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IŠEINA ANTRADIENIAIS, KETVIRTADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS

AUGSBURGAS, antradienis, 1948 m. rugsėjo mėn. 28 d. IV METAI

Prez. Trumanas: - Lietuvos laisvė bus atstatyta
DEMOKRATŲ PARTIJOS PIRM. MCGRATH PaSISAKE UŽ LIETUVOS VALSTYBES ATSTATYMĄ

Vašingtonas. ALT delega
cija rugsėjo 15 d. buvo nuvy
kusi į demokratų partijos na
cionalinio komiteto centrą. Jie 
gana ilgai tarėsi su sen. 
McGrath, demokratų partijos 
nacionaliniu pirmininku, ir Jo-

I seph Lawrence, pirmininko pa
dėjėju. Pasikalbėjimas su par
tijos vadais tęsėsi 45 minutes. 
McGrath paskelbė spaudai pa
reiškimą, kuriame pasisakė už 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo val-

I stybių atstatymą.

Amerikos* lietuviai prašo prez/Trumana
ginti Lietuva nuo išnaikinimo

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS MEMORANDUMAS 
PREZ. TRUMANUI, ĮTEIKTAS RUSĖJO 16 D.

PONE PREZIDENTE,
Atėjome pas Jus pirmiausia pareikšti Jums savo gilų dėkin

gumą lietuvių kilmės Amerikos piliečių vardu už Jūsų nepail
stamas pastangas padėti pabėgėliams, gyvenantiems išvietintų 
asmenų stovyklose Europoj, reikalaujant, kad Kongresas pri
imtų įstatymą įsileisti juos į šį kraštą.

Šimtų tūkstančių šių nelaimingų asmenų padėtis parodė tą 
neaprašomą katastrofą, kuri ištiko jų šalis, iš kurių jie buvo 
išvaryti arba išbėgo, kad išvengtų tikros mirties ar pavergimo. 
Jie neteko savo namų ir viso turto. Bet kokią laisvę užgniaužė 
jų gimtuose kraštuose brutali totalistinė valdžia, kuri nepri
pažįsta jokių teisių žmogui ir neturi jokio pasigailėjimo begin
kliams vyramą, moterims ir vaikams, šimtai tūkstančių lietu
vių, latvių ir estų yra prievarta išvežti j Sibirią ir kitas Sovie
tų Sąjungos dalis ir uždaryti koncentracijos stovyklose, kad 
čia žūtų nuo bado, sunkaus darbo ir epideminių ligų. Žiaurus 
teroro režimas po 's.ovietų valdžia kiekvieną dieną dar tebe- 
naikina likusius Baltijos valstybių žmones.

Mes jau ankstyvesnėmis progomis kreipėmės Į Jungtinių Val
stybių vyriausybę, prašydami ją panaudoti visas galimas prie
mones sustabdyti nekaltų tautų naikinimą, šį baisų genocido 
nusikaltimą. Dabar, kai Jungtinių Tautų visumos susirinkimas 
Paryžiuje prasideda, mes maloniai prašome Jus, Pone 
Prezident e,k ad šio krašto delegacijai būtų nu
rodyta, jog ji pareikalautų Jungtines Tautas 
paskirti specialią komisiją ištirti sąlygas 
Baltijos valstybėse ir imtis priemonių apsau
goti jų gyventojus. Tai yra mažiausia, ką civilizuota 
žmonija turi padaryti šiuo metu.

Jungtinės Valstybės niekada nepripažino Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos prievarta Įvykdytos inkorporacijos į Sovietų Są
jungą, ir mes su dėkingumu pažymime, kad ši vyriausybė Jū
sų vadovybėje iki šiol tebeteikia visas diplomatines privilegi
jas teisėtiems jų atstovams šiame krašte. Mes prisimename 
Jūsų žodžius, pasakytus mūsų delegacijai 1946 m. spalio 29 d., 
kad šis Jungtinių Valstybių vyriausybės nusistatymas nebus 
pakeistas, nes jis yra paremtas idėjomis ir moraliniais princi
pais, išplaukiančiais iš giliausio šios didžiosios demokratijos 
žmonių įsitikinimo. Dabar, kai daromi svarbūs poka
rinių klausimų sprendimai, mes laikome kad 
atėjo laikas, kad Jungtinės Valstybės pas
kelbtų, jog jos nesutiks su jokiu Europos ben
druoju taikos sprendimu, kuris nepaminėtų 
laisvės ir savivaldos atstatymo kiekvienai 
tautai, kuriai tatai buvo atimta smurtu arba 
jėgos panaudojimo grasymu. Tatai, aišku, lie
čia Lietuvą ir kitas Baltijos valstybes.

Aiškus ir neabejotinas Jūsų, Pone Prezidente, pareiškimas 
šiuo reikalu ne tik laimėtų Jums baltų kilmės piliečių širdis, 
bet taip pat pakeltų visų prispaustų tautų dvasią, ir tuo bū
tų be galo sustiprintos laisvės, teisingumo ir demokratijos 
jėgo$ visame pasauly.

Su didžia pagarba 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

L. šimutis, pirm., dr. P. Grigaitis, sekr. 
M. Vaidyla, ižd., J. J. Grig alus, vicepirm.

P. D a r g i s, viešųjų santykių kom-tas

Rugsėjo 16 d., lietuvių dele
gacija, susidedanti iš ALT vyk
domojo komiteto pirm. L. Ši
mučio, sekr. dr. P. Grigaičio 
ir ižd. M. Vaidylos, bei narių 
adv. J. Grigaliaus iš Bostono 
ir SLA vicepirm. P. Dargio iš 
Pittsburgh©, nuvyko į Baltuo
sius Rūmus, lydima p. Law
rence.

Prez. Trumanas pareiškė lie
tuvių delegacijai, jog jis pil
nai sutinka, kad vykdant taiką 
būtų atstatyta laisvė Rumuni
joje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir 
kitose valstybėse, neišskiriant 
ir Pabaltijo valstybių — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos. Ji
sai dirba, kad toks taikos spren- 
dimasj būtų pasiektas, ir nie
kados šio reikalo nepamirš.

Pasikalbėjimas buvo labai 
draugiškas. Įžangos žodį apie 
ALT ir šios delegacijos tikslą 
pasakė ALT pirm. L. Šimutis, 
tuo pačiu metu pristatydamas 
sekr. dr. P. Grigaitį, kuris įtei
kė Prez. Trumanui ALTarybos 
memorandumą ir paaiškino jo

turinį. Dr. Grigaitis taip pat 
padėkojo Prez. Trumanui už jo 
pastangas padėti tremtiniams 
(D.P.), raginant kongresą išlei
sti įstaymą, kuris leis tremti
niams atvykti į Ameriką.

Prez. Trumanas buvo visą 
laiką labai drangiškai nusitei
kęs ir vėliau nusifotografavo 
su Amerikos lietuvių delega
cija. Pasikalbėjimas Baltuose
Rūmuose tęsėsi apie 30 minu
čių. I
SU BERLYNU KONTROLES 
morandumo nuorašai pačiuose 
Rūmuose buvo išdalinti vi
siems reporteriams.

(„Draugas“)

Prez. Harry S. Truman skaito memorandumą Lietuvos laisvinimo reika
lais, kuri Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija Jam |teZkė rugsėjo 1* d. 
Baltuose Namuose. Iš dešinės kairėn stovi: red. Leonardas Simutis, ALT 
pirm.; red. M. Vaidyla,ALT ižd.; adv. Jonas Grigalius, ALT vicepirm.; 
Povilas Dargis. ALT narys, ir red. Dr. P. Grigaitis, ALT sekretorius.

Berlyno klausimas perduodamas Saugumo Tarybai
SOVIETAI REIKALAUJA ORINIO SUSISIEKIMO SU LYNU KONTROLES

Paryžius. Vakarų valstybės 
penktadienį buvo savo nota parei
kalavusios, kad Sov. Rusija duotų 
aiškų atsakymą dėl Berlyno kri
zės. Sovietai nelauktai greitai, jau 
šeštadienį, įteikė Vakarų valsty
bėms savo atsakymo notą. Vaka
rų valstybėms dar laikant šią notą 
slaptai, Maskvos radijas paskelbė 
pranešimą, kuris, kaip dabar pa
aiškėjo, beveik atitiko žodis žodin 
į sovietų atsakymo notą. Šiame 
pranešime sovietai apkaltino Va
karų valstybes sulaužius Potsdamo 
susitarimą, įvedus Berlyne savo 
atskirą valiutą. Šitoks Vakarų el
gesys privertęs sovietus apriboti 
Vakarų valstybių susisiekimą su 
Berlynu. Per pasitarimus Maskvoj 
su Vakarų valstybių atstovais bu
vę susitarta del sekančių dalykų 
jei keturi kariniai gubernatoriai 
susitars del praktiško jų įgyven
dinimo, būtent, sovietai panaikina 
susisiekimo su Berlynu uždarymu 
o vakariečiai sutinka su sovietų 
markės įvedimu visame Berlyne; 
Vakarų markė išimama iš apyvar
tos. Taip buvę susitarta ir dėl 
kitų finansinių klausimų. Tačiau 
kariniai gubernatoriai nepriėjo su
sitarimo, nes iškilo nuomonių skir
tumas 3 punktais: 1. Sovietai rei

kalauja susisiekimo (ir orinio) 
tarp Berlyno ir Vakarų kontrolės, 
2. sovietai reikalauja, kad Berlyne 
būtų tik viena valiuta, 3. sovietai 
sutinka su keturių valstybių pre
kybos kontrole tarp Berlyno ir 
vakarinių zonų.

