia įvairius 
medicinos ir sanitarijos pagalbinio 
personalo parengimo kursus ir dir
ba kitą L.R.Kr. darbą. Kai. kurių 
skyrių apyvarta pinigais ir daik
tais siekia žymių sumų.

— Kokia dabar lėšų ir gėrybių 
paskirstymo tvarka?

— BALF-as savo surinktas lėšas 
ir gėrybes siunčia Europon savo 
įgaliotiniams. Vak. Vokietijoje 
BALF-o įgaliotiniai jas perduoda 

. šelpimo reikalams L.R.Kr. Vyr. V- 
bei, kuri, savo keliu, paskirsto L.R. 
Kr. gen. įgaliotiniams Pastarieji, 
gautąsias siuntas patikrinę, pa
skirsto skyriams ir apylinkių įga
liotiniams. .Skyriai ir įgaliotiniai 
škirsto labiau reikalingiems trem- , 
tiniams. Švietimo reikalams ir stu-’ trisdešimtį savo veiklos metų. L.R. 
dentams šelpti veikia atskira tvar- Kr. turėjo dar sunkesnių dienų ir 
ka. BALF-o įgaliotinių veiklą pri- visa laimingai praėjo, susitvarkė, i

Katalikiškoji pastoracija britu zonoje
(IŠ PASIKALBĖJIMO SU KUN. V.DABUŠIU — III-SIOS VATIKANO MISIJOS DELEGATO ĮGALIOTI-

• NIU BRITŲ ZONAI)

įsikurdinus įvairiuose kraštuose, o 
tremtyje pasilikus tik gausioms 
šeimoms, vaikams ir seneliams, ši 
BALF-o ir L.R.Kr. parama pasidarė 
žymiai aktualesnė. Dar prisimin
tina, kad senelių, paliegėlių, ligo
nių ir našlių su mažais- vaikais 
skaičius nemažėja, bet auga. Daž
nai šeimos galva išvyksta Kana- 
don ar Australijon įsikurti, o žmo
na su keliais vaikais pasilieka sto
vyklose vargą vargti. Džiovą ir 
kitos ligos kirste kerta tremtinius. 
Buvusieji piniginiai resursai sutir
po priverstinai juos deponavus 
bankuose ir panaikinus senąją vo
kiečių markę. Paramos reikalingų 
skaičius nuolat auga, o lėšos ma
žėja. Reikia suprasti, kad ir PC 
IRO išlaikymą gaunantieji jokiu 
būdu negali pragyventi ir turi iš 
šalies uždirbti ar kitą paramą gauti.

RO kasdieninį stovyklos gy- Jam •melsdamiesi; semiamės gaivi- žin kaip ankštai stovykloje būtų 
venimo triukšmą prasimuša nančios jėgos.
skambalo dūžiai. Jie aplekia Aplink šį lentinį barakėlį, kurį 

visą rajoną, pasiekia palėpes ir iš kitų tarpo teskiria tik kuklutis 
rūsius. Netrukus jau matai, kaip medinis kryžius viršum stogo, 11- 
stovyklos gyventojai būreliais garniui susidarė mūsų tremtiniškos 
slenka pastato link, iš kur juos anglų zonos R. katalikų parapijos, 
pašaukė tas varpo garsas. O čia, Ilgas ir sunkus buvo parapijų 
nors ir mediniame pastate, yra tas kūrimosi darbas. Tačiau visur bu- 
pats gerasis Dievas, kurį garbino- vo parodyta reikalingos iniciaty- 
me savo tėviškės mūrinėse ir vos. Šiandien pastoracijos darbas 
aukštose šventovėse. Apgyvendi
nome Jį taip pat DP patalpose ir,

gyvenama. Tiems kunigams, kurie 
aptarnauja ir kitas stovyklas, ka
rinė valdžia daug kur yra leidusi 
naudotis savo ir jos motorizuoto
mis susisiekimo priemonėmis ar
ba kitaip juos remia.

Be savo tesioginių pareigų, sto
vyklos kunigai dažniausiai dirba 
vietinėse mokyklose kaip dėstyto
jai, kaip jatyiimo organizacijų 

dvasios vadai (su skautais 
ir ateitininkais), kaip su
augusiųjų kat. organiza
cijų globėjai (Kat. Akc.) 
ir kt.

Koordinuoti veiklai ir 
naujoms veikimo gairėms 
nustatyti britų zonoje yra 
įvykusi visa eilė suva
žiavimų bei studijų dienų: 
ateitininkų (studentų) su
važiavimas Detmolde, stu
dijų dienos ' Grevene, 
Kati Akcijos suvažiavi
mas Seedorfe ir kt.

Misijos, kurias pravedė 
misijonierius Tėvas J. 
Bružikas, S. J., visoje Vo
kietijoje, ir britų zonoje 
praėjo su dideliu pasie
kimu, tikintiesiems gau
siai dalyvaujant. Dauge
lyje vietų prie tikėjimo 
grįžo asmens, ilgus metus 
buvę nuo jo nutolę, ir 
šeimos reikalus sutvarkė 
ligi šiolei nelegalioje mo
terystėje gyvenusieji. Mi
sijų metu buvo iškelta 
bendra malda už Lietuvą.

1946 ir 1947 metais, pra
sidėjus didesnei emigra
cijai, ypač Anglijon, no
rėdami jaunimui suteikti 
progą priimti Sutv. Sakra
mentą, britų zoną vizita

vo J. Pr. tautinis delegatas kan. 
F. Kapočius ir Jų Ekscelencijos 
vyskupai: V. Brizgys ir V. Pa- 
dolskis, kurie teikė sutv. Sakra
mentą ir stiprino tautiečių tikė
jimą.

Gyvenant svetimame krašte 
neapsieinama be kontakto su vie
tiniais vokiečiais katalikais, ypač 
su jų dvasininkais, iš kurių patir
ta daug paramos ir užuojautos. 
Su vokiečiais katalikais minėta 
kartu kai kurios žymiosios bažny
tinės šventės.

Beveik visose lietuvių stovyklo
se katalikams tenka susitikti su 
lietuviais evangelikais, su kuriais 
niekad neprieita prie jokių kon
fliktų. Liūdna praeitis, kada lygiai 
vienodai tiek katalikui, tiek evan
gelikui teko kartu sėdėti namų 
kalėjime ar kęsti priespaudą, 
suartino šias abi grupes tiek, kad 
kartu vestoji kova už religines ir 
tautines idėjas suvedė abi į glau
dų bendradarbiavimą.

S. NARKELIONAITE

tikslus ir efektingiau savo darbais 
ir lėšomis jo veiklą remtų. Iš an
trosios pusės labai svarbu, kad L. 
R.Kr. parama naudotųsi tik labiau
siai jos reikalingi tautiečiai.

— Kaip valiutos reforma palietė 
studentų šelpimą?

— Nors labai gaila, bet palietė 
labai žiauriai. Teko visą šalpą bent 
kuriam laikui nutraukti. Atrodo, 
kad ateityje bus galima remti tik 
bebaigiančius studijas jaunuolius 
ir gal ne didesnį kaip 15% iki va
liutos reformos šelptųjų studentų. 
Studentai, besimokę savomis pas
tangomis arba šeimos ar giminių 
remiami, galės ir toliau studijuoti, 
nors ir labai sunkiai. Man 
daug reikalų turėti su 
bergo, Karlsruhes, “ 
Wurzburgo ir kitų aukštųjų mo
kyklų studentais ir todėl aš ypač 
šią būklę apgailestauju ir šia pro
ga kreipiuosi į visus pasiturinčius 
tautiečius, kur jie šiuo metu begy
ventų ir ką bedirbtų, su energin
giausiu prašymu-remkite lėšomis, 
maistu, drabužiais ir apavu mūsų 
tautos Ir valstybės ateiti — Sau- lU-stos Vatikano Misijos Delesato Lietuviams 
niąją lietuvių sludentljąl Vokietijoje Ualiotlnls^njlu zonal kun. Viki.

— Ką daugiau malonėtumėt šia 
proga pareikšti?

— Per beveik trisdešimtį metų 
mano vienokio ar kitokio darbo 
L.R.Kr. organizacijoje aš giliai įsi
tikinau jo idealų ir darbų kilnu
mu. Todėl nuoširdžiai kviečiu vi- 1947 m. balandžio 4 d. paskyrė sa- 
sus sąmoninguosius lietuvius į tai- vo įgaliotinį Schleswig-Holsteino 

__ _____~ _____ ______ _________ _____ F ką L.R.Kr. paremti lėšomis, gėry- dekaną kun. Viktorą Dabušį. Dele- 
žiūri BALF-o"centras,’ o visų kitą Labai svarbu; kad juo didesnis pa- bėrais ir nuolatiniais darbais, bet gato potvarkiu visą britų zona 
darbą —L.R.Kr. Vyr. V-bė, Vyr.'šaulyje išsimėčiusių lietuvių skal- jokiu atveju šiai musų kilniajai suskirstyta j 3 dekanatus, kurie 
Kontrolės K-ja, gen. Įgaliotiniai, člus suprastų aukštuosius L.R.Kr. organizacijai nekenkti. apima 28 parapijas. 1948 m. sausio

1 d. visoje britų zonoje buvo 17. 
306 lietuviai. Per 7.000 jų emigra
vo. Likusieji apie 10.000 lietuvių 
daugiausia yra katalikai. Sąmonin
gų, praktikuojančių katalikų jų 
tarpe yra 85—90%. Tikinčiųjų pa- 

Tada jis atrakino butą. Šviesa maldomas yra, palyginti, kai kur 
blykstelėja per kambarį. Ant tua- didesnis, nei anksčiau buvb tėvy- 
leto staliuko, į žibančiai giedrą nėję. Savo tėvų, šeimos narių, gi- 
veidrodžio paviršių atremtas, gu- minių, turto ir tėvynės netekę 
Įėjo laiškas. „Aš pasiryžau išeiti, žmonės, dažnas karo metu buvęs 
Tu būsi be manęs laimingesnis". tūkstančiuose pavojų ir iš jų lai

mingai išėjęs, jei dar anksčiau ir 
abejojo, tai dabar grįžo į tikėjimą.

pat labai ir labai sunku gauti. L.R. 
Kr. veikla nuolat rimtėja ir darosi 
labai svarbi. Pinigų ir gėrybių tel
kimas ir skirstymas ypač suaktua- 
lės.

