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Molotovo pasiūlymas karinių pajėgų reikalu
Londonas. JT politinė komisija diskutuo

ja Molotovo siūlymą visiems JT nariams 
nustatyti savo kariuomenės skaičių sąjungi
niuose ir neutraliuose kraštuose išskyrus 
priešų kraštus. Tačiau diskusijas pradedant, 
Molotovas savo ankstesnį siūlymą išplėtė, 
iškeldamas reikalą nurodyti kariuomenių 
skaičių ir buvusiuose priešų kraštuose. 
Pirmininkaująs pastebėjo, jog šis papildy
mas, kaip neįrašytas ir neprašytas įrašyti 
dienotvarkėrt negali būti laikomas diskusi
jų pagrindu.

■ Lenkijos atstovas palaikė Molotovo siūly
mą, motyvuodamas jo pravedimo reikalin
gumą pokarinės pasaulio visuomenės jaut
rumu. Pagrįstos, o dažniausia visai nepa
grįstos arba žymiai perdėtos žinios apie ka
riuomenių judėjimą, dislokaciją bereikalo 
kelia nerimą ir be to dar nenusiraminusiam 
pasauliui.

Kinijos atstovas pasisakė remiąs ne tik 
Molotovo siūlymą, bet ir Byrneso kontr- 
siūlymą, t. y. nurodyti kariuomenės skaičių, 
dislokaciją ir savuose kraštuose. Kinijoj te
sąs nežymus JAV kariuomenės skaičius li
kęs iš karo su Japonais laikų ne tik Kini
jai sutinkant, bet ir prašant.

Prancūzijos atstovas užgyrė abu Moloto

Svarstomas tautų perauklėjimo klausimas
Londonas. D. Britanijos auklėjimo minis- 

teris Ellen Wilkinson padarė pranešimą 
apie dabar Paryžiuje vykstanįįos UNESCO 
konferencijos reikšmę. Jei JT pagrindinių 
institucijų uždaviniu esąs ta'kos iš'aikymas 
per diplomatines pastangas likviduojant tar- 
pusavius nesusipratimus taikiu būdu, tai 
UNESCO uždaviniai yra per atskirų žmo
nių auklėjimą tarpusavio draugiškumo ir 
tarpusavio paramos dvasioje daugiau ar 
mažiau artimoje ateityje padaryti tarptauti
nius nesusipratimus iš viso atgyvenusių ana
chronizmu. Taigi UNESCO darbo laikas 
yra žymiai platesnis. Prie to darbo Angli
joje yra pritrauktos ir neoficialios organi
zacijos, pradedant karališkų mokslų akade
mija, baigiant vaikų darželiais. Gaila esą, 
kad TSRS šioje konferencijoje nedalyvau
janti, nors ir nesanti atsisakiusi dalyvauti. 
Vykdomajame komitete jai yra rezervuota 
vieta, tikint, kad ji anksčiau ar vėliau vis 
dėl to bus jos užimta. Čekoslovakija ir Len
kija jame yra atstovaujamos. Numatyta eiti 
prie suvienodinimo pasaulėžiūrą formuo
jančių dalykų, ypač dėstymo istorijos, ku
rios faktus iki šiol kiekviena tauta aiškinda
vosi sau palankia, o kitiems nepalankia 
prasme. Pav. prancūzų — vokiečių karas iš 
1870—71 metų įvairių tautų istorijos vado

vo siūlymus (dėl kariuomenės skaičiaus nu
rodymo ir dėl nusiginklavimo) teikdamas, 
jog JT pravesdamos šituos siūlymus, galin
čios pasauliui suteikti taiką ir ramybę.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS
Londonas. JAV streikuoja apie 400.000 

valstybės kontroliuojamų anglies kasyklų 
darbininkų. Bijoma, kad nusitęsus streikui 
daugelis Amerikos šelpiamų Europos kraštų 
neatsidurtų bado pavojuje. Streikas yra vi
sai nelauktas, nes nebuvo tikėtasi, kad vals
tybės kontroliuojamų. įmonių darbininkai 
galėtų rasti streiko priežastį. Streikuojančių 
prof. org. atstovas Lewis greičiausiai būsiąs 
traukiamas teismo atsakomybėn už apsilei
dimą su įstaigomis.
GRAIKAI PRIEKAIŠTAUJA KAIMYNAMS

Londonas. Atėnų spauda pradėjo pulti sa
vo šiaurės kaimynus už sukilėlių rėmimą 
Graikijoje, reikalaudama iš vyriausybės in
tervencijos Saugumo Taryboje. Vyriausybė 
kol kas tyli. Tačiau krašte vyrauja įsitikini
mas, kad sukilėlių kariuomenės apmokymas 
vykdomas Jugoslavijoje. Du laikraščiai: vie
nas liberalų, antras komunistų suspenduoti 
už sukilėlių vyriausios būstinės komunikato 
paskelbimą.

vėliuose taip nevienodai aprašytas, kad pa
šaliniam skaitant susidaro įspūdis, kad čia 
ne apie tą patį karą "kalbama. Teks panau
doti filmą, radio, spaudą, kad išmokius Įvai
rių tautų piliečius vienus į kitą žiūrėti to
mis akimis, kaip žiūrima j savuosius.