VAKARŲ NOTA SOVIETAMS
Sekmadienį susirinkę JAV, D. 

Britanijos ir Prancūzijos užs. reik, 
ministerial išleido oficialų komu
nikatą, kuriame sakoma: „Atsi
žvelgiant į tai, kad sovietų vyriau
sybė, sulaužydama keturių valsty
bių susitarimą, vienašališkai pas
kelbė apie pasitarimus, trys užs. 
reik, ministerial pareiškia: Pran
cūzijos, JAV ir D. Britanijos vy
riausybės sutaria, kad rugsėjo 25 
d. sovietų nota laikytina nepa
tenkinama”. Toliau pažymima, kad 
sovietų vyriausybė ne tik neduoda 
užtikrinimo, kad bus panaikinta 
neteisėta Berlyno blokada, bet 
dar reikalauja, kad visoks susisie
kimas su Berlynu būtų atiduotas 
sovietų kontrolei. Taip pat valiutos 
klausimais sovietų vyriausybė pa
sisakiusi išsisukinėjančiai, ir ne
davė jokio atsakymo į trijų Va
karų valstybių klausimus. „Trys 
vyriausybės susitariusios”, sako
ma toliau komunikate, „įteikia so

vietų vyriausybei notą, kurioj jos 
išdėsto savo nusistatymą ir sovie
tų vyriausybei pranešama, kad 
jos, atsižvelgdamos į Sovietų Są
jungos nusistatymą toliau laikyti 
suvaržytą susisiekimą bei įvesti 
orinio susisiekimo suvaržymą, yra 
pagal Jungtinių Tautų Chartą pri
verstos klausimą atiduoti Saugumo 
Tarybai."
PADĖTIS „NEPAPRASTAI RIMTA"

Jau sekmadienį trijų Vakarų užs. 
reik. min. pavaduotojai susirinko 
posėdžio, kuriame bus apsvarsty
tas skundas, kuris bus įteiktas 
Saugumo Tarybai. Oficialūs Vaka
rų valstybių sluogsniai susidariusią 
po sovietų atsakymo padėtį apibū
dina kaip „nepaprastai rimtą". 
Laukiama, kad Vakarų valstybės 
paskelbs naujų dokumentų apie 
Berlyno krizę.

Australijos laikraštis „Sydney 
Daily Telegraph” praneša, jog 1949 
m. pradžioj numatytoji Anglijos 
karaliaus kelionė į Australiją ir 
N. Zelandiją svarstoma atšaukti 
ryšium su pavojingu tarptautiniu 
įtempimu. Karališkoji pora turėjo 
plaukti kovos laivu „Vanguard", 
tačiau dabar manoma, jog tas lai
vas gali būti reikalingas rimtes
niems reikalams.
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Švietimas dabar ir emigravus
PROF. L MALINAUSKO PRANEŠAMAS ĮKURDINIMO KLAUSIMAMS APTARTI KONFEREN

CIJOJ IX. 22—23 D. D. FELLBACHE

švietimas tremtyje pereinamuoju 
emigracijos metu

Pasilikimo tremtyje ir emigra
vimo klausimas mūsų planams 
nesiduoda pilnai palenkiami. Emi
gruos, kas galės ir norės, *o Vo
kietijoje pasiliks tie, kurie emi
gruoti negalės ar gal nenorės. Ne
turės gi galimumo emigruoti daž
niausiai našlės su vaikais, seniai 
ir ligoti. Tokiu būdu, tarp pasi
likusiųjų tremtyje (Vokietijoje) 
visada pasiliks ir mokomojo lie
tuviško jaunimo.

Šią vasarą visose trijose Vo
kietijos zonose buvo:

Vaikų darželių — 61. Juos lan
ko 1935 vaikai; taigi, vidutiniš
kai fan an t, darželiui tenka po 
32 vaiku.

Pradžios mokyklų yra — 79. 
Jas lanko 3691 mokinys; taigi, vi
dutiniškai imant, prad. mokyk
lai tenka po 47 mokinius.

Pagaliau gimnazijų yra — 20, 
o progimnazijų — 10; viso aukš
tesniųjų mokyklų 30. Jas lanko 
2858 mokiniai; taigi, vidutiniškai 
imant, po 95 mokinius. Jose dir
ba 615 mokytojų, taigi, kiekvie
nam mokytojui tenka po 4,6 mo
kinio. Didesnis mokytojų pertek
lius (ttefc pradžios mokyklai, tiek 
aukštesniajai) yra amerikiečių zo
noje. Tačiau ir čia jų pasiskirsty
mas stovyklomis nėra adekva- 
tiškas nei mokinių pasiskirsty
mui, nei mokyklų tinklui. Taigi, 
net ir šioje žemoje, dėl gana tan
kaus mokyklų tinklo, juos vieto
tomis jau turi pavaduoti artimes
nių specialybių kitų inteligenti- 
nių profesijų žmonės — becenziai 
mokytojai.

Remdamiesi šio meto duomeni
mis prileidžiame, kad per šį ru
denį, žiemą ir ateinantį pavasa
rį, vadinasi, iki kitų mokslo metų, 
emigruos į įvairius kraštus 50% 
visų Vokietijoje gyvenančių lie
tuvių tremtinių. O per 1949/50 m. 
m., vadinasi, iki 1950 m. vasaros, 
emigruos dar apie 40%. Tuo pačiu 
ir pati lietuvių tremtinių emigra
cija beveik pasibaigs, apie 10% 
dabartinio lietuvių tremtinių skai
čiaus pasiliekant Vokietijoje.

Taigi, sunkiausias mūsų trem
ties mokyklos metas — šių 1948/49 
mokslo metų pabaiga ir 1949/50

Negalinčiais emigruoti jau da
bar laikas Isusirūpintį, kalbėjo 
dr. D. Jasaitis. LRK tam tikslui 
turi jau surinkęs davinių. Šia 
problema yra susidomėjęs ne tik 
LRK, bet ir IRO. Kaip ji kilo? 
Sprendžiant įkurdinimo klausi
mą pasirodė, kad didelio skai
čiaus negalima įkurdinti dėl jų 
blogos sveikatos padėties. Kai 
kur, pritaikant dabar velkančius 
atrinkimo metodus, nustatoma, 
kad apie 40% negalės emigruoti. 
Dėl to IRO centras yra nuomo
nės, kad šie metodai negali būti 
taikomi. Pradžioj, kaip žinome, 
dėl mažų defektų asmuo buvo 
laikomas neemigruotinu. Šiuo 
metu atrinkimas yra švelnesnis 
ir jis toliau švelninamas.

tfeemigruotinais laikomi psi
chiniai ir nepagydomi ligoniai. 
Šiuo metu yra 434 džiovininkai 
ir 883 kitomis chroniškomis li
gomis sergą lietuviai. Taip pat 
yra 186 karo invalidai, kurių da
lis yra nepriklausomybės kovų 
ir dalis šio karo invalidai. Vy
resnio kaip 60 metų amžiaus lie
tuvių yra 1731 asmuo. Taigi iš vi
so susidaro 3234 neemigruotini 
tautiečiai. Prie jų dar reikia pri
dėti psichiniai sergančius ligo
nius, esančius ligoninėse: jų pri- 
skaitoma apie 60.

m. metų pradžia. Pirmieji — mo- Vokietijoje pasiliks apie 10% liet, 
kinių ir mokyklų nutrupėjizno bei tremtinių, tai pasiliktų mokinių: 
sutrupėjimo, o antrieji — mokyk- vaikų darželių — apie 200; — 
lų atstatymo metai. reikės mokytojų (200:25) = 8

Emigravimo metu stovyklose (aukl.).
nuolat mažės gyventojų skaičius, pradž. mokyklų — apie 360; — 
taigi, mažės skaičius ir mokinių reikės mokytojų (360:36) == 10 
bei mokytojų. Šio pasėkoje vienur mokyt.
nustos egzistuoti mokyklos dėl aukštesn. mokyklų — apie 
stokos mokytojų, kitur — dėl sto- 280.—? reikės 1 gimnazijos = 
kos mokinių. Vienintelė išeitis — 1-os gimn. mokyt, kompl;
jungti stovyklas į galimai didės- Vadinasi, šie nedideli moky- 
nes, vėl sudarant pilnus moky- tojų skaičiai, reikia manyti, Vo- 
tojų ir mokinių komplektus. Jei- kietijoje taip pat pasiliks. Tokiu 
gu sutiksime su prielaida, kad būdu mokytojų klausimas pro-

Kas daryli su negalinčiais emigruoti
LRK VYR. VALDYBOS PIRM. DR. D. JASAIČIO PRANEŠI
MAS „NEGALINČIU EMIGRUOTI PROBLEMA“, PADARYTAS 
IX. 22—23 D. D. FELLBACHE ĮVYKUSIOJ ĮKURDINIMO REI

KALAMS KONFERENCIJOJ

Šioj sesijoj IRO svarstys, kas 
darytina su tais asmenimis. Pran
cūzų delegacija yra nuomonės, 
kad ši problema gali būti iš
spręsta tarptautiniu mastu. Anot 
jų kiekvienas kraštas turėtų pa
sidalinti šiuos asmenis propor
cingai. Norvegija jau esanti pa
sižadėjusi priimti 1000 tokių as
menų.