— Kaip paveikė valiutos reforma
| L.R.Kr. veiklą?

— Šiuo metu labai sunkiai. Ten
ka susispausti. Pinigus deponavus 
ir naujų sumų iki šiol negavus 
L.R.Kr. negali tenkinti ir būtiniau
sių gyvenimo reikalavimų. Nėra 
kuo mokėti pavargėliams butų 
nuomas, ligoniams už gydymą li
goninėse. in sanatorijose, studen- 
tams-stipendijas, šelpti gausias 
našlių šeimas ir t.t. J

Bet aš manau —visi sunkumai 1 
praeis ir reikalai susitvarkys. Per I

teko 
Heidel- 

Frankfurto,

yra toli palikęs savo pradedamojo 
darbo dienas, ir šiuo metu yra or
ganizuotame kelyje.

Britų zonai Tautinis Delegatas

geras garsas. Šuo sustojo šalia jo, 
perkėlė tiriamai ir uostydamas sa
vo galvą ir pažvelgė jam rimtai į 
akis, lyg tirtų, ar jj tik panašumas 
apgaudinėja, ar iš tikrųjų priešais 
jį stovi jo ponas. Vyrui pasidarė 
nejauku, nors šuns akys žvelgė 
nepiktai. Sau padrąsinti jis tarė 
pusbalsiai ir maloniai: „Aš manau, 
mano mielas šunie, kad tu apsiri
kai. Aš esu bedarbis fotografas 
Alfred Wegener, meniškų portre- 

“ tų specialistas". Gyvulys klausė 
rimtai ir pasiliko su pakelta galva, 
stipriai ir laukiančiai žvelgdamas 
gyvulio akimis. Dabar vyras iš- 

' duso būti truputį švelnesnis ir, 
kai jis paglostė gyvulio. gaurus, 
šuo nuleido savo galvą visiškai 
patenkintas, lyg dabar būtų žemė
je vėl viskas kaip reikiant.

Vytas nusijuokė ir tarė: „Eik!" 
pats ėjo toliau ir manė, kad šuo 
pažiūrės į jį nusiminęs ir slinks 
kur nors į kitą pusę, tačiau gyvu
lys neatsitraukė nė vienai' sekun
dei, o lydėjo jį ramiu žingsniu. Iš 
pradžių vyrui tai patiko, tačiau pa
laipsniui įsigalėjo jame vėl tas ne
malonus jausmas, ir antrą sykį — 
jau suerzintas — ponišku judesiu 
paliepė: „Eik!"

Šuo susiprotėjo nustebęs, jog tai 
rimtai manoma, ir iš tikrųjų susto-

jo, tačiau paskui vėl sekė per ke- atsiuntė man šitą šunį!" Jis šypso- 
letą žingsnių, nebyliai maldau- josi truputį ironiškai, taip galvo
damas, nusižeminęs ir negarbin- damas, o vienok ši mintis jį savo- 
gas; žiūrėjo, lyg bijodamas lazdos, tiškai maloniai nuteikė.
tačiau pasiryžęs geriau 
užmušti, negu pasilikti

Dabar vyrui pasidarė 
keisto sutvėrimo. Jis 
žingsnius ir, pagaliau 
pamatęs savo namą. Jis atrakino 
duris, neišleisdamas ištikimo še
šėlio iš akių. „Na, eik į namus!", 
tarė jis tyliai veidmainišku geru
mu, tada stūmė staiga nugara 
duris, įšoko į vidų ir vėl jas greit 
užtrenkė. Jis užžiebė šviesą ir bai
liai pažiūrėjo pro stiklinį durų 
langutį. Į šį langutį taip pat žvel
gė be galo liūdnos gyvulio akys. 
Vyras staiga pajuto didžiulį skaus
mą ir gėdą, lyg būtų brutaliai pri
mušęs mažą vaiką, kuris žiūri į 
jį, klausdamas be žodžių: „Ką aš 
tau padariau? Kodėl? Kodėl?"

Ir, negalėdamas atsispirti, tuč 
tuojau atidarė duris ir tarė atsi
prašydamas: „Na, tai eikš", o gė
da, kad jis buvo kietaširdis, vis 
dar jame degė. Kai jis, laikydamas 
dešinę ranką ant galvos šuns, 
kuris meiliai glaudėsi prie jo ko
jų, lipo laiptais aukštyn, jam top
telėjo į galvą mintis: „Benamis, 
vienišas šuo ir aš! Mes ęsame 
tikri likimo draugai... Dievas

leisti save 
vienas. j 
baugu šio 1 
pagreitino • 
atsikvėpė, ]

Jis ėjo per apleistą butą, šuo 
ėjo šalia jo. Jis atsisėdo į minkšta
suolį, nes kūnas ir siela nebe- Lietuvių kunigų britų zonoje 
pakėlė kurčios tylumos. Šuo atsi- buvo 42, kurių 39 dirbo pastora- 
gulė prie jo kojų ir padėjo galvą cinį darbą. Tuo būdu kiekvienam 
ant kilimo, tačiau jo akys budėjo kunigui tektų 275 tikintieji, tačiau 
laukdamos naujojo pono įsakymų, praktiškai yra kitoks pasiskirsty-

Tuomet vyras pravirko. Jam iš mas. Iš 51 lietuvių stovyklos tik 
karto pasidarė aišku, kad ši spren- 32 turi savo nuolatinius kunigus, 

.džiamoji valanda jam būtų reiš- gi 19 likusiųjų yra atskirai tų pa- 
kusi mirtų, jei ji būtų užgriuvus čių kunigų aptarnaujamos. Jau 7 
visiškai tuščiam name. Tačiau na- kunigai yra išvykę užsieniuosna, 
mas nebuvo tuščiais, ir tyla ne- kur tremtinių tarpe taipgi dirba 
buvo pilna mirties. Štai — prie jo pastoracijos darbą.
kojų gulėjo gyvybė, būtybė su sn- Brlt zonoje • kunigų (oficialiai 
tu krauju ir plakančia širdim, - vadJ stovyklų kapelionų)
šuo Jis pašaukė «: „Eikit . ir šuo darf)0 , nėra blogos. Tiek

-T- e civilinė, tiek ir karinė valdžia
vertina jų darbą, daugumoje už- 
skaitydama juos dirbančiais sto-

galvą prie šuns galvos ir glostė jį 
nepasisotindamas. Paskui jie pa- , aAouvuoiuu jmuj o.v

1 žiurėjo viens j antrą: suns akyse klose Kai kur jic gauna ir al. 
spindėjo žmogiška šviesa ir am- kai mokytojai stovyklos va
žiuos ištikimybės priesaika. dovybės visuomet aprūpina juos 

Iš vokiečių k. išvertė L. U. atskirais kambariais, nors ir ka-

Kultūrines naujienos
400 mokslininkų tyrinėja atomo 

energijos pritaikymą taikos 
reikalams

Long Island, N.Y., įkurtas atomo 
tyrimo institutas, kurio tikslas atomo 
energiją pritaikyti taikos reikalams. 
Institutą finansuoja USA atominės 
energijos komisija. Jo personalą su
daro apie 400 mokslininkų ir 1000 
technikų bei kito personalo.

Išrastas būdas perduoti spalvuotus 
paveikslus

Po ilgų bandymų New Yorko 
mokslininkams pasisekė išrasti spal
vuotų paveikslų perdavimo būdą. 
Perdavimas bus įmanomas tiek vieli
niu tiek beviellniu aparatu.
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Lietuviu Skautu Sąjungos III Tautine Stovykla
Vyr. Sktn. B. K,

Lietuvių Skautų Sąjunga šiais 
metais mini lietuviškosios skauty
bės 30 metų sukaktį. S-gos Vado
vybė, numatydama, kad likimas 
gali laikinai išblaškyti lietuvius 
skautus-es po įvairius pasaulio 
kraštus, rūpinosi šiais sukaktu
viniais metais įdiegti savo nariams 
gedimai daugiau dvasinių vertybių, 
kurios galėtų išlaikyti lietuvišką 
jaunimą nepalūžusį ligi Nepriklau
somos Lietuvos atgimo. Šio tikslo 
siekdamos, LSS Tarybos Pirmija ir 
Brolijos Bei Seserijos Vadijos nu
tarė, nebodamos labai didelių me
džiaginių’ kliūčių, organizuoti III 
Tautinę Skautų Stovyklą.

III Tautinė Stovykla, idėjiniai ir 
dvasiniai viena, dėl tų pačių me
džiaginių kliūčių turėjo įvykti 
dviejose vietose: Alpių stovykla 
Isar Horne, prie Mittenwaldo, kur 
dalyvavo daugiausia amerikiečių 
prancūzų zonų skautai ir Baltijos 
stovykla Timmendorfe, prie Lū- 
becko, kurieje dalyvavo anglų zo
nos skautai. Abi stovyklos vyko 
maždaug tuo pačiu laiku, rugpjūčio 
mėn. 1—15 d. d.