I ANGLIJĄ IŠVYKO 2.500 TREMTINIŲ
•Londonas. Anglijos vidaus reikalų minis- 

terio pareiškimu Anglija iki šiol yra pri
ėmusi pas save daugiau kaip 2.500 išvietin- 
tųjų. Sis skaičius būsiąs dar gerokai padi
dintas, tačiau norint išvengti per didelio 
antplūdžio ir toliau būsią apsiribojama tu
rinčiais Anglijoje giminių.
ITALIJA NORI TIESIOGINIŲ DERYBŲ 

SU JUGOSLAVIJA
Londonas. Italijos užsienio reikalų minis- 

teris Nennis skatino ministrų kabinetą ap
sispręsti už tieiogines derybas su Jugosla
vija. Tarpusavis italų ir jugoslavų susitari
mas būsiąs įrašytas į taikos sutartis su Ita
lija, jei tik tokį susitarimą patvirtintų ketu
rių taryba. Pradžia betarpiškoms deryboms 
esanti jau padaryta Naujorke, kur abiejų 
kraštų delegacijos ''yra susiėjusios į kontak
tą. Italijos delegacijai esą suteikti pilni įga
liojimai neišskiriant nė teritorialinių klau
simų sprendimo.

Kovojantis lietuvis
Lietuvos istorijoje nebuvo tokio laikotar

pio, kad lietuvis būtų pasidavęs svetimai jė
gai. Jis pakėlė daug priespaudą, sunkią 
vergiją, įvairių okupacijų, tačiau jis niekad • 
nepalūžo ir nenustojo kovojęs dėl žmogiš
kos laisvės, tautinio savaimingumo ir vals
tybinio savarankumo. Kai XIX amž. daug 
kam iš svetimųjų atrodė, kad Lietuva yra 
mirusi, atsirado dvasios milžinų, kurie visą 
tautą pažadino kovai dėl gyvybinės teisės. 
Ir lietuvis stojo kovon prieš svetimą kalbą, 
svetimą mokyklą, svetimą valdžią. Šios ko
vos vaisius 1918 m. Nepriklausoma Lietuva.

XX amž. nacistinės diktatūros sistemos 
iškėlė fizinės jėgos primatą. Jos paskelbė 
idėjas, visai priešingas mažųjų tautų ir vals 
tybių laisvei. Išdidi nacistinė Vokietija nu
šlavė kuriam laikui daugelio valstybių sant
varkas, sugriovė valstybinius pamatus, bet 
ji pirma žuvo negu demokratinė Šveicarija 
ar Švedija. Mažosios, parblokštos valstybės 
ūkiškai pirma atsistatys, negu nacių sunai
kinta Vokietija. Fizinė jėga, diktatūra tegali 
viešpatauti laikinai, vistiek ateina laisvės są
jūdžiai, kurie sugriauna diktatūrų varžtus.

Lietuvių tauta savo būdu yra ne milita
ristinė. bet pacifistinė tauta. Ji tetrokšta 
taikos ir laisvės. Ji žino, kad ji nenustebins 
modernaus pasaulio nei ginklų naujumu, nei 
kariuomenės karžygiškumu. Tačiau ji nega
li taip pat leisti, kad ją kiekvienas kaimy
nas pavergtų, išnaudotų, naikintų. Ji negali 
sutikti su ta teise, kuri skelbia, kad tas, kas 
stipresnis, yra gamtos skirtas valdyti, o kas 
silpnesnis, tam jemta vergauti, Prieš šito
kią diktatūrinę teisę kiekvienas, kuris nori 
laisvai gyventi, kovos iki paskutiniųjų.

Lietuvis puikiai žino, dėl ko jis gyvena 
ir dėl ko jis kovoja; jis kovoja dėl savo 
žmogaus prigimtinių teisių, dėl demokrati
jos vadų paskelbtų laisvių, dėl savo tautos 
ir valstybės savarankumo. Kur lietuvis be
būtų, jis težino vienintelį tikslą — kovoti 
dėl savo išsklaidytų žmonių sutelkimo į 
laisvą, demokratiniai tvarkomą valstybę, dėl 
savo tautos misijos įprasminimo valstybinė- , 
je formoje ir turinyje. Kol nebus pasiektas 
šis tikslas, tol lietuvis nenustos kovojęs. Jis 
yra užsigrūdinęs kovų dvasia sunkiose ver
giją ir okupacijų dienose. Jis yra pakėlęs 
daug aukų ir jis yra pasiryžęs dar daug jų 
sukrauti ant Laisvės aukuro, kad atgimtų 
laisva, savaranki Lietuva.

Balsas toli nuo Nemuno mus šaukia: „Mū
sų kova yra kova už teisingumą ir laisvę”. 
Taip šąukė Byronas, V. Hugo, taip šiandie
ną šaukia mūsų tautos didvyriai. Sian bal- 
san atsiliepia kiekvienas lietuvis, kurio šir
dyje yra įrašyti žodžiai: laisvė Lietuvai.