Mums taip pat reikia šio klau
simo sprendimą suintensyvinti: 
1. Baigti sudaryti statistiką, 2. 
Remti IRO pastangas sukurti 
neemigruotiniems namus, 3. Im
tis priemonių, kad karo invalidai 
būtų įjungti į vokiečių ūkį ir 
gautų atitinkamą paramą, kuri 
yra vokiečių įstatymais numatyta, 
4/ Invalidus išmokyti amato, 5. 
sudaryti planus į kuriuos būtų 
įtraukta lietuvių visuomenė šių 
tremtinių grupių šelpimui, 6. 
Šios problemos vykdymas turi 
būti pavestas vienai lietuvių ins
titucijai, LRK ar panašiai.

Kitas būdas šiam klausimui 
spręsti būtų kreiptis į Tarptau
tinį Raudonąjį Kryžių ir kitas 
organizacijas, ir prašyti, kad jos 
mums padėtų. Taip pat jei emi
gracija vyktų nesuskaldytomis 
šeimomis, tai šio klausimo spren
dimas žymiai palengvėtų.

blemos greičiausiai nesudarys. 
Tačiau problemą sudarys mokyklų 
išlaikymas. Mat, ar pasiseks susi
telkti visiems likusiems į stam
bias kompaktiškas grupes, tai dar 
yra klausimas. O juo mažiau tai 
pasiseks, juo sunkiau bus. mokyk
los išlaikyti. Ir jei pasisektų vi
siems lietuviams susitelkti pran
cūzų zonoje — į 1 vietovę, ame
rikiečių — į 2, ir anglų — į 2 vie
toves, tai, sakysim, kad ir pradžios 
mokyklas galėtų aprūpinti pran
cūzų zonoje — 2 mokytojai, o 
amerikiečių ir anglų zonose — po 
4 mokytojus: viso 10 pradž. 
mokyt.

Pasilikti po gimnaziją ameri
kiečių ir anglų zonose (turint jo
se maždaug po 140 mokinių) — 
kažin ar bus įmanoma dėl stokos 
lėšų. Tačiau, antra vertus, įsi
jungimo į vokiečių ūkį perspek
tyvos leis nukreipti visą dėmesį 
į mokyklinį pasirengimą ama
tams. Taigi, amerikiečių ir ang
lų zonose tektų galvoti apie bū
dą įsirengti bent po amatų mo
kyklą. Vieniems šito padaryti ne
galint, reikėtų stengtis tai reali
zuoti su vokiečių pagalba.

Šiuos bendruosius apmatus, ži
noma, gali pakeisti šiuo atveju 
mums nežinomi ir nepramatomi 
pakitimai IRO užsimojimuose, o 
taip pat gali juos pakeisti ir ana
logiška pasaulio įvykių plėtotė.

Švietimas emigracijoje
Emigruojame į įvairius kraštus. 

Kiekvieno Icrašto įstatymai kita
taučių mokyklų atžvilgiu skirtin
gi. Taigi, ir galimumai suorgani
zuoti lietuviškąją mokyklą įvai
riuose kraštuose bus taip pat la
bai skirtingi. Jeigu viename kraš
te bus leidžiama susiorganizuoti 
tikra lietuviškoji mokykla, tai ki
tame krašte nebus galimybės įs
prausti mokykloje (per savaitę) į 
dėstomųjų dalykų tarpą net 2—3 
lietuvių kalbos pamokas. Tačiau 
šitai dar nereiškia, kad tokiame 
krašte jau tektų atsisakyti lie
tuviškojo švietimo idėjos ir tuo 
pačiu sutikti su krašto valdžios 
apgalvotu bei suspartintu nutau
tinimo principu. Šitokiose sąly
gose lietuviškasis švietimas turėtų 
vykti už mokyklos sienų papil
domojo vakarinio švietimo for
moje.

Remiantis faktu, kad įvairiuose 
kraštuose švietimo sąlygos bus 
kitoniškos, dažnai net griežtai 
skirtingos, savaime suprantama, 
kad ir kiekvieno krašto LTB tu-

rėš tvarkytis tik specialiai tame 
krašte įmanoma švietimo siste
ma. Nei smulkesnės švietimo tai
syklės, nei programas, nei pa
galiau bendra švietimo kontrolės 
sistema visiems kraštams negalės 
būti pritaikoma. Vadinasi, lietu
viškojo švietimo klausimas turės 
būti decentralizuotas. Net ir patys 
lietuviškojo švietimo pagrindai 
turės būti parengti vietoje, spe
cialiai prisitaikant jais gyvena
mojo krašto sąlygoms.

Tačiau kiekvieno krašto lietu
viams tvarkytis visiškai skyrium, 
kad ir vien švietimo srityje, bū
tų žalinga ir lietuviškuoju, ir eko
nomiškuoju, ir net praktiškuoju 
atžvilgiu. Juk neleistina būtų ne
įgyvendinti visuose kraštuose 
priaugančios lietuviškosios jau
nuomenės sielose bendriausių, vi
siems lietuviams gyvybinės reikš
mės turinčių principų, neleistina 
būtų palikti kiekvieno krašto net 
negausius lietuvius gamintis sau 
vadovėlius, neracionalu patiems 
formuoti lietuviškojo švietimo 
darbo pradus bei principus, rei
kalingus visų kraštų lietuviams 
švietėjams. Šitam reikalui turės 
būti specialus Lietuvių Švietimo 
Centras. Kai nėra atskiros Švie
timo Tarnybos, jis galėtų būti 
Kultūros Tarnybos žinioje, kaip 
speciali vykdomoji (ne vien taria
moji) institucija, kuria šiuo at
veju yra Kultūros Tarnybos Švie
timo Skyrius.

Šitokis Liet. Šviet. Centras bū
tų geriausia turėti krašte, kuria
me bus gausu lietuvių. Vienas iš 
labiausiai šiam reikalui tinkan
čių kraštų būtų JAV. LŠC. užda
viniai būtų: 1. Būti glaudžiame 
kontakte su visų kraštų lietuvių 
švietimo vadovybėmis, 2. Taiki
nėti įvairių kraštų lietuvių švie
timo vadovybėms bendriausiais 
švietimo principais, 3. Organizuo
ti lietuviškajam švietimui vado
vėlių parengimą, išleidimą bei 
aprūpinti jais įvairių kraštų lie
tuvius, 4. Taikinėti įvairių kraš
tų lietuvių švietimo vadovybėms 
visais kitais švietimo bei kultū
ros klausimais.

Dabar, aktyvėjant emigracijai, 
jau laikas pradėti šiam dalykui 
rengtis. Taigi, reikėtų jau arti
miausioje ateityje užmegsti kon
taktą su įvairių kraštų liet, švie
timo vadovybėmis, išpopuliarinti 
kalbamojo LŠC idėją, aiškintis 
atskirų lietuviškų vadovėlių įvai
riuose kraštuose reikalingumą, 
zonduoti jų spausdinimo sąlygų 
palankumą ir pan.

Kodėl amerikiečiai 
neužėmė Berlyno?
25.000 amerikiečių, anglų ir 

prancūzų karių š. m. balandžio 
mėnesį buvo užblokuoti rusų 
okupuotoje Europos dalyje, ir 
Stalino įsakymu nutrauktas bet 
koks jų ryšis su pasauliu. Tai at
sitiko Berlyne. Minimi amerikie
čiai, anglai ir prancūzai buvo Są
jungininkų Kontrolinės Tarybos 
nariai ir turėjo uždavinį draugsu 
rusais administruoti okupuotąją 
Vokietiją. Savaime suprantama, 
jiems priklausė teisė Berlynan 
laisvai vykti ir atgal grįžti.

Tačiau susisiekimui su Berlynu 
jie teturėjo tik vieną geležinkelio 
liniją, vieną autostradą ir vie
nintelį 35 km pločio oro korido
rių. Stalinas galėjo kiekvienu 
momentu susisiekimą žemės, ke
liu užblokuoti. Vėliau tai ir at
sitiko. Traukiniai ir autovežimiai 
pradėti kontroliuoti, ir jiems bu
vo leista važiuoti tik po nuodug
nių patikrinimų. Kadangi gen. 
Lucius D. Glay, karinis amerikie
čių gubernatorius, su tokia pro
cedūra sutikti negalėjo, jam beli
ko tik siauras orinis koridorius 
lėktuvams. Laimei, amerikiečių 
sektoriuje buvo aerodromas, ku

rio dėka Berlyne beveik visiškai 
atkirstieji amerikiečių daliniai 
galėjo būti aprūpinami maistu ir 
paštu. Sekančiu žingsniu Stalinas 
atėmė iš amerikiečių technikų tei
sę naudotis savais telegrafo lai
dais, nustatydamas, kad ryšiui 
turįs būti naudojamas rusų oku
pacinių įstaigų kontroliuojamas 
vokiečių paštas. Vėliau amerikie
čių prekiniams traukiniams su 
maisto produktais vėl buvo leista 
vykti Berlynan, tačiau su sąlyga, 
kad atgal jie grįš tušti. Pagaliau 
birželio mėnesį rusai užgniaužė 
visą susisiekimą žemės keliu ir 
tuo būdu nutraukė vakariniams 
sektoriams elektros srovės, maisto 
produktų bei kitų reikmenų tie
kimą, ir Berlynas atsidūrė apsu
ptojo miesto padėtyje. Amerikie
čiams ir britams beliko vien tik 
oro kelias Berlynui aprūpinti.