Alpių stovyklai vadovavo vyr. 
sktn. A. Saulaitis ir vyr. sktn. E. 
Pūtvytė, o Baltijos — vyr. sktn. 
S. Kairys. Vyriausias ūkio organi
zatorius Alpių stovykloj buvo 
sktn. M. Jurkšas. Alpių stovykloj 
dalyvavo apie 600 skautų ir 420 
skaučių, Baltijos stovykloj — kiek 
mažesnis skaičius.

Keletas minčių apie Alpių stovyklą
Tikrai didelės paramos šiai sto

vyklai suteikė IRO ir kariuome
nės įstaigos, išrūpindamos skau
tams nemokamą kelionę. Tačiau 
ir be to dar liko daugybė sunku
mų: maitinimas, palapinės, pini
gai (naujieji!). Vis dėlto, kai pas
kutinėmis liepos mėn. dienomis 
ėmė sunkvežimis po sunkvežimio 
plūsti iš visų Vokietijos kampelių 
skautai ir skautės, kai kurie net 
3 paras praleidę kelionėje (Olden- 
burgas!), teko su džiaugsmu kon
statuoti, kad skautų ryžtingumas 
ir jaunatviška dvasia tebėra ne- 
palūžę.

Atvykę skautai ir skautės įpras
tu darbštumu puolėsi kurti atskirų 

. tuntų stovyklas, prisimindami iš 
Lietuvos atsivežtas tradicijas, iš
keldami tautinius motyvus ir or
namentiką ir jungdami tai su skau
tiško nagingumo ir išradingumo 
varžybomis. Čia pat kūrėsi ir drau
giškų kitų tautybių skautų organi
zacijų atstovai: latviai, ukrainie
čiai (pavadinę savo draugovę D. L. 
kunigaikščio Švitrigailos vardu), 

■''vokiečiai.
III-ji Tautinė stovykla turėjo 

labai šakotą savo uždavinių sche
mą. Iš vienos pusės, ši stovykla 
turėjo reprezentuoti lietuvišką 
skautybę savųjų ir užsieniečių tar
pe, iš kitos pusės — sustiprinti 
ideologinį skautybės pagrindą, pa
remtą Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilės principais, skatinti skautų 
tarpusavio bendravimą ir ryšius 
ateičiai, pakelti skautavimo tech
nika ir patyrimą.

Lietuvos Pasiuntinybei Jungt. •Val
stybėse. Už ypatingus nuopelnus 
lietuviškai skautybei Padėkos 
Ženklu buvo apdovanoti: J. E. 
vyskupas Padolskis, J. P. kan. Ka
počius, tėvas Kipp'as, p. Novickie- 
nė, p. Grant-Suttie ir kiti. Skau
tus sveikino: VLIKo vardu — p. 
Gaidžiūnas, Vykdomosios Tarybos 
vardu — p. Masaitis, ateitininkų 
— kun. Patlaba, b. vengrų skautų 
S-gos šefo pavad: generolas V. 
Selkey, ukrainiečių, lenkų, vokie
čių skautai. IRO atstovas.. Raštu 
ar telegramomis sveikino b. Liet. 
Resp. Prezidentas Dr. Grinius, Švie
timo Valdyba, latvių skautės, Da

fnijos, Amerikos lietuviai skautai 
ir daug kitų. Po akto skautai ir 
skautės su nuotaikingais šūkiais 
pražygiavo pro savo vadovybę ir 
gausų svečių būrį. Vakare įvyko 

I*S.S. tautinė stovykla prie Mitten- 
waldo. Skaučių gretos tarp aukštų 
Alpių. V. Bacevičiaus nuotr.

bendras laužas tėvynės temomis.
Religinės minties gilinimu šioj 

stovykloj rūpinosi LSS vyriausias 
dvasios vadovas sktn. kun. dr. 
Vaišnora, keliolikos kartu stovy- 
padedamas. Rugpiūčio mėn. 10-j i 
buvo religinio susikaupimo diena. 
Skautai atliko išpažintį ir priėmė 
Sv. Komuniją. L

Stovyklų vadovybė buvo įsitiki
nusi, kad gyvenant svetimame 
krašte ir turint prieš akis dar di
desnį mūsų tremtinių išsiblašky
mą po platų pasaulį, ypatingos 
reikšmės tenka skirti tautiniam 
auklėjimui ir lietuviškų tradicijų 
puoselėjimui. Jau anksčiau buvo 
įvesti tautiniai ir Valstybiniai žen
klai skautams-ėms, išėjusiems ati
tinkamą programą. Šioje stovy
kloje įsirengimai, papuošimai, dai
nos, laužų programos, pašnekesiai 
buvo taip pat orientuojami į Tė
vynę ir jos Nepriklausomybę. Ma
lonių įspūdžių šia linkme paliko 
Seligenstadto skautų-čių surengtas 
„Joninių" laužas.

Rugpiūčio mėn. 12-ji buvo skirta

Skautų iškilmingasis aktas ni-Je tautinėj stovykloje Alpėse ' J. Gaidžio nuotr.

skautybės įkūrėjui Lordui R. Ba
den Powelliui paminėti.

Stovykloj veikė sukaktuvinė 
skautų gyvenimo paroda, suorgani
zuota Schw. Gmūnde sktn. dail. 
Žilinsko ir iš dalies perkelta į šią 
stovyklą. Labai gražią nuosavų 
drožinių parodėlę surengė sktn. 
prof. J. Končius, globojęs šioje 
stovykloje skautus - akademikus. 
Stovykloje buvo leidžiamas (rota
torium) kasdieninis laikraštėlis „30 
metų”, redaguojamas sktn. Br. 
Kviklio. Stovyklą net du kartu 
aplankė Tarptautinio Skautų Biuro 
atstovas sktn. Monnet.

Stovykla oficialiai buvo uždary
ta rugpiūčio 13 d. Užbaigdamas 
stovyklą. LSS Tarybos Pirmijos 
pirmininkas vyr. sktn. K. Palčiaus- 
kas palinkėjo skautams būti ir 
•likti principiniais skautais. Balti
jos stovykla Alpių stovyklos už
darymui sugebėjo atsiųsti, simbo
lišką dovaną: Baltijos jūros van
dens ir smėlio. Stovyklą uždarant, 
už nepaprastai didelius nuopelnus, 
skautybei aukščiausiu skautišku

Lietuviai tarptautiniame 
studentu suvažiavime

/ J, I

World Students' Relief olandų 
pirmininko van Vloten pakviesti 
dalyvauti tarptautiniame studentų 
suvažiavime nuo liepos 27. d. iki 
rug. 3 d. Amsterdame, liepos 26 d. 
išvykome iš Muencheno. ‘Šioj ke
lionėj dalyvauja 19 užsieniečių
studentų, atstovaujančių 5 tauty
bes, jų tarpe *7 lietuviai.

Ne vienas iš mūsų' baiminosi 
sienos pervažiavimo formalumu, 
tačiau nemažam mūsų nustebimui 
net lagaminų niekas neatvėrė. Mū
sų traukinys pajudėjo per sieną į 
Venio. Pagalvojome, gali čia mus 
čiupti olandai. Bet jie patys atsi
nešė atspaudus į vagoną ir,. pasi- 
informavę apie mūsų kelionę, 
užantspaudavo vizas. Tokiu būdu 
mūsų sienos peržengimo formalu
mai ir buvo baigti.

Venle mus pasitiko olandų stu
dentų (WSR) atstovai: „Wellcomed 
in Nederland" pasveikinę mus, 
nusivedė į stoties restoraną, nu
malšino mūsų troškulį ir alkį, pa
siūlė kiekvienam po pakelį cigare
čių ir -t. t.

Mūsų nuotaika greit pakilo, pa-‘ 
sijutome esą tikrai svečiai. Taip 
pasiekėme Rotterdamą, kur gavo
me puikiausią vakarienę. 21 vai. 
vėl tolyn. Pravažiuojame Haagą ir 
sustojame seniausiam universiteto 
mieste - Leidene, kur WSR Vald 
nariai mus oficialiai sveikino 
„Olandija suteiks jums geriausią 
pastogę ir mes padarysime visa, 
kad Jūsų buvimas čia būtų ma
lonus" kalbėjo p. E. Lammeree.

Kitą rytą (VII. 28.) mus nuvežė 
į pajūrį, kur saulė, smėlis ir gai
vinantis jūrų vanduo muš smagiai 
nuteikė. Po pietų išvykome

Gedimino Vilko ordinu buvo apdo
vanoti: vyr. sktn. J. Augustaitytė- 
Vaičiūnienė, vyr. sktn. dr. D. Ke- 
siūnaitė, vyr. sktn. V. Čepas ir 
vyr. sktn. A. Saulaitis. Visa eilė 
skautininkų ir skautų buvo apdo
vanota kitais garbės ženklais: Pa
dėkos, Lelijos, Tėvynės Sūnaus 
(Dukters), .Už Nuopelnus, Vėliavos 
bei Pažangumo ženklais.

Rugpiūčio 14 d. prasidėjo ke
lionė atgal į nusibodusius DP sto
vyklų barakus. Daug vandens nu
tekės Nemunu ligi IVtos Tautinės 
Stovyklos 1958 m. Daug svetimų 
takų numindžios skautai ir skau
tės, kol, vieno stovyklos svečio 
linkėjimu, kaip pėdsekiai suras 
pėdsakus į Nepriklausomą Tėvynę. 
Tačiau, III Tautinės stovyklos dva
sia nepajudinamai įtikino visos jos 
dalyvius, kad stovyklos tradicinės 
dainos (sktn. Bražėno ir vyr. sktn. 
Kairio) žodžiais tariant:

„ ... Skautai klajūnai, sugrįš iš 
pasaulio, Nemuno slėniuos 
skambės jų daina!"