Stp. Vykintas
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Žygiai ir pastangosTyliai ir giliai susikaupę minime mes tremtyje mūsų tautines ir tėvynės nepriklausomo gyvenimo metais švęstąsias tradicines valstybines šventes.Kiekvienas iš mūsų tokiomis progomis giliai išgyvena mūsų tėvynę ištikusią tragediją ir, tikėdamas į nemarųjį teisingumą, stengiasi ateities ūkandše įžvelgti dieną, kada mūsų tėvynėje vėl plevėsuos Baltasis Vytis.Lapkričio 23-ji yra stipriai susijusi su mūsų nepriklausomojo valstybinio gyvenimo atkūrimu. Kad ir sunkiausiomis sąlygomis, pirmojo pasaulinio karo nualintame, fiziškai ■ ir moraliai išvargintame krašte, laisvės idėja padarė stebuklus. Tūkstančiai nepatyrusių, neparengtų, tęch- niškai nęaprūpintų savanorių sudarė mūsų jadnos kariuomenės branduolį ir, nežiūrint visų trūkumų bei gausingų priešų, garbingai atliko savo uždavinį — iškovojo tėvynei laisvę ir apgynė bei laidavo pirmuosius žingsnius nepriklausomo gyvenimo kelyje.. Bėgo metai. Laisva tėvynė dideliais šuoliais veržėsi pirmyn ekonominio ir kultūrinio gerbūvio keliu. Reikėjo juk galimai trumpiausiu laiku pasivyti kitus kultūringus Vakarų Europos kraštus. Sav^ ekzistencijai laiduoti teko visais įmanomais būdai® intensyvinti krašto ūkio produkciją, iš nieko kurti pramonę, kelti švietimą, ugdyti savąją dvasinę kultūrą.Mūsų nepriklausomos tėvynės kariuomenė, išeinant iš mūsų krašto geopolitinės padėties ir lietuvių tautos charakterio, buvo tik didžiulė valstybinės sąmonės ugdymo ir stiprinimo mokykla, kuri kiekvieną jon patekusį mokė išsižadėti savęs ir aukoti savo gyvybę už tėvynės laisvę.Lietuvis mylėjo savo kariuomenę, gerbė ją ir brangino. Išėjęs šią mokyklą buvo laikomas galutinai suformuotu sąmoningu, piliečiu.„Nenešiojęs mundurėlio, nebus geras artojėlis . . .“ Šie ir kiti panašūs plačiai dainuojamų dainų žodžiai geriausia charakterizuoja lietuvių pažiūras į savo karius.Istorijos ratas įsuko pasaulį tįtaniškon kovon, kurioje mažytė mūsų tėvynė buvo kelis kart milžiniškų jėgų pavergta ir nusiaubta. Mes buvome beiėeiai efektyviai fiziškai, atsispirti mūsų kraštą siaubiantiems galiūnams.Tačiau taikinga ir laisvę branginanti lietuvių tauta, fiziškai ją pavergus, nepalūžo dvasiškai. Ji sutelkė visas savo pastangas ir turimomis visomis priemonėmis per visas okupacijas kovojo ir tebekovoja su atkakliomis svet’mųjų pastangomis sunaikinti lietuvių tautinę ir laisvąją valstybinę idėją.X Minėdami šią šventę, mes prisimename ir vertiname ne tik jos istorinę kilme, jos reikšmę nepriklausomos tėvynės atkūrimui, bet svarbiausia, Lietuvos kariuomenės įnašą lietuvių tautos moralinio auklėjimo ir valstybinės sąmonės ugdymo srityje. O kad tas įnašas buvo labai didelis ir auklėjamoji įtaka buvo labai stipri, liudija vien tik tas faktas, kad pirmosios, okupacijos metu visas okunantų dėmesys pirmiausia buvo nukreiptas į mūsų kariuomenės išformavimą, stengiantis galimai greičiau izoliuoti ją nuo visuomenės, pa

šalinti bet kurią jos įtaką į likusią tautos dalį.Juk aišku, kad žiūrint į jėgų santykį, mūsų kariuomenė negalėjo sudaryti okupantui bent kokį rimtesnį pavojų. Tačiau čia buvo pavojingas ir nepageidaujamas moralinis veiksnys, ir vien dėl to skubėta užkirsti kelią tai .moralinei įtakai pasireikšti.Darnios- Lietuvos kariuomenės žaliosios gretos išnyko. Jas blaškė visi, kas operavo mūsų tėvynėje milijoniniais durtuvų ir milžiniškais šarvuočių skaičiais. Vienodą žalią rūbą pakeitė įvairios kitokios spalvos ir sukirpimai. Atskiros gretos išsiskirstė po tėvynės laukus. Vieni gaudė ir vežė į Rytus, kiti į Vakarus. Supilkėję žaliūkai, kaip ir visa lietuvių tauta, slapstėsi, saugojos! ir vis tiek kovojo. Kovojo taip, kaip tik gali kovoti laisvas dvasioje žmogus.Ir dėl' to šiandien mes drąsiai galime pasakyti, kad lapkričio 23-ji, laisvės netekus, minima jau ne vien kaip kariuomenės — tam tikro organizuoto vieneto, bet visos kovojančios lietuvių tautos šventė.Šventės sąvoka yra susijusi su tam tikru patiriamu bei išgyvenamu džiaugsmu. Mes švenčių tikra to žodžio prasme neturime — mes neturime kuo džiaugtis: Gyvenimas mūsų: esančių tėvynėje, ištremtųjų Rytuose ir čia tremtinių Vakaruose yra ištisa kančių, skausmo, nežinios ir drauge vilties virtinė. Mūsų'šventė bus tada, kai mes laisvi įkvėpsime laisvos tėvy-
V. B e 1 e c k a s (2)