Porą dienų kvepėjo paraku. 
Krizė pašalino paskutinės bendro 
Vokietijos kontroliavimo fikcijas, 
šis rusų žygis įtikinančiai paro
dė, jog jie siekia Rytų Vokietiją 
paversti rauonąja satelitine vals
tybe, kaip tai jau yra atsitikę su 
Lenkija.

Karui pasibaigus, išryškėjo da
lelė faktų, kodėl amerikiečių di
plomatai iš savo rankų paleido 
tiek daug sunkios kovos lauke

laimėtų pirmenybių. Sugretinus 
atskirus faktus, gaunasi aiškus 
vaizdas aplinkybių, kurios ame
rikiečius privertė savo noru Ber
lyno priklausomybę perleisti so
vietams.

Jau prieš 1944 m. galą buvo 
aišku, kad Vokietija tuoj virs 
griuvėsių krūva po nugalėtojų 
kojomis. Ką tada nugalėtojai su 
Vokietija darys? 1945 m. vasario 
mėnesį Jaltoje buvo nutarta Vo
kietiją sukarpyti į 4 zonas. Ang
lija, Jungt. Valstybės, Prancūzija 
ir Rusija turėjo iki galutinio 
sprendimo gauti po zoną.

Mėnesiu vėliau gen. Eisenhowe- 
ris buvo pasiruošęs didžiajai ofen
zyvai — paskutiniam didžiajam 
puolimui. Buvo suplanuotas didy
sis šuolis per Reiną. Pusė tuzino 
sąjungininkų armijų stovėjo ant 
kairiojo upės kranto, pasiruošu
sios žygiui. Naktį iš kovo 22 d. į 
23 d. buvo duotas ofenzyvos sig
nalas. Pirmasis prasiveržė gen. 
George Pattonas. Pora dienų vė
liau Reiną perėjo ir visa milži
niškoji sąjungininkų kariuomenė. 
Buvo užsimota paskutiniajam žy
giui: į už 400 km esantį Berlyną!

Į rytus nuo Berlyno, tik 50 km 
nuo sostinės nutolę, stovėjo rusų 
kariuomenės priekiniai daliniai. 
Blogi keliai ir blogas oras trukdė 

jų žygį. Tačiau dar didesnį vaid
menį vaidino iš kadais buvusios 
tokios baisios vokiečių kariuome
nės likučių sudarytas pasiprieši
nimo blokas. Hitleris jį buvo 
pastatęs tarp Berlyno ir rusų po
zicijų, stengdamasis išvengti di
džiojo siaubo — Berlyno užėmi
mo iš Stalino pusės.

Tuo metu, kai rusų daliniai sto
vėjo sulaikyti, Eisenhowerio ar
mijos per Vokietijos lygumą ne
sulaikomai veržėsi priekin. „Gran
dioziškas ofenzyvos šuolis nuslo
pino bet kokį pasipriešinimą“, kal
bėjo gen. Marshallis. Vokiečiai 
pasidavinėjo šimtais tūkstančių. 
Amerikiečių daliniai ėjo priekin 
po 40—50 km į dieną. Maždaug 
balandžio vidury sąjungininkų ar
mijos pasiekė Elbę. Priekiniams 
daliniams iki Berlyno bebuvo likę 
tik 160 km.

Tuo metu Vakarų Sąjunginin
kai buvo jau užėmę beveik visą 
Vokietiją, o rusai teturėjo tik ma
žą Rytų Vokietijos dalį. Tokia 
buvo padėtis, kai gen. Eisenhowe
rio adjutantas, kpt. Harry C. But
cher, savo šefui pranešė, kad visa 
amerikiečių armija, kareiviai ir 
karininkai, primygtinai prašą žy
gį tęsti, iki bus pasiektas Berly
nas. Generolas į tai atsakė: „Ber
lyno užėmimas nereikštų nieko

daugiau, kaip pasidemonstravi- 
mą.“ Ir balandžio 21 d., kai repor
teriai paklausė gen. štabo virši
ninką, gen. Bedell Smith, ar į 
Berlyną planuojama efektingai 
įžygiuoti, jis atsakė: „Mes su ru
sais jokiu būdu nelenktyniau
sime . . . Šiuo momentu turime 
daug svarbesnių reikalų.“

O Stalinui Berlynas buvo svar
biausias reikalas. Jo generolai nuo 
pagrindinių jėgų atpalaidavo abi 
apsupimui skirtąsias armijas, kad 
galėtų į Berlyną nukreipti kon
centruotą puolimą. Jie atsisakė 
nuo visiškai garantuoto žygia
vimo priekin visu frontu, kad 
staigiu kompaktišku judesiu ga
lėtų įsiveržti į Vokietijos sostinę, 
kuri visu pajėgumu jiems prieši
nosi.

Amerikiečiams gi įžygiuoti į 
Berlyną beveik nebuvo jokių kliū
čių. Jau balandžio 20 d. Hitleris, 
pralaimėjęs ir galutinai palūžęs, 
su Eva Braun, Goebbelsu ir nedi
deliu savo ištikimųjų būreliu pa
sitraukė fantastiškąjį bunkerį po 
subombarduotąja reicho kance
liarija, norėdamas ten likti iki 
mirties. Jis pareiškė: „5au nebė
ra tikslo, kovoti. Jau nebėra kuo 
kovoti.“ Visa, kas buvo likę, bu
vo išstatyta rusų fronte.

(Bus daugiau)
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Sėkmingas įkurdinimas pri
klauso nuo įvairių sąlygų, pradė
jo savo pranešimą LTB CK pirm. 
P. Gaučys. Pirmiausia čia iškyla 
lietuvių tarnautojų klausimas 
įvairiose institucijose. Jei mes ne
turim čia savo žmonių, tai daž
nai sužinom apie emigracijos 
galimybes, kai jau yra vėlu. To
dėl pav., latviai kurie turi visur 
savo žmonių, yra geresnėj padė
ty už lietuvius. Šitas klausimas 
paskutiniu metu yra ir mūsų su
prastas, tačiau padėtis dar nėra 
patenkinama. Mes privalom turė
ti planą, kad mūsų pozicijos tiek 
emigracinėse stovyklose, tiek ki
tur nenukentėtų. Kaip žinom, 
emigruojant labai daug kas pri
klauso nuo gydytojo. Mūsų visų 
sveikata apskritai nėra geroj pa
dėty. Jei gydytojas bus nepalan
kiai nusistatęs, tai mes dėl savo 
blogos sveikatos negalėsim iš
naudoti kvotos. Todėl kiekvienoj 
emigracinėj stovykloj svarbu tu
rėti savo gydytoją.

Mišriose stovyklose reika
laujama, kad tarnybos būtų pas
kirstytos proporcingai tauty
bėms. Tačiau yra reikalinga, kad 
mes turėtumėm atitinkamai kva
lifikuotų žmonių. Jų paskyri
mas, kaip žinom, taip pat ne nuo 
mūsų priklauso.

Labai geras dalykas turėti sa
vo žmonių prie kiekvieno kon-

sulato. Todėl BALFo atstovės I. 
Kovaitės pastangos šiuo, atžvilgiu 
yra sveikintinos. Kai konsulate 
bus savo žmonių, tai atvykusioms 
bus lengviau susikalbėti ir gauti | 
tikslesnių informacijų. Dabar dėl 
kalbos nemokėjimo kartais ir 
konsulate gaunamos skirtingos 
žinios.

stovyklos kapelionų. Šiuo atveju 
susidaro sunkumų dėl netikinčių 
indiferentų. Tokia pat tvarka 
yra ir pas protestantus.

Toliau, besiruošiant emigraci
jai, yra svarbu sekti jos eigą ir 
parengti reikalingus dokumentus. 
Pastarąjį darbą atlieka stovyklos. 
Yra žinoma, kad pradžioj metų 
pravesto skryningo blankai yra 
atsidūrę area’se, ir pagal juos 
sutikrinamos žinios. Žiūrima ar 
profesija pažymėta ta pati.