Amsterdamą, kur jau radome at
vykusius Amerikos, Kanados, 
Anglijos, Prancūzijos, Italijos ir 
kitų šalių’bent 200 studentų ir įsi
jungėme į suvažiavimo savaitės 
programą. Rugpiūčio 2 d. įvyko 
pirmas socialinis vakaras su mūsų

Iš L.S.S. IlI-sios tautinės stovyklos 
prie Mittenwaldo. Iškilmingas pamal

das laiko kan. F. Kapočius.
V. Bacevičiaus nuotr.

grupės grograma, kurią išpildė lie
tuvių, vengrų, lenkų ir kroatų stu
dentai. Prieš porą savaičių Muen
cheno konservatoriją baigusi p. 
Bičkienė turėjo geriausią pasi
sekimą su lietuvių liaudies dai
nomis. Be daugelio komplimentų 
jai, italai prašė panainuoti ką nors 
itališkai, prancūzai — prancūziš
kai ir t. t. Vienas kinietis man 

į pareiškė, kad jis pirmą kartą susi

tinka su liet, studentais ir pirmą 
kartą girdi mūsų kalbą. Jis esąs 
susižavėjęs mūsų kalba. Ji esanti 
tikrai labai melodinga ir graži.

Studentiškasis gyvenimas tel
kiasi 7 universitetų miestuose: Lei
dene, Amsterdame (kalvinų), Ut
recht, Groningen, Deft (technikos 
aukšt, mokyki.) valstybiniai uni
versitetai, o Tilburge ir Nijmegen 
— katalikų. Organizacinis gyveni
mas labai gyvas, tačiau žymiai 
vieningesnis ir demokratiškesnis 
negu mūsasis Vokietijoje. Čia nėra 
tokios grupės, kuri skelbtų turinti 
100% pasitikėjimą! (Z. „Šviesa“ 
3 Nr. „III vis suv—mas Augsbur
ge"). Tad ir neliejama energija 
rinkiminėms pastangoms, o laiko
masi proporcingo atstovavimo prin
cipo; pats darbas vyksta kūrybos 
kryptimi. Olandų Studentų Taryba, 
sudaryta iš visų grupių, atstovauja 
visai studentijai.

Porą kartų WSR ir WSS atsto
vų buvo pareikšta, kad lietuvių 
studentai yra gerai organizuoti. 
Stengiausi sutvirtinti šią nuo
monę, nušviesdamas mūsų gerą 
sugyvenimą, vieningas pastangas 
ir kad mes visi esam jungiami mū
sų centr. atstovybės, nors širdyje.
gaila, to nejaučiau.

1 Amsterdame gyvenant, ’daug 
kam iš mūsų pasisiūlė įvairių gali
mybių, pvz. apsigyventi jame arba 
— jūrininkų pagalba — išvykti 
juodai į Ispaniją ar tolimiausius 
kraštus. Ir dabar jau aišku, kad 
ne visa mūsų grupė grįš, bet mes, 
lietuviai, tur būt, lengvai nesusi-
žavėsime žydinčia karalyste, o grį
šime į savą tremtį...

Mes dalyvavome Harlemo gėlių 
šventėje, kur spalvos ir formos 
stebino mūsų sielas. Keletą kartų 
plaukėme motorlaiviais į atvirą 
jūrą, isstėmės Amsterdamo kana
lais ...

Rugp. 5 d. išvykome iš Amster
damo ir per Haagą priartėjome- 
prie Belgijos sienos ties Rdsendaal. 
Iš čia mums skirtu autobusu vy
kome į Zeelando salą. Visame 
krašte pakeltos trispalvės vėlia
vos: raudona — balta — mėlyna. 
Tai Julianos antrosios dukrelės 
Irenos 9 m. gimimo sukaktis. Zee
lando salą jungia tiltas su žemy
nu. Tolyn važiuojant, vaizdas žy
miai keičiasi; Žaliuojanti, pilna 
medžių sala kaskart tuštėja — mes 
'atsidūrėme karo metu vokiečių 
paskandintuose plotuose (mat, van
denį nuleidus, likusi druska pa
kenkė derlingumui), tačiau nauja 
gyvybė čia vėl skleidžias, pilna 
jaunų medelių, laukuose pievos, 
javai. Masinės kapinės vien liudi
ja žiaurų likimą daugelio nekal
tųjų.

Čia yra atskiros tarptautinės, 
stovyklos vyrams ir mergaitėms 
30 km. ir didžiulis kanalas skiria 
mus!

Kaip Amsterdame taip ir čia 
kitų šalių studentai greitai paste
bėjo, kad mes lietuviai labai

Sukaktuvinių iškilmių centras 
buvo rugpiūčio mėn. 7 diena. Skau
tai ir skautės, su vėliavomis, gai
relėmis ankstyvą rytmetį šventa
dieniškomis uniformis rinkosi pa
kelti vėliavos ypatingai gražioj 
atšlaitėj, kurios išorinis vaizdas , 
priminė Gedimino kalną Vilniuje: 
Jautriu žodžiu prabilo Vyriausioji 
Skautininke J. Augustaitytė-Vai- 
čiūnienė. 10 vai. iškilmingas pa
maldas prie stovyklinio altoriaus 
laikė J. P. Šventojo Sosto Delega
tas kan. F. Kapočius ir pasakė 
skautams pritaikintą ypatingai gilų 
ir prasmingą pamokslą. 15 vai. 
įvyko iškilmingas aktas. LSS Ta
rybos Pirmijos pirmininkas vyr. 
sktn. K. Palčiauskas savo žodyje 
nušvietė Lietuvių Skautų S-gos per 
30 metų nueitą kelia ir išryškino 
kietos ateities uždavinius. Buvo 
perskaitytas ir vėliau visų stovyk- 

• los dalyvių pasirašytas sukakties 
aktas, kurio originalas siunčiamas

vieningi ir sudarome visiškai at
skirą grupę.

Atvyko spaudos atstovai. Ki
tiems draugams pasiūliusi man 
teko apibūdinti mūsų tremtinių ir 
Pabaltijo dabartinę padėtį. Jiems 
pareiškus, kad labai trūksta žinių 
iš Pabaltijo, aš stengiausi duoti jų 
kuodaugiausia, apibūdyidamas da
bartines partizanų kovas ir vienin
gą tautos norą atgauti Nepriklau
somybę. Paklaustas apie kitas tau
tas, atsakiau, kad Latvijoj bei 
Estijoj ir didelėj Ukrainos daly 
taip pat vyksta partizaninės ko
vos, kad paskutiniu laiku, kaip 
praneša. Ukrainos partizanų štabas, 
prasidėjo * sukilimas ir daugelyje 
Sibįro vietovių.

Čia mūsų gyvenimas pasuko 
nauja vaga.’.. Bet* apie tai jau 
kita kartą.
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Šalpos .Organizacijų Tarybos 
atstovas apie lietuviu šalpa

(PASIKALBĖJIMAS 1948 m. RUGPIŪClO 6 d. IZID. RUGIE
NIO IR A. KALVAIČIO SU C.R.A.L.O.G. ATSTOVU P. ROG

GERS lietuvių Šalpos reikalais)

ieško

rių, kad jis galėtų aptarti , smulk
menas lietuvių liuteronų šalpos. 
Be to, Mūnchen-Pasinge liutero
nų reikalus atstovauja Dr. Ho-i 
ward Hong. . ’

Katalikus šioje organizacijoje 
atstovauja' Father Blynn.

C.R.A.L.O.G. benradarbiauja su 
katalikų organizacija „Caritas“. 
Jums reikėtų šalpos reikalais 
tartis su „Caritas“ atstovu Dr. 
Fritz Mūnhcen-Pasing, I.R.O. Vy
riausioji Būstinė.

Pabrėžiu, tęsė toliau Mr. Rog
gers, kad šalpos reikalais į šias 
organizacijas gali kreiptis *tik

P. Roggers buvo nušviesta ka
tastrofiška’lietuvių, gyv. Vokieti
joje, materijalinė būklė. Jam bu
vo pabrėžta, kad maistas stovyk
lose yra nepakankamas; maisto 
rūšis bloga. Buvo atpasakota taip 
pat pasibaisėtina maitinimo būk
lė pareinamose stovyklose. Ypa
tingai sunkiose sąlygose atsidūrė 
mūsų piliečiai, gyvenantieji už 
stovyklos ribų. Visi mūsų tautie
čiai, valiutos reformą įvedus, ku
riems išmokėti tiktai „Kopfgeld“, 
liks be pinigų. Nėra jiems gali
mybės ne tik maisto korteles iš
pirkti, bet jie neįstengia sumokėti 
už butą nuomą. Turime visą eilę I R O. neaprūpinami asmens, nes 
ligonių, tame skaičiuje 240 džio- mūsų organizacija nėra taip pi- 
vininkų, likusių be globos, gi Lie- niginga kaip I.R.O., ir mes ne- 
tuvos Raudonasis Kryžius, kuris teiksime pašalpos I.R.O. išlaiko- 
anksčiau ligonius ir beturčius miems asmenims, nes tatai būtų 
globojo, dabar neįstengia jų glo- prieš mūsų organizacijos tikslus, 
boti, nes jo resursai bankuose už- — Ar Jūsų organizacija nega- 
šaldyti. — Ar C.R.A.L.O.G. galėtų lėtų įtraukti Lietuvos Raudonojo 
suteikti lietuviams kokią nors pa- Kryžiaus į šelptinų organizacijų 
ramą?

P. Rįoggers, kuris pasižymėjo 
skaičių ligonių, iš pradžių paaiš
kino C.R.A.L.O.G. tikslą ir tos 
organizacijos veiklą. C.R.A.L.O.G.

SVEIKINIMAS
Vyr. Fizinio Auklėjimo ir Spoito 

Komitetui
Priimkite. ir perduokite grįžusiai 

Pranzūzijos Lietuvių Krepšinio Rink
tinei nuoširdžiausius sveikinimus Ang
lijos lietuvių sportininkų vardu.