Lietuviai Šiaurės Amerikoje bėglio akimis 
(Kelionės įspūdžiai skersai Sr. Ameriką)

b) New York.
New York — lieptas, per kurį daugumas 

emigrantų įžengia į Šr. Amreiką. New Yor
ke lietuviškame gyvenime vyksta kiek dau
giau kovos, kuri duoda kartkartėmis gerus 
vaisius, tačiau čia neprasimuša tiek daug 
idealių asmenybių, nes čia yra Amerikos 
biznio centras, ir daugumas 'veikdami visuo
meniniame darbe savęs nepamiršta. Žinoma, 
čia yra daug gerų veikėjų, nuoširdžių lie
tuvių, bet, gaila, viršūnėse yra dar daug 
aristokratinės didybės, įsivaizduoto neklai
dingumo, kitų neįvertinimo ir nuolatinė 
baimė neužleisti garbės kėdės.

Tiesa, kad sėdint Europoje, Amerikoje 
esančios lietuviškos įstaigos, konsulatai, re
dakcijos atrodo dideli dalykai, puikiuos pa
statuos erdvios 'įstaigos, bet atvykęs rasi 
kitaip. O jei kartais lietuviškoje įstaigoje 
įėjęs nerasi ir lietuviškos širdies, lieki ap
gautas popieros afišos.

Tačiau Jūs D. P. neturite teisės rūgoti, 
nes tik dėl Jūsų dabar eina lietuviški laik
raščiai, veikia konsulatai, sakomos prakal
bos, aiškinimai, kad Jūs buvote ir esate ly
gūs tiek Juozapui tiek Adolfui, o tik XX 
amžiaus politikai negali to suprasti, ar ar
čiau tiesos išsireiškiant, nenori suprasti. 
Jeigu Jūs, prie progos gavę, skaitote čia 
išleistą lietuvišką laikraštį pastebit, kad 
*/» liečia tik bėglių reikalus. Konsulatai už

Šeštadienis 1946 m. lapkričio 23 d.

neš orą. Tad šiandien įmes nesidžiaugiame, bet susikaupę nulenkiame pirmiausia savo galvas prieš tuos, kurie žuvo kovoje už Lietuvos valstybinę idėją.Eimutis . . . Juozapavičius ... Lip- niūnas...' Puodžius...Bet jų visų nestlminėsi, jų šimtai, tūkstančiai. Žinomų ir nežinomų garbingų kovotojų.Šiandien mes mintimis nukeliaujame į tėvynės laukus, kur gimtojoje žemėje likę pilkieji bevardžiai kariai veda nelygią kovą.Likimo /išblokšti iš gimtojo lizdo, mes čia tremtyje šiandien labiau nei kada nors Įžvelkime į savo vidinį gyvenimą, ir ten, kur kartais susmulkėjtisi aplinka, bei grasi ateities nežinia įneša mūsų tarpan tam tikrą apatiją bei abejingumą, mes turime nusikratyti to slogučio ir atsiminti, kad kiekvienas mūsų yra atsakingas prieš tėvynę. Jei esi čia atblokštas, turi kovoti su visomis tremtinio gyvenimą griaužian- čiomis moralinėmis negerovėmis, turi visa iškęsti, ištverti, tu privalai savo pavyzdžiu ginti Lietuvos vardą ir garbę ir niekad nei vienai akimirkai nepamiršti, kad esi kovojančios tautos narys.Nepriklausomybės laikais mūsų kariuomenė buvo laisvos tėvynės simbolis. Šiandieną mes vėl, kaip 1918 metais, turime nepriklausomybos idėją.Galiūnų rankos ir valia permenkos buvo sunaikinti Lietuvos kariuomenę pla-r čiąja prasme. Jos ją išblaškė, bet nesunaikino. Lietuvos kariuomenė tebėra gyva — ji yra visur, kur tik -plaka lietuviška širdis! L. Žemaitis.
versti Jūsų paieškojimais. Jūsų skundai per 
duodami valdžios įstaigoms. Čia maža pas
tabėlė. Nukentėję tiek paskiri asmenys, tiek 
bendras lagerio gyventojų nuskriaudimas iš 
Amerikos karių pusės ar panašiai turi būti 
greitai ir su’tiksliu — plačiu aprašymu, nu
rodant vietą, tikslų laiką, kur, kas ir kam 
padarė, pasiųstas Lithuanian American In
formation Center 233 Broadway, New York. 
Jie toliau perduoda valdžios įstaigoms, ku
rios gali tą visą blogumą, kurį Jūs kasdien 
jei ne, iš vienos tai iš kitos pusės turite 
pakelti, prašalinti.

c) Detroit ir Cleveland
Tai du miestai, kuriuose susispietė, dėl 

deresnių galimybių gauti darbą, nemažas 
skaičius lietuvių. Šie du miestai turi kaip 
tik idealių lietuvių, kurie gyvena tik dėl 
Jūsų ir Lietuvos ateities. Tikriausiai girdė
jote vardus: Mrs Sims, Mrs S. Douvan- 
Ciurlionytė, Mr. Pius Žiuris, Mr. K. Kar
pius etc.

d) Lietuviai C a 1 i f o r n i j o j e
Kolei neatvykau į Californiją, nebūčiau 

niekuomet tikėjęs, kad tiek daug ir dar ge
rų, tikrų lietuvių galėtų būti besikuriančio
je, gražiojoje Californijoje. Lietuviai susi
spietę dvejuose miestuose — San Francis
co ir Los Angeles. San Francisco lietuviš
ko veikimo smuiku gan vykusiai groja p.