Paskutinė ’ įsdkurdinimo darbo 
organizavimo Vokietijoj fazė yra 
atsisveikinimas su išvykstančiai-
siais. Tam reikalui jau anksčiau 

. LTB CK buvo ašleidęs atsišau- 
Į kimą. Atsisveikinimas gali būti 
bendras visų tautiečių arba ati- 

' tinkamų profesijų.
| Po pranešimo diskusijose Bie
linis pažymėjo, kad atestacijas

Toliau mums svarbu, kalbėjo 
P. Gaučys, kad į svetimą kraš
tą nepakliūtų asmenų, kurie že
mintų mūsų vardą. Paprastai 
kaltė suverčiama ne asmeniui, j 
bet visai tautinei grupei. Todėl Į 
pagal nustatytą tvarką, po an
ketų užpildymo yra atsakiau- apie išvykstančius išduotų ne po- 
siamą policijos. Paskutiniu metu
NCWC įvedė rekomedacijas iš lūs komitetas. Emigracijos reika-

licija ir ne klebonai, bet specia-

lams prie BALFo turėtų būti su
daryti kolektyvai. J. Šlepetys 
nurodė, kad atestacijos yra rei
kalingos, nes yra žmonių, kurie 
turi tikslą pakenkti mūsų tauti
niam reikalui. Kun. dr. Vaišnora 
paaiškino, kad NCWC anksčiau 
jokių pažymėjimų nereikalavo, 
tačiau pasirodė, kad per šią or
ganizaciją išvažiuoja žmonių, dėl 
kurių iš Amerikos pradėta aliar
muoti. Taip pat JAV vyskupai 
turi sudarę komisiją, kuri rūpi
nasi katalikų priėmimu, bet jų 
priėmimas yra vykdomas per 
NCWC. Todėl pradėta reikalauti 
pažymėjimų. Anksčiau jie buvo 
bendro pobūdžio, — kad nieko 
blogo apie atitinkamą asmenį 
nežinoma. Dabar yra pastatyti 
konkretūs ir realūs klausimai, į 
kuriuos atsako stovyklos klebo
nas. Stengiamasi, kad šie atsaky
mai būtų atsargūs, objektyvūs ir 
vienodi. Lietuvių Tautinė Dele- 
gatūra tuo reikalu stovyklos kle
bonams yra išleidusi aplinkraščių.

LIETUVIŠKO MENO
PYNE EICHSTATTE

Lietuviškos rūtos Weidene
Į Weideno pilką kasdienį gyve

nimą pragiedrulių ir jaunatviško 
džiaugsmo įneša tik progimnazi
jos moksleiviai.

Rugsėjo 8-tajai moksleivių atei
tininkų „Šv. Kazimiero“ kuopa 
surengė minėjimą. Pakviestas at- 
kų dvasios vadas kun. P. Patlaba, 
išvakarėse sutelkė vaideniečius 
religiniai tautinio susikaupimo 
dienai, išsamiu pamokslu ir pa
maldomis stovyklas bažnytėlėje.

Šventės rytą visa progimnazija 
nešina organizacijų vėliavomis 
dalyvauja tautinės vėliavos pa
kėlime ir iškilmingose pamaldose, 
o popietinėje valandėlėje sminga 
Vyr. Dvasios Vado žodis į jaunas 
moksleivių širdis.

Vakare stovyklas gyventojai 
rinkosi į salę. Kuopos globėjas 
mokyt. Vai. Cižauskas pradėjo 
iškilmingą minėjimą, pakviesda
mas kun. P. Patlabą paskaitai. — 
Rūta teprimena sesių darželius 
ir tą kraštą, kur ji apdainuota, 
o šiandien ašaromis aplaistyta 
laukia jūsų, — baigė savo turi
ningą paskaitą prelegentas, ap
dovanodamas atsivežtom lietuviš
kom rūtom mažiausią ateitininkę. 
Vėliavą nuleidus ateitininkai 
perkėlė į secną lietuviško so
džiaus nuotaikingas sekminių 
išvakares, suvaidindami A. Gus
taičio „Sekminių vainiką“. Re
žisavo kun. Pr. V ase ris. Pa
baigai nuaidėjo lietuviškom liau
dies meliodijom gimnazijos choro 
garsai. Vedė muzikos mokyt. J. 
Kasputis. Tautos Himno palydėti, 
skirstėsi gyventojai pasisėmę jė
gų ateinančiai dienai.

Moksleiviams linkėtina ir to- 
‘ liau jaunų entuziazmu ir ener
gija skaidrinti rūškaną tremties 
gyvenimą.

Wejdeno LTB komitetui baigus 
kadenciją ir atsistatydinus išrink
tas naujas, į kurį įeina: L* Ei
mantas, B. Leonauskas, Vai. Ci
žauskas, Sabaliauskas ir Vyt. Sa
kalauskas.

Senajam komitetui sėkmingai 
vadovavo pusantrų metų C. Pe
trikas. ,»Leo“

VteMs is Cetostomlciįes fiovetytea eftfatdu

Rugsėjo 18 d. Eichstatto-Reb- 
dorfo lietuvių kolonijos gyventojai 
turėjo progros pasigėrėti lietuviš
kos muzikos, žodžio, dainos ir šo
kių pyne. Tai buvo jaukus litera- 
tūros-meno vakaras, kurį suruošė 
Eichstatto lietuvių gimnazijos Mai
ronio vardo ateitininkų kuopa, 
talkininkaujant Schw. Gmūndės, 
Kempteno, Augsburgo ir Mūnche- 
no moksl. at-kams. Jaunieji meni
ninkai neįprastai gausiai susirin
kusiai publikai parodė visa tai, ką 
jie šiose sunkiose sąlygose galėjo 
išmokti. Programa, kuri truko 
apie dvi valandas, buvo gausi ir 
įvairi. Schw. Gmūndes mergaitės 
at-kės jau ne pirmą kartą gražiai 
pašoko choreografinius šokius, 
gražiai, kaip visuomet Kempteno 
mergaitės solo pašoko, jaukiai 
praskambėjo EichsUtto mergaičių 
seksteto dainos, Sabaliauskas sa
vo feljetonu sukėlė klausytojų 
tarpe linksmą nuotaiką, kurią pa
laikė kiti vakaro dalyviai dekla
macijomis, rašinėliais, pianino 
skambinimu, dainomis, šokiais ir

Čekoslovakija buvo vienintelis 
Sovietų Sąjungos kontrolėje esąs 
kraštas, kuris*- iki komunistinio 
pučo dar galėjo kvėpuoti laisve ir 
turėjo nemažai savarankiškumo. 
Buvo spėliojama, kad Maskva ne
nori Čekoslovakijos galutinai suž
lugdyti ir jėga sukomunistinti, 
nes ji tuo norinti Vakaram įro
dyti gerą valią ir galimą bendra
darbiavimą. Čekoslovakija buvo 
vienintelis anapus geležinės už
dangas kraštas, kuris panoro pa
sinaudoti Marshallio plano pa
galba. Bet, kai tik Čekoslovakija 
pareiškė tviresnį norą bendra
darbiauti su Vakarais ir priimti 
Amerikos ūkinę pagalbą, tikrovė 
greitai pasikeitė. Maskva savo 
planus Čekoslovakijai likviduoti 
paspartino. Tie planai, pasirodo, 
gerokai anksčiau buvo paruošti. 
Pagal Kremliaus užplanavimą 
Čekoslovakijos likimas turėjo bū
ti tokiu pat būdu ir tokiomis 
priemonėmis išspręstas, kaip ir 
kitų sovietų pavergtų kraštų. Če
koslovakijai sutikus pasinaudoti

Marshallio plano pagalba, sovietų 
kėslai Čekoslovakijos atžvilgiu 
tik išryškėjo. Čekoslovakijos vy
riausybė pamatė, kad jos neprik
lausomybė pavojuj, kad ji nėra 
savarankiška 
tamsus.

Buvęs anuometinis Čekoslova
kijos užsienių ųeikalų min. Jan 
Masarykas papasakojo tuometi
niam JAV Prekybos Buto pirmi
ninkui Pragoję E. Johnstonui, 
kaip Čekoslovakijos vyriausybės 
nariai buvo spaudžiami Maskvoje, 
kai juos iškvietė tuojau po Čeko
slovakijos nutarimo pasinaudoti 
Marshallio plano pagalba.

Kai tik Maskva sužinojo, kad 
Čekoslovakija apsisprendė daly
vauti Marshallio plano Europai 
atstatyti programoje, tuojau pa
reikalavo, kad min. pirm Got- 
valdas ir užs. reik. min. Jan Ma
sarykas skubiai atvyktų į Maskvą.

Čekų ministerius tuojau priėmė 
pats Stalinas. Jis pirmiausiai 
smarkiai išbaręs, kad Cekoslova-
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padaryti gali, nes žmonių baimė 
dėl žinių suteikimo apie save yra 
sumažėjus.