Tremties lietuviui sportininkui gy
venimas uždeda dvejopas pareigas: ne 
tik būti sportininku kaipo sportinin
ku, kas prie dabartinių gyvenimo są
lygų reikalauja didelio pasiryžimo, 
bet ir būti pirmųjų kovos linijų dėl 
tėvynės išlaisvinimo kovotoju, ke
liant lietuvių, o kartu ir Lietuvos 
garbę savo pasiektais sportiniais lai
mėjimais.

Mes puikiai suprantame visas kliū
tis ir sunkumus, kuriuos teko mūsų 
rinktinei nugalėti, kad prasiveržtų 
pro tarptautinės padėties sudarytas 
sąlygas, galėtų išvykti gastrolėms, ku
riose taipogi tenka žaisti nenormaliai- 
prisltaikant prie padėties.

Todėl su didele nuostaba ir pasi
didžiavimu sekame jų pasiektus lai
mėjimus ir linkime, kad ir grįžę iš 
Prancūzijos mūsų vyrai nepamestų 
pradėto darbo, bet visomis Jėgomis 
veržtųsi toliau praskintu kelių.

Mes, Anglijos lietuviai sportininkai, 
savo mintimis visada būsime su ju
mis.

Tegu laimė lydi jus — MŪSŲ VY
RAI!!!

Anglijos lietuvių sportininkų vardu 
V. Steponavičius

Anglija, 1948. VII. 22

Ave., Sioux City, Ia./USA 
Marijoną Seibukienę.

686. Mrs. Frances Yochus-Sadauskai- 
tė, gyvenanti adresu: 401 Stadium 
Street, Pittsburgh 4, PaJUSA — ieško 
savo brolį Joną Sadauska iš Peldžiū- 
nų.

687. Mr. Kleopas ‘Lenartavičius. 79 
Congress Ave., Waterbury, Conn./USA 
ieško savo brolius Valerijoną ir Pet
rą, gyvenusius Judriškiuose.

688. Mr. George B. Buidokas, 858 
Glenmore Ave., Brooklyn, N.Y./USA 
ieško savo giminaity Zenoną Kemzūrą, 
gyvenusi’ Kaune.

689. Mr. Juozas Antanavičius, 620 
Main St., Oakville, ConnJUSA — ieš
ko savo gimines Antanavičius, gyve
nusius S. Kalvarijoje.

680. JAV-se mirusio Jurgio Griga
liūno palikimo byloje Nr. 11802 yra 
Ieškomi: Mary Jurkevičius iš Pane
vėžio, Amelija Kelmelis iš Pavarčių, 
Ladzius Grigaliūnas iš Butkūnų, Juo-

sąrašą? Kitais žodžiais, ar C.R.A. 
L.O’.G. galėtų suteikti bent mūsų 
ligoniams pašalpą?

— Tai mes negalėtume padary
ti. Aš Jums patariu susirišti su 

yra Council of Relief Agencies >ums organizacija Ba-
. irom P and ririn Ain Krvvtnrn >r ciiLicensed for Operation in Ger

many O.M.G.B.A.P.O. 407. (Vei
kiančių Vokietijoje Šalpos Orga- 
nizacijų Taryba), kurią sudaro 
liyteronų, katalikų, manonitų, nn a a 
kvekerių ir baptistų šalpos orga
nizacijos. Organizacijos tikslas 
teikti pašalpą Vokietijos gyven
tojams, nepaisant jų tautybių ar 
religinių įsitikinimų. Organizaci
ja atlieka tik persiuntimo ir per
davimo pašalpos funkcijas. Jūsų 
tautiečiai, jei jie nėra I.R.O. glo
bojami ir jei neturi lėšų pragyve
nimui, turi teisę naudotis orga
nizacijos taikiamomis pašalpomis 
Vokietijos gyventojams: .— Jei 
Jūsų tautiečiai negyvena stovyk
lose ir negali užsidirbti lėšų pra
gyvenimui, jie gali kreiptis į vo-

na! Mūsiškiai žaidžia .prie jugo
slavų vartų, o šie muša pirmąjį 
įvartį! Su nauja energija vėl ata
kuojami priešo vartai, tačiau . . . 
o lemtie! Jugoslavai staigiu prasi
veržimu veda jau 2:0 savo nau
dai! Žiūrovų tarpe mirtina tyla. 
Ne vienas jau palaidojo viltis, ta
čiau laisviau atsikvepiama, kai 
Langevičiaus paduotą puikų kam
pinį Stupelis su galva nukreipia į 
jugoslavų šventovę. Vaizdas aikš
tėje nesikeičia. Mūsiškių žalia uni
forma’dominuoja. Retkarčiais turi 
stipriai padirbėti mūs« saugai ir 
gynikai, kad atstumtų priešo puo-, cauciMč unfiaiiuiiaa xo UUIKUU14, uuu— 
likus. Kėlinys baigiasi 2:1 jugosla- zas Grigaliūnas iŠ Pakolų, Steponas 
vų naudai., nuiiaa xi xvxxx gixixxiica. raxxxvxxxiu ict-Jau 4 mm. antro kelinio tas pats kalais prašoma kreiptis betarpiškai t 
Stupelis, gražiai praėjęs, muša_ iš- „„
lyginamąjį įvartį! Po įvarčio žiūro- ieškomi: Simanas ir Pranas Bakševi- 
vų dar daugiau raginami, mūsiš- «■<., Gus«“>ė-Ba Kr»-4 ... ... . pavlcklenė-B., Agota Bakšienė-Bak-kiai paskirais prasiveržimais nuo- Sėvičiūtė, visi kilę iš Karališkių. 
lat graso priešo .vartams ir jau 11 Konsutat,. New Yorke,
min. Langevičius is puikaus Gry- virbylai. Stefanijai Rudzlanskienei- 
bausko padavimo iš 25 mtr. įstrižai K^enlauskaitei. Onai Venckaitienei-

. ■ X • Vyšniauskaitei, Balini Vidugiriui, Juo-kerta ir kamuolys nelaikomai atsi- ZUi Bagdonių!, Agotai Grigaitienei, 
duria tinkle. 3:2 mūsų naudai. Dar Jonui Čeponiui Mam. stropui, Albt-

, .. _ ... nui Svailai ir laiškas prof. P. Jaku-su didesne energija musų gynikai bėnui.
ir saugai remia puolimą. Susigrū
dimas prie jugoslavų vartų ir Jo
kūbaitis efektinga bomba iš oro 
ženklina 4:2! Po šio įvarčio jugo
slavai jau galutinai pasimeta, ta
čiau sugeba lietuviams sudaryti 
pavojų- kurį Perkūnas, akrobatiš
kai skrisdamas, likviduoja. Antro
je pusėje Kito III stiprų smūgį 
vartininkas tik atmuša ir Lange
vičius, aštriai kartodamas, daro 
5:2. Laimėjimas aiškus. Keičiasi 
vietomis broliai Kitai. Trečiasis 
eina į gynimą, antrasis į puolimą. 
Ir pavyksta! Netrukus po pasikei
timo, Kitas II turi ^kamuolį, kerta 
iš 16 mtr. ir kamuolys viršutinia
me kampe! Jau 6:2! Paskutinėse 
rungtynių minutėse žaidimas yra 
permainingas, tačiau teisėjas (vo
kietis) skelbia rungtynių pabaigą. 
Su šiuo laimėjimu mūsiškiai pate
ko į finalą, kuriame su lenkais 
susitiks dėl pirmos vietos.

. Dalius

Grigaliūnas iš Pakolų, Pranas Griga
liūnas ir kiti giminė^. Palikimo rei-

691. Palikimo byloje Nr. 4817 yra

SKELBIMAS Nr. 43
Siame skelbime išvardinti ieško

mieji, arba Jų likimą žinantieji, yra 
prašomi atsiliepti C/Kartotekon, kar
tu nurodant skelbimo (bet ne laikra- 
čio) eilės numeri ir savo adresą.

664. KAZITIUNAITE Aleksandra 
(1922) iš Kirkilų; BLECHERTAS Val
teris (1924); Dr. BERKOVICIUS iŠ 
Kauno: VOKIETAITIENE-Douzenel
Renė iš Kauno.

665ė KALĖDA Juozas (1911) iš Ma
rijampolės; KALĖDA Antanas (1905) 
iš Lazdijų: KALĖDA Feliksas (1868) 
iš Sutronių; KAILIUS Vytautas iš 
Velniakalnio. •

666. KAVOLIS Valteris (1925) ir KA
VOLIS Jakobas (1901) nuo Klaipėdos; 
BENDER Oskar (1922) ir HUTT Albert 
iš Sauliškių.

667. Mr. Matas Urnevičius, gyve
nantis adresu: 806 W. Pratt Street, 
BALTIMORE, Md./USA. — prašo atsi
liepti Jo dėdės Petro Merkevičiaus 
sūnus, kilusius iš Šelmių, Vilkaviškio 
apskr.

668. Mr. Jonas Kavaliūnas, gyve
nantis adresu: 2700 Chat'eauguy Street, 
Poite St. Charles, MONTREAL, Que./ 
Canada — prašo atsiliepti savo gimi
nes nuo Siesikų.

669. Affidavitai. laiškai, adresai: 
Stasiui Masukevičiul — laiškas su do
vana ir Affidavitals nuo Mrs. C. Mi
siūnas; Juozapui Povilaičiui — 2 laiš
kai su dovanomis nuo Mrs. B. Ku- 
dorauskas; Pranui Sablauskui — laiš
kas iš Argentinos nuo Leono Subo- 
čiausu Jonui Juodžiui ir Bronei Sruo
gienei — prašyti giminių adresai iš 
JAV-bių. Atsiimti visa tai reikia per 
vietos LTB komitetus.