(nukelta į 3 p.)
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G. B. Klausutis

Jo didžioji auka
Tamsūs audros debesys gaubia Tėviškės 

žemę. Iš tolimų vakarų, melsvais sūkuriais 
įsiveržę, siautėja jie gimtose sodybose, 
smaugia mintį ir sielą jie drasko lietuvio. 
Štai rytų audros vėtros stūgaudafnos, šėl
damos veržiasi mūsų padangėn ir, lyg mil
žiniško kūjo smūgiais, ima plakti Lietuvą— 
kūdikį, vylingaįs^piautuvo kirčiais jaunajai 
gyvybei grasina. Karpatų kalnais ėjusio 
pavasario dvelkimas sustingo kalnų vir
šūnėse, ir pietų vėjas neša naujus debesis, 
ir vėl nauji audros žaibų smūgiai, tartum 
piktieji arai, drasko ir žeidžia mūsų ša
lelę. ..

AudrT siaučia, debesys kas kartas tirštėja, 
leidžiasi žemėn—štai tuoj jau visai prislėgs, 
pasmaugs; audrų ir.vėtrų palydai — žaibai 
kas kartas skaudžiau smogia, ir, rodosi, dar 
smūgis — ir žus mūsų bundanti žemė... 
Bet senovės didingų girių laisvėje gimusi 
lietuvio dvasia balnoja eiklųjį Vytį, galanda 
jo aštrųjį kardą ir iš samanotų lūšnų, miškų 
ir piliakalnių išeina karžygių pulkai kovot 
su audrom, su žaibais ... \

Mažame kambarėlyje, palinkęs prie kny
gos, vėlyvą naktį ieško tiesos ir išminties 
jaunasis Tėvynės sūnus. Menka šviesa nuš
viečia knygos lapą:

— . Kol jaunas, o broli, sėk pasėlio 
grūdą...

Išminties žodžiai skverbiasi giliai giliai 
sielon. „Kol jaunas..." taip ... jis jaunas, 
prieš jį visas gyvenimas, gyvenimas kupinas 
darbo, grožio ir gėrio ...

Lauke siaučiančios vėtros sparnai užkliu-

(atkelta iš 2 psl.) i
A. Skirius, kuris šaukte šaukia, kad tik Jums 
daugiau padėtų. Los Angeles turi lietu
višką parapiją su garbingu prel. J.' Maci
jausku, kuris jau tikrai į Dangų nueis vien 
tik už jumis rūpinimąsi, nes jis tikrai nie
ko daugiau nebeturi gyvenimo programoje, 
kaip tik Jumis rūpintis, rinkti aukas, rašy
ti laiškus, sakyti pamokslus tik ta viena 
tema. Čia taip pat gražiai veikia iš St. Mo
nica ponia B. Starkienė ir prof. K. Pakštas, 
kuris dieną ir naktį suka galvą, net ir man 
nedavė porą naktų miego, kur Jums suras
ti žemės paviršiuje vietą.

Dar tektų trumpai apie Californiją pridė
ti, kad tai yra Amerikoj kraštas su amži
na vasara, kuri tačiau nėra per karšta mū
siškiam emigrantui, kad tai naujai augantis 
ir turtingas pajūris, kuriame kurtis gyveni
mui yra žymiai geresnės sąlygos negu ne
švariame ir drunijančiame New Yorke ar 
Chicago. Čia sutikau malonų mūsų „mažąjį” 
F. J. Lubiną bedirbantį Hollywood filmų 
gaminimo srityje. Jis" su savo ponia netik 
kad nepamiršo dar lietuviškai, bet nuošir
džiai sielojasi ir padeda visomis išgalėmis 
Jūsų šelpimo ir Lietuvos vadavimo reika
lams.

Baigiant tektų priminti, kad kasdien at- 
vykstaijfieji iš Europos mielai padaro 
aukščiau išvardintas klaidas. Per mėnesį

Jonas Nevardauskas
Lapkričio 23-jai

„Tą vakarą nebus parado —
Aplinkui tankai svetimi budės.
Kur kovės mūsų vyrai prie autostrados, 
Mediniai kryžiai vieniši stovės.
Kai nykiai prieblandai pajuodus, 
Su vainiku mergaitė į kapines slinks, 
Dardės vežimai tik per gruodus — 
Narsiųjų vyrų vėl daina atgims.
Balti' berželiai nuogom šakelėm 
Karių vėlėm sugrįžt mojuos.
Po tėviškės laukų pušelėm,
Gal kritęs brolis tą nakt dejuos ...
Ten bokšto laikrodis išmuš devynias — 
Muziejaus Sodelin niekas neateis.
Ant kapo pavergtos Tėvynės, 
Tik tremtinio malda ten nusileis ...
Tą vakarą nebus parado —
Aplinkui tankai svetimi budės.
Kur kovės mūsų vyrai prie autostrados, 
Mediniai kryžiai vieniši stovės.

i laiko jie neprisiruošia parašyti giminėms J 
Vokietiją laiško, nejaučia pareigos rėkti, 
kad liko dar 73 000 savųjų, kad likusiųjų 
gyvehimas yra tarp dangaus, žemės ir pra
garo. Dažniausiai greit gauna darbą, pelno 
pakenčiamą pragyvenimą ir nori lengvai, 
pamiršti kas buvo, kokią pareigą uždėjo 
išvykstant pavydūs D. P., bei vargstantieji 
broliai Lietuvoje ar Sibire.