Diskusijose Valiukėnas siūlo su
daryti statistiką, kokioms profesi
joms yra pasiruošta ir ko yra iš
mokta. P. Gaučys painformuoja, 
kad pagal sudarytą statistiką iki 
liepos mėn. 1 d. JAV zonoje buvo 
24.583 lietuviai, iš kurių 964 yra 
nepajėgūs dirbti, 1041 yra virš 60 
metų amžiaus. Smulkesnius jo pa
tiektus statistinius davinius 
atspausdinsime vėliau. Agr. 
Baublys pažymi, kad emigruojant 
kaip ūkininkams, pirmenybė būtų 
teikiama tikriesiems ūkininkams. 
Dr. V. Viliamas Siūlo sudaryti sta
tistiką, iš kurios būtų galima ma
tyti kas iš tikro mes esame, Taip 
pat reikėtų sektf, kuo pavirtome. 
Bielinis pabrėžia didelę statistikos 
svarbą ir siūlo kad statistiniai 
duomenys būtų periodiškai skel
biami. P. Gaučys taip pat pripažįs
ta statistikos reikalingumą, bet 
pažymi, kad ją sudaryti yra sun
ku. Ateity ją sudaryti bus dar 
sunkiau. J. Pažemeckas Siūlo su
daryti statistiką pagal profesijas 
ir verslus, iš kurios būtų matyti

Apie statistikos reikšmę neten
ka nė kalbėti, pradėjo J. Šlepetys 
savo pranešimą, tačiau apie mūsų 
tremtinių bendruomenę surinkti 
tikrų duomenų iki šiol nepavyko. 
Buvo atspausdintos anketos ir iš
siuntinėtos, tačiau jų užpildytas 
užsitęsė 3-4 mėn. ir tokiu būdu jos 
paseno. Beto, tik 46% visų aplin- 
kių pristatė davinius. Vėliau buvo 
bandyta surinkti statistinių žinių 
per apygardas. Surinktos žinios 
yra pagal profesijas. Bet jos nėra 
tikslios, nes itas pats asmuo užsi
rašo keliomis profesijomis.

Šiuo metu suaktnalėjus įkurdini
mui, statistinių žinių reikalas pa
didėjo. Reikia žinių kuo asmuo 
apsisprendęs būti ir kokį turi pa
siruošimą. Jei mes tokių davinių 
turėtumėm, žinotume, kokių turim 
profesijų. Taip pat reikia mums 
žinoti, kiek žmonių nesitiki išvyk
ti. Tai daugumoj ligoniai ir sene
liai. Kad jie nepaliktų gatvėj, 
reikia jau rūpintis atitinkamu apa
ratu. Jei mums pavyktų sudaryti 
tokią statistiką, ji būtų labai nau
dinga. Kaip ją sudaryti? Reikėtų 
suinteresuoti apylinkės komitetus, 
kad jie ją pravestų. Jei norės ir 
sugebės,, apylinkės komitetai tai I kas mes esam ir kuo norim būti.

kija Sovietų Sąjungai padariusi 
. toki nedraugišką žygį.

— Amerika ieško sąjungininkų 
prieš Rusiją. Amerika nori atsta
tyti vokiečių pramonę ir grąžinti 
įmones buvu’iems naciams savi
ninkams. Tai būtų naujo karo 
pradžia. Ir jūs prisidedate prie 
Amerikos ... Ko jūs dairotės į 
Vakarus? Ar gi jūs nesate sla
vai? Kodėl gi nežvelgiate į Ry
tus? Mes duosime jums visa, kas 
tik jums reikalinga, — kalbėjo 
Čekoslovakijos ministeriams Sta
linas.

Masarykas tuojau pakišo Stali
nui sąrašą, ko Čekoslovakijai bū
tinai reikia: gumos, geležies rū
dos, metalų.

Stalinas tuojau atsakęs, kad 
tuo reikalu Čekoslovakijos mi
nisterial turi tartis su Sovietų 
Sąjungos užsienių prekybos mi- 
nisteriu Mikojanu. Mikojanas as
meniškai dalyvavo tame pasikal
bėjime, ir Stalinas jam patarė 
būti duosniu Čekoslovakijai . . .

Derybos su Mikojanu vykusios 
nesunkiai. Bet Masarykas pradė
jęs abejoti, ar sovietai savo pa
žadus tesės. Tikrumoje taip ir 
buvo. Mikojanas visko prižadėjo, 
bet nieko neištesėjo.

Derybų metu Čekoslovakijos 
delegatai pasiūlė sovietam už 
gautas žaliavas duoti batų, kurių 
Čekoslovakijoj esą per daug, o 
kokybė žinoma visame pasaulyje. 
Stalinui toks pasiūlymas nepa
tiko:

— Jūsų batai yra per geri Ru
sijos žmonėms. Jie sukeltų nepa
sitenkinimą žmonėse Rusijos ba
tais. Moterys prisiskiepytų klai
dingų minčių . . .

Kai Masarykas bandė Stalinui 
priminti, kad Sovietų Sąjungos 
kontrolėje esantiems žmdnėms 
reikia duoti žymiai daugiau gė
rybių, nes kitaip jie kryps į Va
karus, Stalinas atrėžė:

— Jūs to nepadarysite! Gausite, 
kas reikalinga.

Stalinas daugiau su Čekoslova
kijos ministeriais nesikalbėjo. 
Masarykas pamatė, kad Sovietų 
Sąjunga su Čekoslovakija elgiasi 
ne kaip su laisva valstybe, bet . 
kaip su verge. Stalino noras Če
koslovakijai yra įsakymas.

Toks pirmas Čekoslovakijos 
pavergimo epizodas, kuris Čeko
slovakijos anuometinei vyriausy
bei parodė, kad ji nebėra nepri
klausoma ir savaranki valstybė.

1948 m. vasario mėn. komu
nistinis pučas buvo paskutinis Če
koslovakijos nepriksomybės epi
zodas. Nuo tada Čekoslovakija 
nebeteko paskutinių savarankiš- 1 
kūmo likučių ir pasislėpė už ge
ležinės uždangos. D. S.

Po poros greitai prabėgusių va
landų kolonijos jaunimui buvo 
suruoštas lietuviškoj dvasioj pasi
linksminimas. Labai gražų ir ma
lonų įspūdį padarė tarp modemiš
kų šokių įpinti ir dažni mūsų tau
tiniai šokiai, kuriuos jaunimas su 
pamėgimu šoko.

Stan. Barzd.

Fallingsbostelis
Fallingsbostelio perein. stovyk

loj šeimos turi gana ilgokai pa
laukti eilės, kol jos būna išvežtos 
į užjūrį. Pasitaiko, kad šeimos, iš
vykus šeimos galvai, patenka čia 
į didelius materialinius sunkumus 

I ir yra reikalingos pagalbos. Vie
tos LTB komitetas suprasdamas 
sunkią padėtį, bet pats neturė
damas šelpimui lėšų, sušaukė vi
suotinį susirinkimą, kurio metu 
buvo išrinktas Raud. Kryžiaus 
komitetas. Į k—tą išrinkti: pirm. 
— kun. J. Danielius, vicepirm. — 
mok. J. Ivoška, sekr. — P. Mar
koms, ižd. — P. Protas ir v—bos 
narys — Pr. Dumčius.

—Rugsėjo 6 d. Fallingsbostelio 
pradžios mokykla pradėjo darbą. 
Šiuo laiku mokyklą lanko 116 vai
kučių ir dirba 6 mokytojai. Moky
klos vedėja yra J. Ivinskienė. Vei
kia 6 skyriai.

— Tautos šVentė paminėta pa
maldomis stovyklos katalikų baž
nyčioje ir iškilmingu minėjimu 
liet, pradž. mokyklos salėje, ku
rio metu paskaitą skaitė P. Protas, 
o meninę dalį atliko pradž. mo
kyklos mokiniai. Jų pašokti tau
tiniai šokiai, deklamacijos ir pa
dainuotos dainos buvo gausaus 
dalyvių būrio šiltai išklausytos ir 
paryškino Tautos šventės nuotai
ką. Minėjimą suorganizavo vietos 
LTB komitetas, meninę dalį tvarkė 
pradž. mokyklos mokytojai.

VI. B—as

PĘRGALE PRIES PARYŽIAUS 
RINKTINĘ

Pereitą šeštadienį ir sekmadienį 
prancūzų zonoje viešėjo Paryžiaus 
krepšinio rinktinė, kuri čia sužai
dė eilę draugiškų rungtynių. Tarp 
kitų, su Paryžiaus rinktine žaidė 
ir prancūzų zonos lietuvių rinkti
nė kuri prieš Paryžių laimėjo 
24:11 ir prieš Baden-Badeno pra
ncūzų rinktinę 34:14. Šiose, rugty- 
nėse už prancūzų zonos lietuvius 
žaidė ir broliai Norkai.
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LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

JAV ir D. Britanija griebiasi 
nauju gynybos priemonių

New Yorkas. Atsižvelgiant į 
įtemptą tarptautinę padėtį, Di
džioji Britanija ir JAV griebėsi 
naujų krašto gynybos atsargumo 
priemonių. NYT praneša apie ka
rinių medžiagų už 700 mil. dole
rių sandėliavimą. Ten patalpin
tos tokios žaliavos, kurios karo 
atveju, nutrūkus normaliems ap
rūpinimo keliams, galėtų padeng
ti karinius ir civilinius Amerikos 
pareikalavimus. Laikraštis rašo*: 
„Pirmą kartą Amerikos taikos 
meto istorijoje yra parengtas to
kios plačios apimties strateginis 
planas totaliniam karui tuo atve
ju, jei neatsakingos užsienio jė
gos norėtų jį išprovokuoti.“ Pro
grama esanti tiek jau pastūmėta 
į priekį, kad Amerika nuo karo 
pabaigos šiuo metu esanti stip
riausioj padėtyj.