Visi LTB padaliniai yra kartotinai 
prašomi nelaikyti pas save užklydu
sių laiškų, o persiųsti juos C/Karto- 
tekai.

Susirašinėjant su C/Kartoteka yra 
būtina pridėti reikiamą kiekį pašto 
ženklų, kaip kad nurodyta m/skelbl- 
me Nr. 41. LTB C/Kartotekos Vedėjas
P.C.I.R.O. PAIEŠKOJIMŲ ĮSTAIGA 
AROLSEN PRIE KASSELIO IEŠKO 

ŠIŲ ASMENŲ
BRIN Bertha, paskutinės žinios iš 

Vištyčio, Vilkaviškio aps.;
CHATZ Benno, gim. 1885 1. 8.;
CUVES Clla, gim. 1911. Kaune, pasku

tinės žinios iš St. Gilles;
DIMSA Juozas, paskutinės žinios iš 

Reppow, Falkenburg;
DIMSIENE Petronėlė, paskutinės ži

nios iš Reppow, Falkenburg;
CHIN Baler, paskutinės žinios iŠScud; 
DOBKIWAITE Saaąh,. gim. 1920. 4. 9,

Gemel;
DUNDIENĖ Marija, gim. 1917. 4. 17, 

paskutinės žinios iš Wahlitz Krs. 
Magdeburg;

EDELENIS Elena, gim. 1909 Rygoj, 
išvežta i Vokietiją;

EINIGYTĖ Bronė, 25 metų, paskuti
nės žinios Iš Wewelsburg bei Pader
born.

FUTBOLININKAI STUMIASI 
PRIEKIN

Lietuva — Jugoslavija 6:2 (1:2)
INKOPF tarptautiniai futbolo su

sitikima^ eina į pabaigą. Rugpiūčio 
15 d. mūsų futbolininkai turėjo 
priešą Jugoslaviją.

Lietuvą atstovavę: Perkūnas, 
Baziliauskas, Kitas II, Kitas I, Bu
činskas, Jeršovaš, Langevičius, 
Grybauskas, Jokūbaitis, Kitas III, 
Stupelis.

Kaip visuomet, mūsiškiai pra
džioje užspaudžia priešininko var
tus ir prasideda jugoslavų vartų 
intensyvus bombardavimas. Jugo
slavai tik ginasi. Jų vartininkai 
gaudo tiesiog fantastiškai. Žai
džiama į vienus vartus, bet Lange- 
vičiaus, Grybausko ir Kito III šū
viai sueina į virpstą arba juos lik
viduoja vartininkas; Jokūbaičio 
puikų šūvį vartininkas vos vos 
nukreipia į kampinį. Visa tai au
drina žiūrovus, kurie, kaip- pas 
mus įprasta, siunčia paskirų žaidi- 
kų adfesu įvairias replikas, kurios 
nieko gero neduoda, išskyrus žai
dėjų nervinimą. Ir kokia staigme-

_____  r--3-) „Minties“ Nr. 81 
(464), kur jis vardan objektyvios 
„tiesos" atsisako būti * „Žiburių"

varų Raudonuoju Kryžium ir su 
jais kalbėtis šalpos reikalu,- nes 
mūsų organizacija su Bavarų 

Kryžium palaiko
kontaktą.

Nors padėtis yra labai sunki, 
bet jei Jūs padarysite žygių ir Jū
sų tautiečiai paklabens vienur ki
tur duris, pasieks šiokių tokių 
rezultatų. Jei atrastumėt kur nors 
sunkenybių arba Jums darytų 
sunkenybių dėl to, kad Jūs ne vo
kiečiai, praneškite apie tai mūsų 
organizacijai. Mes bandysime pa
dėtį išlyginti, baigė savo pasikal
bėjimą p. Roggers.

Skaitytojai rašo
. - Atsakydami į p..Jašinsko „kul- 

kiečių labdaros įstaigas prie Lan- turingą- pareiškimą (gal naujos 
des-Regierung ir prašyti suteikti yahutos proga) ,.Minties Nr 81

X 1 e (464), kur jis vardan objektyviosjiems pašalpą pragyvenimui. - « tiesos.. atsisako bw • aburių..
— Darbą gauti Vokietijoje yra skaitytoju, tuo duodamas kitiems 

labai sunku. Vokięčiai, kurie prieš gražų pavyzdį atsisakyti iš „Min-* 
valiutos reformą buvo prisamdę ties" prenumeratorių, pareiškiame, 
didešnį negu reikalinga skaičių kad nebūsime daugiau „Minties" 
darbininkų ir tarnautojų stengia- skaitytojais, o už mūsų apšvietimą

• • „ labai dėkojame p. Jasinskiu. Galm juos atleisti Be to, musų tau- (ada ncs£i( daml Ialkraž. 
tiečių didesrų % sudaro inteligen- člų neisižeisime ir’ neisipyksime. 
tinęs ir specijalistų pajėgos. Vo- . Bet ištesėkime p. Jašinskai!
kiečių Arbeitsamtai siūlo mūsų f Su pagarba 
advokatams mokytojams ar inži- Blomberg'Lippe.
nieriams darbą griuvėsius valyti.' Vyt. M. ir V.T.

— Aš pilnai suprantu, tęsė p. 
Roggers, tuos sunkumus. Negali
ma reikalauti iš advokato, kad 
jis gružus valytų, bet padėtis yra 
labai sunki ne tik jums, lietu
viams, bet it kitoms tautybėms. 
Mūsų organizacijos lėšos yra ribo
tos, ir mes su savo resursais ga
lime tik truputį palengvinti susi
dariusią padėtį. Bet kiekvienas 
Jūsų tautietis, atsidūręs sunkiose 
sąlygose, gali kreiptis į labdaros 
organizacijas su prašymu para
mos.

Kaip jau jums pranešiau, tęsė 
toliau p. Roggers, mūsų suvieny
toji organizacija apima įvairias 
konfesines labdaros organizacijas. 
Pavyzdžiui, aš atstovauju liute
ronus. Liuteronai galėtų bandyti 
kreiptis per savo pastorių į evan
gelikų Hilfswerke pas vyr. tos 
organizacijos direktorių Dr. Fe
derer, Stuttgart, Staffenberf- 
strasse 66. Jūs pasiųskite pas Dr. 
Federer lietuvių liuteronų pašto-

STALO TENISE NUGALĖTOJOS 
LIETUVĖS

Pavergtųjų Tautų žaidynėse sta
lo tenise lietuvės iškovojo pirmąją 
vietą, o tuo pačiu ir aukso meda
lius. Lietuvai atstovavo: Rutelio- 
nienė, Žibutytė ir Karpųškaitė. M.

Paieškojimai

POVILUI PETKEVIČIUI, jo 
tnylimam tėveliui Lietuvoje 
mirus, reiškiame (jilią užuo
jautą ir kartu liūdime.

Ant. ir Bol. Petkauskai*

Liūdintį dėl tėvynėje liku
sių mylimų tėvelių thirties 
kolegą STASĮ TAMULIONĮ 
nuoširdžiai užjaučiame.

Eichstaetto Stud. At-kų 
Draugovė

, VLADUI PAULAUSKUI su 
žmona, jo -brangiai sesutei 
mirus, reiškiame gilią užuo
jauta
A. Kalvaitytė ir S. Vėl basis

Emilija Kučinskas, duktė Antano 
Matačiūno, kilusi iš Paukščių, Ząslių 
vaisi., dabar gyv. Sutton, Mass. USA. 
ieško: sesers Domicėlės Genevlčlenės 
vaikų; sesers Antosės Gulbickienės ar 
jos šeimos ir sesers Katrinos — visų 
kilusių nuo Žaslių.

Jurgis Stakys, gyv. Sarmiento 1831 
Zarate F.C.C.A. Buenos Aires, Argen
tina, ieško savo brolio Povilo Stakio, 
gim. Vabalninku v. Kuprių k. J912 m.

Milieška iš Mažeikių prašomas sku
biai atsiliepti arba, kas žino, pranešti 
jo adresą. Yra svarbių žinių nuo žmo
nos. Rašyti: Mrs. J. Žilinskienė, Hos
tes Stoulton, Nr. Worcester, England.

SKELBIMAS Nr. 45
Žemiau išvardinti ieškomieji, arba 

jų likimą žinantieji, yra prašomi at
siliepti C’Kartotekan per savo LTB 
komitetus, /artu nurodant skelbimo 
(bet ne laikraščio) eilės numeri ir 
{dedant reikiamą kieki pašto ženklų 
atsakymui apmokėti.

676. MATULEVICIENĖ-Stankevičiūtė 
Stasė su dukromis Laimute ir Dalyte; 
MOSINSKIS Algirdas iš A. Panemu
nės; JASAITIENE - Ramansevlčiūtė 
Marija.

677. DAMBRAUSKIS ar BLIUM- 
BRAUKSIS iš Užvenčiu; KAZAKE
VIČIUS Zigmas iš Aluntos ir BELE- 
NAVICIUS Juozas iš Vilniaus; BA- 
KUCIONYTE Felė iš Sargalių.

678. Izidorius Šimkus,
adresu: r~ *'------- -

Utica 4, N.Y./USA — ieško Adlių ir 
Lebednlnkų, kilusių nuo Žilėnų.

682. Mrs. Julia Padelskis-Tutriūtė, 
gyvenanti adresu: Main Street, East 
Granby, ConnJUSA — ieško , Ievą ir 
Juzefą Putriūtes, kilusias iš Aglonų.

683. Mrs. Ona Urbanavičienė - Bar- 
čaitė,« gyvenanti adresu: 3409 So. Lea
vitt St., Chicago, 111JUSA — ieško 
savo seseris Petrę su šeima, gyv. 
Kelmėje.