Taip pat noriu trumpai pridurti kaip 
Amerikos lietuvis žiūri J Jūsų šių dienų 
būvį, kontroles, vėtymus etc. Jeigu sakoma 
arba rašoma tiesa, kad atėmė, išmetė, paže
mino bėglius Amerikos kariai ar valdžios 
atstovai, jie negali tai suprąsti, juk tai ir 
rusai net negalėjo padaryti. Kadangi ofi
cialiai pasakyta, kad nebūsite grąžinti atgal 
į „išlaisvintąją” Lietuvą, tai jau jiems vis
kas. Tačiau kasdien pradeda duosniau duoti 
bėglių šelpimo reikalams. Daromi žygiai 
dėl didesnio lietuvių bėglių skaičiaus įsilei
dimo į Ameriką bei Nepriklausomybės at
gavimo reikalu.

Iš savo pusės linkiu kuo daugiau atvykti 
į Ameriką ir įsijungti į lietuvišką darbą 
pavaduojant mūsų senstančią ir garbingai 
kovojusią lietuviškąją koloną. Tačiau tene
būna mūšų ateities idealas Amerikoj turtai 
sū viskam laisve, bet kančiose ir triūse at
gauta Lietuvos Nepriklausomybė.

do palangę ir klaikiai dejuoja. Jaunolis pa
kelia galvą ir klausosi ...

Su vėjų stūgavimais, su audros smūgiais 
girdi jis kovos trimitų aidus, girdi jis, kaip 
šimtmečius ’ kovojęs už laisvę prabočių 
kraujas bunda jo gyslose ir ryškiais tvyks- 
nio žodžiais tyliai kalba širdyje:

— Tave šaukia Tėvynė! ... Tave šaukia 
Tėvynė! ...

Ir gūdžiąją tamsiąją žiemos naktį išeina 
jaunuolis kovoti už Tėviškės laisvę...

Eiklusis žirgas — jo draugas, plieno 
kardas — jo brolis ... Lauko šuoliais tuoj

puls, kardo smūgiais skins kelią ateinančiai 
laisvei ...

Jaunatvė nerimsta, jaunatvė laki ir judri, 
kaip mintis. Ir ristojo žirgo šuolis per 
lėtas atrodo jaunuoliui.

— Ne, pakinkysiu aš žaibą audringąjį 
plieno gyslom žabosiu Perkūną ir tepadeda 
jis mums kovoti, tegul keršija priešui už 
sugriautas Tėvynės šventoves!..

Ir jaunatvė stebuklus padaro. Žaibas 
klauso jaunuolio, žaibas perduoda žodžius 
ugningus:

— Pirmyn! Nugalėk, arba laisvas numirk!
— Pirmyn! Nugalėk, arba laisvas numirk!

— kartoja jaunuolis. Įsakymas. Šventas Tė
vynės įsakymas! Ir veržiasi jaunuolis pir
myn, laimi kovą, bet paskutinis nugalėtojo 
priešo atodūsis kerta jaunuoliui gyvybės 
giją, ir užgęsta jaunystė garbingai kautynių 
lauke ...

— Tau viskas, Tėvyne ... — tyliai ta
ria stingstančios lūpos ...

Pavasario vėjas Jėtai supa beržo šakas, 
nulinkusias prie naujojo kapo, tyliai niū
niuoja laisvos tėvynės laukų dainas. Pakrū
mėje suokia lakštingala. Ateina naktis, ir vė
jas nurimsta’, nutyla lakštingala, užmiega 
ore beržo šaka, tik vienišas kapas tyliai 
kartoja:

— Nugalėk, arba laisvas numirk! ...

Kultūrinės naujienos
Septyni Nobelio laureatai — amerikiečiai

Švedų akademija 1946 m. literatūros 
premiją paskyrė vokiečių poetui Hermann 
Hesse. Fizikos ir chemijos premiją laimė
jo amerikiečių mokslininkas Harwardo li
to prof. Peray W. Bridgman. Chemijos pre
mija buvo paskirta trims amerikiečių 
mokslininkams: prof. James B. Sumner, 
prof. John H. Northrup ir Wendell M. 
Standey. Politikos ir socialinių mokslų 
premiją laimėjo Emily G. Balch, tarptau
tinės Moterų Lygos pirmininkė ir John 
R. Mott, krikščionių studentų organizaci
jos pirmininkas. Medicinos ir fiziologijos 
premija atiteko Hermann Mueller, India
nos u-to profesoriui.

Mirė Despiau
Šiomis dienomis mirė žymus prancūzų' 

skulptorius Charles Despiau. Jis buvo gi
męs 1874 m. Mont-de-Marsene. Jis buvo 
Houdono, Carpeaux ir Rodine skulptūrinės 
kultūros tesėjas. Jo kūriniai pasižymėjo sub 
filiu grožiu ir ekspresija.

Paminklas Beethovenui
Žinomas vokiečių skulptorius Georgas 

Kolbė baigia Beethoveno paminklą, kuris 
būsiąs dtidengtas 1947 m. kovo 26 d. 120 m 
Beethoveno mirties sukaktuvių proga.