Britų Zem. Rūmuose gynybos 
ministeris A. V. Alexander taip 
pat pranešė, kad Didžioji Brita
nija yra pasiryžusi nieko nelauk
dama stiprinti savo kariuomenės 
pajėgas. Vyriausybės plane be to 
numatyta: 1) sušaukti Common
wealth ministerių primininkų 
konferenciją, 2) sumažinti karių 
atleidimo kvotą, 3) pravesti in
tensyvią akciją, surasti 100.000 
savanorių vyrų ir moterų terito- 
rialinės kariuomenės tarnybai, 4) 
surasti 60.000 oro ir 75.000 jūrų 
laivynui, 5) parengti tūkstančius 
vyrų ir moterų civilinei gynybai 
ir priešlėktuvinei apsaugai ir 6) 
įvykdyti gamybos planą, kad ka
riuomenė galėtų būti moderniš
kiausiai apginkluota.

Šeštadienį susirinko Londone 
Briuselio pakto signatarinių vals
tybių gen. štabų viršininkai.

KONFERENCIJA KRYME. 
JOS SVARBIAUSIEJI 

UŽDAVINIAI
Londonas. Iš turimų pranešimų 

Britų užs. raik, ministerija mano, 
kad šiuo metu Kryme vyksta Ry
tų Europos vadovaujančių asmenų 
konferencija, kuriai pirminin
kauja pats Stalinas. Britų sluogs- 
niuose spėjama, kad ten svarsto
mi šie klausimai: 1. galutinai už
slopinti Rytų Europos ūkininkų 
pasipriešinimą prieš ūkio kolekty
vizavimą, ir jį kaip galima grei
čiau įvykdyti, 2. nustatyti poli
tiką, kuri Jugoslaviją grąžintų į 
senąjį komunizmą ir 3. atsižvel
giant į vakariečių paaštrėjusią 
politiką Berlyno klausimu ir ga
limas pasekmes, konsoliduoti 
sanykius tarp Maksvos ir Rytų 
Europos sostinių

TRYS REIKALAVIMAI 
KREMLIUI

Paryžius. Prancūzijos sostinėj 
pranešama, kad rugsėjo 22 d. 
įteiktoji sovietų vyriausybei nota 
Berlyno klausimu apima tris pa
grindinius klausimus, kuriais rei
kalaujama sovietų aiškiai pasisa

kyti: 1. ar reikalaujate teisės da
lyvauti Rytų markės kontrolėje 
Berlyno triuose vakariniuose sek
toriuose, 2. ar pasisakote už pre
kybos laisvę tarp Berlyno ir Va
karinių zonų bei užsienio ir 3. ar 
pasilaikote sau neriboto orinio 
transporto tarp Berlyno ir vaka
rinių zonų teisę. Nors šiems klau
simams Stalinas ir buvo davęs 
savo pritarimą, bet Molotovas 
dar iki šiol nėra del to aiškiai pa
sisakęs.

JAV lietuviai deda visas pastangas 
padėti tremtiniame įsikurti

BALFo ATSTOVES EUROPOJ I. ROVAITfiS APSILANKYMAS 
AUGSBURGE

Rugsėjo 25 d. BALFo atstovė 
Europoj I. Kovaitė ir Įkurdinimo 
Tarnybos Valdytojas C. Masaitis 
lankėsi pas Augsburgo lietuvius. 
Svečiai apžiūrėjo Komiteto įstai
gas, aplankė „Žiburių" redakciją, 
vaikų darželį, pradžios mokyklą, 
gimnaziją, dantų technikos mo
kyklą, radio technikų kursus, siu
vyklą, prof, sąjungų raštinę ir 
elektromonterių praktikos darbus. 
BALFo atstovė galėjo dar kartą 
savo akimis pamatyti, 'kaip lietu
viai tremtiniai uoliai ruošiasi atei
čiai mokydamiesi naujų amatų, ir 
kokiose sunkiose sąlygose vyksta 
tas pasiruošimas. Lankymosi metu 
švietimo įstaigų vedėjai ir kursų 
organizatoriai pareiškė padėką 
Amerikos lietuviams ir patiekė 
pageidavimus. Maisto krautuvėje 
parodytas vienos dienos maišto 
davinys suaugusiems BALFo atsto
vę giliai sukrėtė. Blogos kokybės 
ir mikroskopinei kiekiai vaizdžiai 
bylojo apie DP bado normą.

Naujojoje kolonijos salėje BAL
Fo atstovė padarė pranešimą. 
Gerb. kalbėtoja, perdavusi Ameri
kos lietuvių sveikinimą, trumpai 
nušvietė BALFo įstaigos Europoj 
tikslą ir uždavinius, pranešė apie 
visas Amerikos lietuvių pastangas 
padėti kuo greičiausiai ištrūkti 
iš sugriautos Vokietijos ir įsikur
ti JAV, Kanadoj, Australijoj, Bra
zilijoj, Kolumbijoj, Argentinoj ir 
kt. kraštuose. Nurodyti ir visi 
sunkumai, su kuriais susitinkama 
besirūpinant emigracija. Išleistos 
DP. įstatymo vykdymo preliminari
nės taisyklės yra bendro pobū
džio ir daug klausimų neišspren
džia, Dar nepaaiškėjo tikroji afida- 
vitų reikšmė, atsiuntimo proce
dūra, registravimosi tvarka. Pas
kelbtoji Mūncheno konsulato re
gistracija liečia tik vokiečius, ar
ba tuos DP, kurie galės važiuoti 
vokiečių kvota. Iš taisyklių neaiš
ku, ar, pav., lietuviai, gimę ne 
Lietuvoje, galės pasinaudoti DP 
bilium, taip pat nežinoma, kas 
daryti su dabar gautais afidavi-

Rytu satelitai puola Vakarus
Paryžius. JTO visumos suva

žiavime rusėjo 23 d. kalbėjo JAV 
užs. reikalų min. George Mars- 
hallis, kuris savo kalboje (patin
gai pabėžė tas vietas kuriose bu
vo kalbama apie tautų įsiparei
gojimus apsaugoti ateinančias 
kartas nuo karo pavojaus. Kalba 
sukėlė dalyvių tarpe didelį pri
tarimą. Po jo, kaip pirmasis so
vietų bloko atstotas, kalbėjo 
Lenkijos užs. reik, ministeris Zyg- 
mundas Modzelewskis, kuris be 
eilės puolimų vakarų valstybėms, 
ypatingai puolė Marshallio planą, 
kuris esą Vokietiją padarys re
akcionierišką. Anglių transportą 
į Berlyną jis pavadino ūkine ne
sąmone. Toliau Modzelewskis 
pareiškė, jog Lenkija griebsis 
naujų priemonių prieš Franco 
Ispaniją.

Kai lenkų ministeris pradėjo, 
kaip paprastai savo puolimus 
prieš Vakarų valstybes, Marshal- 
lis paprašė netoli sėdinčio anglų 
delegacijos nario Sir Hartley 
Shawcross Londono „Times“ ir

per visą kalbą buvo įsigilinęs J 
skaitymą. Modzelewskiui baigus, 
jis gražiai sulankstė laikraštį, ati
davė jį Shawcrossui ir prisidėjo 
prie plojimų.

Penktadienį kalbėjęs Sovietų 
Sąjungos atstovas J. Malikas vi
somis priemonėmis stengėsi su
trukdyti, kad tam tikri punktai 
būtų neįtraukti į posėdžių dienot-

tais. Gerb. prelegentė nurodė, kad 
DP Komisijos pirmininkas p. Ca- 
rusi čia susipažino su visa padė
timi, ir reikia manyti, kad tie 
klausimai greit paaiškės. Čia tu
rintieji buto ir darbo pažymėjimus 
turi Juos persiųsti Mūncheno Bal
io įstaigai,' kuri duos eigą. Susi
rinkusieji patiekė visą eilę klau
simų ir prašymų, kurių dalį prele
gentė atsakė tuoj, į kitus pažadėjo 
vėliau atsakyti, kai reikalai bus 
paaiškėję. Palinkėjusi lietuviškos 
ištvermės ir kantrybės čia ir įsi
kūrus JAV, nepamiršti Europoj ir 
padėti jiems palengvinti gyvenimo 
naštą, gerb. prelengentė baigė sa
vo pranešimą.

Po pranešimo Hochfeldo Komi
teto pirm. Pov. Zičkus, padėkojęs 
už informacijas ir atsilankymą, 
pakvietė kuklių pietų, kurių me
tu kalbėjo klebonas kun. Juozevi- 
čius ir LRK Augsburgo skyriaus 
pirmininkas A. Saulaitis. Br. Bu- 
račas viešniai įteikė medžio dro
žinį „Grėbėja".

Po pietų BALFo atstovė I. Ko
vaitė nuvyko pas Haunstetteno 
lietuvius, kur taip pat padarė pra
nešimą. Haunstettene lankymosi 
metu atstovė turėjo progos pasi
grožėti puikiais Viktoro Liaukaus 
medžio drožiniais ir susipažinti su 
dipL inž. archt. J. Muloko meno 
drožinių dirbtuve. Viešniai buvo 
padovanota lietuviška koplytėlė, 
liet, kryžius ir lėkštė.