684. Mrs. B . Laurenitis, gyvenanti 
adresu: Aniherst Road, Sunderland, 
MassJUSA — ieško savo gimines: Re
giną Juodzevičiūtę, Pr. Gudelevičlų, 
K. Pranskaity.
. 685. Mr. Vincas Ęeibukas (Shabęr), 
gyvenantis adresu: 2202 Washington

Sea-Gull Shipping Co Lithuanian Society
Sending packages to Europe 560 Grand Street Brooklyn 11, N. Y., US/

• Praneškite savę giminaičiams ir draugams užjūriuose šios bendrovės adresą 
ir prašykite, kad visokius siuntinius siųstų tik per šią b-vę, nes jie nesinau
doja jokiaiss vokiečių transporto firmų tarpininkavimais ir nereikia gavėjui 
primokėti pristatymo išlaidų. Siuntiniai pasiunčiami tiesiai iš New Yorko 
adresatui ir jie greitai nueina. Produktai geri, supakavimas tvirtas.

Nuo 1948 m. rugpiūčlo mėn. 1 d.----- a-*--*— -*—-—«-•- -*—**-*-
sąstatas ir kainos:

Pakietas Nr. 1-42 brt. sv. dol. 7.00
2 sv. cukraus; 1 sv. kakavos ar pupe
lių kavos; 1 dėž. (16 oz.) pieno mil- 

--------  gyvenantis telių; 2 dėž. (32 oz.) grynų taukų; 1 d. 
______  Rp . Argentina, Valparaiso (12 oz.) bekono; 1 dėž. (12 oz.) mėsos; taun.ų, e. u«. uaj 
2520,4 de Junio — ieško savo giminių, 1 sv. šokolado (assorted chocolate). mėsos; 1 dėž._(16 _oz.) bekono; 2 gab. 
kilusių nuo Eržvilko.

679. Mrs. Lucill Sakalas gyv. adre
su: Gen. Del, Dyersburg, Tenn./USA Pakietas Nr. 3—H brt. sv. dol. 5.25
— ieško Vilhelmą Jonuty, gyvenusi 2 sv. cukraus; 2 sv. miltų ar cukraus
Palangoje. (pagal pasirinkimą), 1 sv. kakavos: 1

680. Mrs. Emilija Korsakas-Sadau- sv. kavos pupelių; 3 dėž. (48 oz.) gry- 
skaitė, gyvenanti adresu: 25 Rorell nų taukų.
Street, Dorchester, Mass./USA — ieš
ko giminių, kilusių nuo Papilio.

681. Mrs. Eva Leblednlk-Adliūte, 
gyvenanti adresu: 117 Whitesboro St.,

nustatytas toks standartinis siuntinių

Pakietas Nr. 2 21 brt. sv, dol. 10.00 
5 sv. cukraus, 1 s v. kavos pupelių; 1 * 
sv. kakavos. 2 dėž. (28 oz.) kond. pie
no; 1 dėž. (8 oz.) šok. miltelių, 5 dėž. 
(80 oz.) grynų taukų; 2 dėž. (24 oz.)
(8 oz.)’ tualetinio milo.

Pakietas Nr. 4 10 brt. sv. dol. 6.50 
2 sv. rūkyto bekono; 4 dėž. (64 oz.) 
grynų taukų; 1 dėž. (1 kvorta) valgo
mosios alyvos.

Bendrovė sudaro extra siuntinius iš mėgiamiausių maisto produktų už
sakytojui iš anksto susitarus, o taip pat B-vė supakuoja ir persiunčia at
neštus rūbų ir maisto siuntinius.

7
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LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

LTB Centro Komiteto PirmininkasEUCOME
go, siekiant to. paties tikslo. Gy-

Maskvos pašnekesiu misle
• S. GEDMINAS

S. m. rugpjūčio 9 d. LTB Centro 
Komiteto pirmininkas P. Gaučys 
lankėsi EUCoMe pas DP Skyriaus 
Viršininką p. A. Squadrillj. Ta 
proga buvo iškelti šie. aktualūs 
klausimai:

— S. m. birželio m. 15 d. PC 
IRO General. Sekretorius H. Tuck 
išleido laikiną įsakymą dėl trem
tinių stovyklų savivaldos. Ar tas 
potvarkis pakeis ir kaip dabar
tinę santvarką?

— Praktiškai šis potvarkis var
gu ką pakeis. Stovyklų Komite
tai galės pristatyti IRO Admini
stracijai vadovą, o ši tvirtins.

ventojai turėjo didelių nuostolių, 
dabar, vos spėję susitvarkyti, jie 
vėl keliami.

— Išemigravus nemažam skai
čiui tremtinių, atsirado vietų sto
vyklose. Gen. Clay įsakė Nudaryta 
planą, pagal kurį praretintos sto
vyklos bus užpildomos. Viengun
giai neturėtų priešintis, nes jiems 
vistiek, Jcur jie gyvena. Dėl šei
mų, aš pasiteirausiu smulkmenų, 
tačiau nepažadu, kad jūsų prašy
mas tų žmonių nekelti bus paten
kintas.

— Praneškite apie tai mums 
raštu. Mes juos paspausime.

— Kaip su Dailės parodos eks
ponatų transportu į JAV?

— Stabas duoda leidimą ekspo
natus išgabenti į*JAV. Tačiau jūs 
turite garantuoti, kad tie ekspo
natai nebus parduoti, priešingu 
atveju — už parduotus reikės mo
kėti muitą. Už parduotus ekspo
natus bus apmokėta 60% DM, o 
likusieji užsienio valiuta. Gautom 
sumom galėsit pirkti žaliavas ir 
ko jums reikės.

, — Jums paraginus, mes įstei- 
gėm liaudies meno dirbinių ko
operatyvus, tačiau jų įstatų vo
kiečių teismai nenori tvirtinti.

Kaip sekasi Maskvoje? Kas jau 
pasiekta, svarbiausias Rytų — Va
karų ginčo problemas sprendžiant? 
Tai du klausimai, kurių atsakymo 
laukia milijonai taikos ištroškusių 
vyrų ir moterų visame pasauly. 
Prie uždarų Kremliaus durų vyks
tanti konferencija sukelia begales 
gandų, baiminimosi ir nevilties. 
Niekas absoliučiai nėra ‘net paš
nabždėjęs, anot „Daily Mail" kad 
rusai bent kuriuo klausimu būtų 
nusileidę ar pasiūlę priimtinų kom
promisų klausimo sprendimui.

Vakarų diplomatei jau turėjo 
penkis pasitarimus su Molotovu 
ir vieną su Stalinu. Jų bus ir dau
giau. JAV. valstybės departamen
tas mano, kad greito Vokietijos 
plausimo sprendimo ir nereikią 
laukti. Varšuvos laikraštis „Zycie 
Warszawy" praneša, kad Stalinas 
savo pasikalbėjimo metu su va
kariečių diplomatais nurodė šešis 
pagrindinius punktus, kuriais tu
rėtų bazuotis busimoji keturių di
džiųjų konferencija Vokietijos 
klausimu. Šie punktai esą: 1. eko
nominė Vokietijos vienybė, 2. Vo
kietijos ateities politinė sistema, 
3. rusų dalyvavimas Ruhro kontro
lėje, 4. atitraukimas okupacinių 
kariuomenių iš Vokietijos, 5. vie
nodos valiutos įvedimas visai Vo
kietijai, 6. vakarinių Lenkijos sie
nų pripažinimas. Bet, 'kad šie- klau
simai galėtų būti nagrinėjami, rei
kia pirma priimti Vakarų ir Rytų 
pastatytąsias contra sąlygas: Va
karų reikalavimą panaikinti Berly
no blokadą, o Rytų — panaikinti 
Vakarų markės valiutą, leisti kur
suoti tik rusų markei visose Ber
lyno zonose ir atsisakyti minties 
sudaryti vakarų Vokietijos valsty
bę.

Iš vienos ir kitos pusės esą pa
daryta „bandomųjų kompromisinių 
pasiūlymų", bet, prancūzų spaudos 
žiniomis, maža tesą ženklų kom
promisų priėmimo Maskvoje ir dar 
mažiau vilties taikos keliu keturių 
didžiųjų konferencijoje išspręsti'- 
suveltą Vokietijos problemą.

JOKIŲ NUOLAIDŲ
,.Daily Mail", rašydamas apie 

visus gandus, kursuojančius apie 
Kremliaus derybas, pastebi: „Mes 
šiuo metu nesiūlome -diskutuoti, 
kiek šie gandai yra tikri. Komen
tarams laikas ateis tada, kai Mas
kvos pasikalbėjimai bus paskelbti 
viešai. Kai šis laikas ateis (o jis 
ilgai negali užsitęsti), pamatysime 
ar Kakarai tvirtai laikėsi, ar visa 
išpardavinėjo. Mes vėl kartojame, 
kad šiuose gyvybiniuose sprendi
muose negali būti jokių kompro
misų, kurie leistų rusams nors per 
syieną colį pasislinkti į Vakarus, 
ries tokie kompromisai tiek verti, 
kiek popierius, ant kurio jie sura
šyti".

Toliau laikraštis klausia, jei 
Anglija, Prancūzija ir JAV. dar 
šiuo metu nėra •> pakankamai tvir
tos, kad galėtų sukurti Vakarų 
Europai ateitį, tai ar jos bus pajė
gesnės, kai rusai bus įsileisti į 
Ruhro kraštą.

Sir Duff Cooper visai neseniai 
kvietė sudaryti taip vadinamą „Va
karų imperiją", kuri būsianti „vįe- 
nintėlis tikras kelias išsaugoti 
taiką". Tokia galinga sąjunga, ben
dradarbiaujant su JAV, galėtų 
būti pajėgus kūrinys, kuris įgalin-’ 
tų Vakarus tvirtai laikytis prieš 
Rusiją.