Giglis Anglijoje
Italų daininkas Benjamino Giglis 

gastroliuoja Londone. Neseniai jis dai
navo „Bohemoje“, kurios klausė kara
lienė ir kiti karaliaus dvaro svečiai.

Du nauji prancūzų akademikai
Prancūzų akademija išsirinko du naujus 

akademikus. Etienne Gilsoną, viduramžių 
filosofijos specialistą ir romanistą Maurice 
Genovoit. Pastarasis yra žinomas 1914 iki 
1918 m. karo atsiminimų rašytojas.
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Lietuvaitės laiškas iš Anglijos
Prieš kurį laiką iš britų zonos dalis pa

baltijiečių (lietuvaičių, latvaičių ir esčių) 
savanorių išvyko dirbti į Anglijos sana
torijas. Iš kelių lietuvaičių jau gauta 
laiškų, kuriuose nuvykusios Anglijon ra
šo, jog esančios patenkintos darbu ir gy
venimo sąlygomis. Viena lietuvaitė rašo, 

'kad „darbas nesunkus, maistas labai ge
ras, kambariai puikūs. Nesinori tikėti, 
kad taip jau ir pasiliks“, — baigia savo 
laišką minėtoji lietuvaitė. J. Gerk.

Šoferių kursai
Ansbachas. Bleidorn kareivinėse' veikia 

Unrros 3 Distrikto pabaltijiečiams ir ukrai
niečiams atnaujinimui bei pagilinimui žinių 
šoferių — vieno mėnesio ir šoferių — me
chanikų trijų mėnesių kursai su dėstomąja 
vokiečių ir rusų kalba. Į kursus priimami, 
per vietos skyrius, išėjusieji teoretinį auto 
mašinų kursą su maža važiavimo praktika. 
Kursus baigusieji gauna atatinkamą kurso 
baigimui darbą. Pirmos laidos šoferių kur
są baigę ir pąreiškę norą dirbti, visi .yra 
gavę šoferio darbą. Mechanikų skyriuje iš 
48 išklausiusių teoretinį kursą baigia atlik
ti praktiką 24, kurie iki gruodžio 15 d. bus 
išleisti.

Nuo spalio mėn. 17 d. pradėjo darbą ant
roji 139 kursantų laida. V. •

Jūrų skautų suvažiavimas
L. S. S. jūrų skautų skyrius, organiza

ciniams jūrų skautų reikalams aptarti, š. 
m. gruodžio mėn. 7—9 d. d. kviečia Hor- 

. neburge (anglų zonoje) jūrų skautų vie
netų vadų suvažiavimą — kursus.

Į suvažiavimą kviečiama po 3 atstovus 
nuo vieneto ir senieji jūrų skautų vadai.

Vykstantieji suvažiaviman skautai tele
grama ir papildomai laišku praneša savo 
pavardę, vardą, index card Nr. ir vieti
nės Unrros telefono numerį* bei adresą 
jur. sktn. Šarūnui Vladui, Baltic Univer
sity (24) Hamburg 36, Karolinenstr..

APIE PADĖTĮ AMERfKtEClŲ ZONOJE
Londonas. Generolas Mc Narney šiomis 

dienomis painformavo spaudos atstovus apie 
padėtį amerikiečių zonoje. Ar per visą atei
nančią žiemą pavyksią išlaikyti esamas mais 
to normas, pareisią: 1) nuo ūkinįnkų sąži
ningumo atiduodant prievoles, ir 2) nuo Įve
žimo iš JAV. Dėl jūrininkų streiko numaty
tas spalio mėn. 100.000 to javų įvežimas te
buvo išpildytas tik pusiau. Jei užsitęstų an- 
liakasių streikas, transporto padėtis vėl pa
blogėtų. -Nors anglies iškasimas ir yra pa
siekęs aukščiausią pokarinę normą 191.000 
to į dieną, toli gražu negali patenkinti pa
reikalavimo ir todėl jis yra Įsakęs nešildyti 
net karinės administracijos patalpų; kurios 
galėtų būti nešildomos.

Vyr. kontrolės taryba negalėjo susitarti 
dėl komunikato TSRS išvežtų vokiečių spe
cialistų reikalu. Į JAV tėra išvykę apie 500 
specialistų. Jie yra sudarę 6 mėn. sutartis, 
kurios abiem pusėm sutikus galės būti pra
tęstos.

Didėja susidomėjimas pabaltijiec*.u& klausimu 
JA V Kramto Apsaugos viceministeris DP stovyklose

Lapkričio 19 d. Augsburgo pabaltijiečių 
stovyklose lankėsi JAV Krašto Apsaugos 
viceministeris Dorr, lydimas adjutanto pulk. 
Sedge ir iš 9 div. štabo pulk. Gardener. 
Apsilankymo metu buvo iškviesti pabaltijie
čių atstovai (lietuvių tautinę grupę Augs
burge atstovavo k-to pirm. agr. Daugėla, 
Dr. Br. Kalvaitis, K. Karečka ir S. Vanagū- 
nas) ir jiems pareikšta, jog viceministeris 
lankosi DP stovyklose UNO socialinių rei
kalų komisijai pageidaujant.

Pasikalbėjimo metu buvo paliesta eilė 
klausimų, liečiančių ir dominančių kiekvie
ną DP. Pirmiausia buvo pateiktas klausi
mas:

— Ar jūs nemanot grįžt į savo tėvynę, o 
jei nenorit, tai kodėl?