Dalyvaujant Haunstetteno ir 
Hochfeldo atstovams atsisveikinimo 
vakarienės metu Haunstettene kal
bėję kom-to. pirm. Pranas Košuba, 
kun. klebonas Būdvytis, Dr. Bru
nonas Kalvaitis, kom-to narys ir 
akL Palubinskas savo Jautriose 
kalbose iškėlė reikšmę lietuviško 
kraujo, tekančio, Amerikos lietu
vių širdyse ir tą meilę, su kuria 
užjūrio broliai stengiasi tremti
nius ištraukti iš Juodo vargo Ir 
sugražinti žmogiškąsias teises bei 
gyvenimo sąlygas.

Į ARGENTINĄ IŠRŪPINTI 
966 Į VAŽIAVIMO LEIDIMAI

Anksčiau išrūpinti leidimai 
persiųsti į Frankfurtą

Argentinos lietuvių imigracinis 
komitetas pranešė Įkurdinimo 
Tarnybai, kad iš anksčiau Įkurd. 
Tarnybos atsiųstų sąrašų jiems 
jau pavyko išrūpinti 966 įvažia
vimo leidimus į Argentiną. Taip 
pat praneša, kad anksčiau išrū
pinti leidimai, kurie buvo pasiųs
ti į Argentinos konsulatą, Briu
sely, dabar jo pervesti į Argen
tinos konsulatą Frankfurte. Įkur
dinimo Tarnyboj patirta, kad vi
siems asmenims, kuriems leidi
mai yra parūpinti, bus praneš
ta asmeniškai. Taip pat prane
ša, kad daromi žygiai, kad mo
kestis už vizas, jei ne kitaip, bū
tų atidėtas bent tam laikui, kad 
jį galėtų sumokėti atvažiavę į 
Argentiną. Be to, pagal IRO su
sitarimą su Argentinos valdžia, 
bus pasiųstos Argentinos komisi
jos į Austriją ir Vokietiją pasi
rinkti atitinkamų specialistų. Tų 
komisijų atstovai turės teisę iš
duoti leidimus vietoj ir nemoka
mas vizas. Turintieji leidimus at
vykti į Argentiną, turės pirme
nybių. Kurie komisijų nebus pa
rinkti, už vizas atrodo, turės mo
kėti patys.

IR BULGARIJOJ VALYMAS
Bulgarijoj šiuo metu vyksta sku

bus Titui palankių elementų valy
mas. Bulgarų karinės žvalgybos še
fas generolas Vrančevas yra paša
lintas iš pareigų ir jo padėjėjai pa
keisti rusų agentais. Armijoj taip 
pat vyksta įtemptas valymas. Taip 
pat numatoma pašalinti užsienio 
reikalų ministerį Vasilijų Koloro- 
vą ir po Onos Pauker, žinomiau
sią bulgarų komunistų vadę Tsolą 
Dragoiševą. Valymas laikomas 
paslapty, nes Dimitrovas nenori, 
kad bulgarų tauta žinotų, jog Tito 
šalininkai kada nors turėjo atsa
kingas pareigas vyriausybėje.

A ugsburgo lietuviu solistu koncertas

Augsburgas. Po ilgesnės pertraukos
— pirmą kartą po valiutos reformos
— žinoma Augsburgo lietuvių solistų
trejukė rugsėjo 26 d. pereinamosios 
stovyklos salėje davė naują dainų ir 
arijų koncertą. J. Krištolaitytė pa
dainavo R. Schumano „Nakų mėne- 
sienioje“, Fr. Schuberto „Forelę", G. 
Donizetti „Čigonės dainą“, L. Deli
bes „Ispanišką dainą“ ir ariją iš 
Meyerbeer op. „Hugenotai"; St. Bara
nauskas _  F. Cllea „Arleziana“, ir
arijas iš Halevy op. „Žydė“, P. 
Tschaikovskio op. „Pikų dama“. G. 
Bizet op. „Carmen" bei Flotowo op. 
„Marta“; A. Paukštys — G. B. Per- 
golese „Niną“ ir arijas iš Borodino 
op. „Kunigaikštis Igoris“, G. Puccini 
„Bohema". L. Delibes „Lakmė“ ir 
Ch. Gounod „Faustas“ _ Pabaigoj J. 
Krištolaitytė ir A. Paukštys padaina
vo duetą iš G. Verdi op. „Rigoletto". 
Tuo ši solistų trejukė pasirodė su 
beveik visai nauja programa. Tai yra 
juo labiau pažymėtina, kadangi patys 
solistai pastaruoju metu dirba kaip 
paprasti sandėlio darbininkai, ir ne
žiūrint to jie rado galimybės pasi
ruošti naujiems dalykams.

Augsburgo lietuvių visuomenė so
listus priėmė šiltai. Kiekvienas so
listas buvo priverstas kartoti arba pa
dainuoti naują dalyką virš progra
mos. Solistams akompanavo muz. Je
ronimas Kačinskas. A. D.

varkę. Tie punktai yra: panaiki-' 
nimas veto teisės naujų narių' 
priėmimą svarstant, Graikijos pa-; 
dėtis, Korėjos klausimas, mažasis 
visumos susirinkimas ir Čilės 
skundas prieš Sovietų Sąjungą 
dė žmonių teisių laužymo. Savo 
kalboje Malikas, kaip ir Višins
kis, kaltino Vakarų valstybes dėl,' 
pasak jo, neleistinos politikos 
Graikijoj ir Korėjoj. Jis pareiškė,’ 
jog JTO yra skiepijama tuo pa-' 
čiu serumu, kuris iš Tautų Są~ 
jungos padarė fiasco. .

TMtHtįtai is WSM
VAŠINGTONAS. JAV vyriausy

bė priėjo nuomonės, kad Marshal-/ 
lio plano nepakanka atstatyti Eu-' 
ropos politiniam, ekonominiam ir 
kariniam pajėgumui. Dėl tos prie-, 
žasties JAV visomis priemonėmis j 
remia Europos unijos projektą. Po 
prezidento rinkimų, įvyksiančių 
lapkričio mėn. galima tikėtis vigi 
didesnės karinės pagalbos Europai. <

VAŠINGTONAS. JAV pareikala
vo, kad Čekoslovakija sustabdytų 
kovos lėktuvų ir kitų ginklų siun
timą į Izraelį. Valstybės Departa-* 
mentas gavo patikimų žinių apie* 
tokių transportų vykdymą, kuriuo
se įvelti net Amerikos piliečiai.

VAŠINGTONAS. Buvęs Čekoslo
vakijos minister!© pirmininko pa-' 
vaduotojas ir Pragos miesto vyr. 
burmistras Peter Ženki, maždaug 
prieš mėnesį pabėgęs iš Čekoslo^l 
vakijos, lėktuvu atvyko į Vašing-^ 
toną. Jis pabėgo iš Pragos, kad iš- į 
vengtų komunistų suėmimo.

ATĖNAI. Mourgana srityje graikų 
kariuomenės daliniai apsupo ir su
naikino dviejų sukilėlių batalionų* 
likučius. Paimta didelis karo gro-1” 
bis.

ŠANCHAJUS. Penki tūkstančiai,, 
europiečių pabėgėlių, kurie Jau de
šimt metų turėjo praleisti Šan
chajuje, pakeliui į Ameriką, dabar* 
laukia sekančio JAV parlamento 
sesijos, kuri turės atverti ir jiems 
imigracijos vartus. Dauguma šių1! 
pabėgėlių yra vokiečiai ir austrai 
1938—39 metais pabėgę nuo Hit
lerio teroro. Jie tikisi, kad nauji 
JAV potvarkiai dėl vokiečių ir au-w 
strų priėmimo, suteiks ir jiems ga
limybę įvažiuoti į Ameriką.

LONDONAS. Anglija svarsty pi o-i 
Jektą sukurti pietų Afrikos kolo-j 
nialinę armiją, po to, kai Indijosj 
nepriklausomybės paskelbimas 
atėmė iš Britanijos indų divizijas.. 
Armiją stovėtų rytų Afrikoj. 
_ Pagal vieno rytų satelitinės val

stybės diplomato pranešimą rusai 
pareikalavo, kad Bulgarija, Ven- 
grija ir Rumunija bendromis jė-f 
gomis sukurtų I milijono vyrų sti-, 
prumo armiją, kuri turėtų išlyginti 
Tito armijos netekimą. Pagal taikos 
sutartis, šių valstybių kariuomenės 
buvo sumažintos iki 65000, 55.000 
ir 120.000 vyrų. i

BUENOS AIRES. Nežiūrint JAV, 
pastangų Antarktikai sutarptautin-j 
ti-dauguma prie Jos esančių valsty
bių nerodo šiam projektui jokio 
palankumo; Čili ir Argentina yra' 
tam aiškiai priešingos.

I

IZ. VABYUDNO PUSVALANDŽIO ' 
REČITALIS MŪNCHENO RADIOFONE

S. m. rugsėjo mėn. 30 d. per Mūn
cheno radiofoną girdėsime mūsų 
smuikininką Izidorių Vasyliūną. Pro
gramoje smulkūs dalykai. Lietuvių; 
kompozitorių girdėsime A. Račiūno 
„Rymojo mergelė“ — švelnus, lyrinis,’ 
lietuviškos dvasios kūrinėlis. Ir VI. 
Jakubėno „Melodija" — kiek drama
tizuotas baladinės formos kūrinys.: 
Fortepijonu palydi Mūncheno radio
fono pianistas Paul Sanders.
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