STALINAS NE HITLERIS
Vakarų spauda, rašydama apie 

JAV, Anglijos ir Prancūzijos atsto
vų vykimą į Maskvą, apibūdino jį 
kaip žygį į Kanosą, Vakarų diplo
matus prilygindama vokiečių kai- 
seriui, kuris kadaise, norėdamas 
susitaikinti su Popiežiumi, padarė 
ilgą kelionę ir Popiežiaus nebuvo 
priimtas. Bet šiuo atveju, dar kartą 
pasitvirtino teigimas, kad Stalinas 
nėra azartinis lošėjas kaip Hitleris 
ir kad Stalinas- yra tvirtai pasiry
žęs, kol nepribrendo laikas, ne
leisti naujam karui prasidėti.

Šveicarų laikraštis’ „Die Welt- 
woche” nurodė, kad ir teigimas, 
pagal kurį Stalinas nebeturįs ga
lios Rusijoje ir tikrieji valdovai 
esą Zdanovas, Molotovas, Višinskis 
ir 'karo ištroškę generolai, yrą ne
tikras. Visai priešingai, ten, kur 
rusų vedamoji politika yra pasie
kusi lemiamąjį punktą,.kur spren
džiamas karo ar taikos klausimais, 
kur svarstoma būti ar nebūti pro
blema, visada atsiranda senasis 
suktasis ir šaltų išskaičiavimų Sta
linas., Stalinas yra visada pasiruo
šęs ir pasiryžęs vesti pavojingą 
politiką. Bet tai nereiškia, kad jis 
tol, kol galima išvengti, drįstų įsi
velti į karą.

Šitas žaidimas Kremliuje vyksta 
ir dabar, nes niekas geriau negu

— Šiuo metu PCIRO ruošia nuo 
IX. 1 stovyklų tarnautojų suma
žinimą 40%. Dirbančiųjų skaičius 
yra suredukuotas, tad dar maži
nant, sugrius visas aparatas, o 
ypatingai nukentės švietimo ir 
kultūros reikalai.

— Apie naujus dirbančiųjų at
leidimus man nieko nežinoma. 
Manau, kad tai negalima, bet aš 
pasiteirausiu.

— Ar Stabas turi kokių naujų 
žinių DP biliaus reikalu.

— Deja, tuo tarpu'nieko nauja.
— Kaip bus su tais DP, kurie 

yra gimę kitose šalyse, pav. Vo
kietijoj, Rusijoj etc. -

— Jie galės pasinaudoki' tų ša-

RUSIJOS KLAIDOS
Visi Vakarų vyrai, kurie buvo 

Stalino priimti, gavo įspūdį, kad, 
kol sprendimo galia yra Stalino 
rankose, neįvyks jokio karo.

Nežiūrint vidaus nesutarimi^ ir 
nuolatinės angina pectoris, Rusijos

JAV ministerių kabinetas: Charles Brannan, Tom Clark, Charles Sawyer, 
George C. Marshall, prezidentas Trumanas. John W. Snyder, James V. Fąr- 
restal, Jesse Donaldson, ir J. A. Kiag

lių kvota, kurios pusė bus rezer
vuota DP.

— PCIRO mus ragina reikalauti

valstybės šefas šiandien valdžią 
tvirčiau laiko rankose, negu prieš 
dvidešimt metų, kai jis rašė: „Pag-_

darbui ir sveikatai, kurie atras 
naujų priemonių žmogui išsilais
vinti iš botago jungo, į kurį yra 
patekęs".

„Gali būti, kad kiekvieną va
landą laisvosios tautos gali būti 
vėl pašauktos, kaip jau du kartus 
šioje generacijoje įvyko, ginti sa
vo laisvę ne vien tik savo politi
nėmis priemonėmis, bet ir savo gy
vybėmis". (S&S).

KARAS AR TAIKA?
Iš pasikalbėjimų su aukštais už

sienių reikalų žinovais Vašingtone 
apie tarptautinę padėtį pareiškia
ma: „Mes nemanome, kad jau žen
giame į karą. Mes galvojame, kad 
tai būtų per didelė rizika. Bet mes 
per kelioliką metų esame įsitikinę, 
kad sovietai tikisi daug laimėti, 
surasdami priemones kovai laimėti 
be karo. Kritiškasis momentas 
ateis tada, kai rusai pamatys, kad 
spaudimo priemonėmis Vakarų Eu
ropos negalės sau laimėti. Tada 
Politbiūras turės apsispręsti ar pra
dėti karą, ar atsisakyti Vakarų Eu
ropos ilgiems ateinantiems me
tams. Šis apsisprendimas turi būti 
padarytas per šiuos dvyliką mėne
sių. Artėja laikas, kai Kremlius 
tars savo sprendimą". (NW)

Stalinas nežino, kaip baisiai Ang- 
(

Pasiduok arba ...

lija, Amerika ir ypatingai Prancū
zija bijo karo kadangi jos yra 
taip „pavojingai" nepasiruošusios 
ir kad tokie pasikalbėjimai su Va
karais jam nieko nekaštuoja. To
kia savo laikysena Stalinas netik 
Rusijoje, bet ir plačiame pasaulį 
susidaro taikos siekančio „didvy
rio" aureolę, bet ir iš tikrųjų išlo
šia laiko, kuris jam nemažiau yra 
reikalingas pasiruošimui kaip ir 
Vakarams.

iš vokiečių įstaigų atlyginimo už, 
karo metu vokiečių konfiskuotą 
turtą. Kur mes turime kreiptis?

— Tuo reikalu yra išleistas spe
cialus potvarkis. Aš jį jums’at
siųsiu, bet jį turi turėti ir PCIRO 
Area.

— Šiomis dienomis dalis 
Schweinfurto stovyklos gyvento- 
tojų (750) ketinama iškelti į 6 ki
tas stovyklos, nes jų užimamose 
patalpose norima įrengti pereina
mąją stovyklą. Šią žiemą toji pati, 
grupė buvo iškelta iš Wuerzbur-

Tokį žaidimą. Stalinas gali vesti 
ir todėl, kad jis žino, jog jo priešų 
tarpe nėra jokio kito karštakošio 

. Hitlerio ir kad iš pavojingai suda
rytos padėties galės be didelės 
rizikos pasitraukti.

„Geležinė uždanga", mistiškasis 
suktasis Kremlius, slaptoji Mas
kvos konferencija, visiška vyriau
sybių vyrų neįprasta tyla, „atsar
gus optimizmas", tolimesnės Vaka
rų derybos su JAV dėl Europos 
apginklavimo yra visų klaustukų, 
gandų ir neaiškaus rytojaus prie
žastys. Ar Maskvos pasikalbėjimai 
neištirpdys tos „šaltajame kare" 
įšalusios bombos ir neįsiliepsnos 
„karštasis karas"? O gal Kremliuje 
sėdį diplomatai pajėgs beįsiruse- 
nantį gaisrą užgesinti?

rindinis dalykas yra turėti drąsos 
savo klaidas prisipažinti ir jėgos 
patogiu ir greitu laiku vėl jas 
koreguoti".

Iš tikrųjų paskutiniais mėnesiais 
rusų politika padarė didelių klai
dų. Viena tokių klaidų buvo va
karinių sąjungininkų pasipriešini
mo stiprumo Berlyne nepakanka
mas įvertinimas. Prie kitų klaidų 
reikia priskaityti — Tito savaran
kiškumo norų ir priešrusiškų jaus
mų pasireiškimo už sovietų sate
litų kraštuose neįvertinimas.

(W.W.)

MACK.KING ĮSPfJA LAISVĄJĮ 
PASAULĮ

Kanados min. pirmininkas Mac
kenzie King Kanados tautinės li
beralų partijos konvente Ottavoje, 
kur jis, išbuvęs 30 metų partijos 
vadu, pasitraukė iš tų pareigų, sa
vo kalboje nurodė, kad komuniz
mas yra „pavojus" ir kad visos 
laisvos tautos turi būti pasirengu
sios ginti savo laisvę kiekvieną 
valandą tam reikalui aukodamos 
gyvybes. Jis pasakė: „Tautos jau 
dabar turi apsispręsti, kam leisti 
įsigalėti — kraujo teisei ir mir
čiai, tai reiškia naujoms naikinimo 
priemonėms ir tautų prievartai 
nuolatos būti pasirengusioms ko
vos laukui, arba — taikos teisei,

VAŠINGTONAS PESIMISTIŠKAS
Vašingtoną pasiekiančios žinios 

apie pasaulinę padėtį yra mažai 
optimistiškos. Satelitinių kraštų 
diplomatai, kai jie kalba saugiose 
vietose, pareiškia, kad Kremlius 
rengiasi karui. Jis galėtų būti iš
vengtas tik tada, jei žiauri ekono
minė JAV ūkinė depresija pri
verstų amerikiečius visiškai pa
sitraukti iš Europos arba jei 
sugriūtų sovietinių satelitų frontas 
Rytų Europoje ir tuo būdu karas 
Rusijai pasidarytų per daug pavo
jingas. |NW) ,

DEWEY UŽSIENIO POLITIKOS 
GAIRES

Respublikonų kandidato į JAV 
prezidentus patarėjai nurodo De
wey, kad ateinančių rinkimų kom
panijoje koncentruotus) į šiuos 
punktus:

1. Trumano administracijos ne
sugebėjimas padaryti raštišką susi
tarimą su Rusija dėl Berlyno kori
doriaus,

2. Kinijos padėties neįvertinimas 
ir nepakankamas Ciangkaišekui 
parajnos teikimas.

3. Jaltos ir Teherano susitari
mai, kurie Rytų Europą paliko so
vietų valiai. Šiuo punktu Dewey 
tikisi laimėti daug Amerikos lenkų 
balsų. i
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