Aukštajam svečiui buvo atsakyta, jog kiek 
vienas pabaltijietis kiekvieną akimirką pės
čias grįžtų tėvynėn, bet tik tuo atveju, kai 
ji bus nepriklausoma. Čia pat buvo pavaiz
duoti lietuvių, latvių ir estų išgyvenimai 
pirmaisiais sovietų okupacijos metais.

— Mes matom, kad jūs negrįšit ir nega-

PRANEŠIMAS LITUANISTAMS
Tremties gyvenimas neigiamai veikia 

mūsų gimtąją kalbą ir jos nykimą paste
bime savo spaudoje jr privačiame gyve
nime. Todėl keletas buvusių Kalbos Draugi
jos narių, dalyvaujant ir buvusiam tos 
draugijos pirmininkui, š. m. lapkričio mėn. 
3 d. Rebdorfe (prie Eichstaetto) nutarė su
daryti organizuotą kalbos veiklą ir tam rei
kalui atgaivinti buvusiąją Kalbos Draugiją 
kurią dabar teks, greičiausiai pavadinti 
Lietuvių Kalbos Draugija. Pirmieji žings
niai yra numatyti tokie: >

1) suregistruoti buvusius Kalbos Draugi
jos narius ir kitus lituanistus, kurie gali 
būti naudingi būsimosios draugijos veiklai 
(naujųjų narių priėmimo klausimas bus 
sprendžiamas pagal draugijos įstatus);

2) sukviesti tų numatytųjų asmenų stei
giamąjį suvažiavimą. Suvažiavimo vietą ir 
laikas bus paskelbti ėliau. Tad maloniai 
prašome visus buvusius KD narius ir tuos 
lituanistus, kurie notėtų ir galėtų aktyviai 
prisidėti prie LKD veiklos, pranešti LKD 
Organizacinei Komisijai (13a Eichstaet, 
Bay., D. P. Camp Rebdorf): 1) vardą ir pa
vardę, 2) adresą.

Laikraščių Redakcijos, kurios negaus šio 
pranešimo, prašomos jį persispausdinti iš 
pirmiausia gautojo kito laikraščio.

LKD Organizacinė Komisija 

NORI SUJUNGTI BRITŲ IR 
AMERIKIEČIŲ ZONAS

Londonas. Britų ir amerikiečių zonų ka
rinių viršininkų padėjėjai turėjo 3 vaL tru
kusį pasikalbėjimą Naujorke su Bymesn ir 
Bevinu dėl zonų sujungimo. Sujungtos zo
nos. per 3 metus turėtų savystoviai verstis.

lit į savo tėvynes grįžti, — buvo pareikšta. 
— Tačiau susidarė padėtis, kad nėra kas su 
jumis daryti. Kai kariavom, tada buvome 
įsitikinimo, kad po karo jūs, kaip ir mes, 
skubėsit į savo' .tėvynes. ■ Dabar jūs nebe- 
grįžtate, šalpai ir globai .skirti pinigai bai
giasi, svarstant emigracijos klausimą taip 
pat susiduriama su sunkurtfifis. Kokia būtų 
jūsų pažiūra į emigraciją Pietų Amerikon?

Atakydami į šį klausimą lietuvių atstovai 
pareiškė, jog lietuviai, kaip ir kiti pabalti
jiečiai darbo nebijo ir nevengia. Į emigra
ciją lietuviai laikosi tokios pažiūros:

Emigruoti lietuviai iš viso nenori, ta
čiau, kol nėra sąlygų grįžti laisvėn tėvy
nėn, jie sutiktų laikinai persikelti į 
vieną ar kitą klimatiniu-atžvilgiu priimti
ną kraštą, bet tik kompaktinėje masėje, 
kad galėtų turėti švietimo ir kitų kultūri
nių pasireiškimų sąlygas ir, atsiradus ga
limumui, kiekvienu atveju galėtų grįžti į 
savo tėvynę.
Toliau pasikalbėjimo metu buvo paklaus

ta, koks pabaltijiečių skaičius buvo atvež
ta darbams į Vokietiją, koks pabaltijiečių) 
DP tarpe procentas galįs būti inteligentų ir 
kitų profesijų, pagaliau koks pabaltijiečių 
skaičius buvo SS legijonuose. Latvių ir estų 
atstovai pareiškė, jog latvių ir estų SS le- 
gijonai buvo prievarta sudaryti ir dabar 
traktuojami kaip wehrmachto kariai.. Gi lie
tuvių atstovai paaiškino, jog Lietuvoje iš 
viso nebuvo SS legijonų.

Baigiantis pasikalbėjimui buvo paklausta, 
kokio darbo, ypač amatų srityje galėtų im
tis pabaltijiečiai DP. Amerikoje turi didelį 
pasisekimą -suvenyriniai gaminiai. Į tai tu
rėtų tremtiniai atkreipti dėmesį. Aukštajam 
svečiui buvo priminta, jog pabaltijiečiai kiek 
vienu momentu imtųsi "vienokio ar kitokio 
darbo, bet žaliavų stoka ir nebuvimas pa
reikalavimo yra trukdą veiksniai.

Po pasikalbėjimo svečiui lietuvaitės įtei
kė Rimšos „Vargo Mokyklą”. sm.
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