
WASHINGTONAS PASIPIKTINĘS DE GAULLES KALBA
Trnmanas po atostogų

Washingtonas (Dena/Reuteris). Preziden
tas Trumanas grįžo iš atostogų Floridoje. 
Šią savaitę Baltuosiuose rūmuose jis turės 
spręsti eilę svarbių klausimų. Visų pirma 
turės pasitarimus su užsienio reikalų tni- 
nisteriu Marshalliu apie užsienio politikos 
būklę. Prezidentui teks apsispręsti dėl pa
galbos Kinijai teikimo. Manomą, kad dar
bų tvarkoje bus ir ministerių kabineto 
perorganizavimas.

Kvailas optimistas
Paryžius (Dena). Australijos užsienio rei

kalų ministeris pareiškė, kad, jo iiuomone, 
susitarti Berlyno klausimu gali pasisekti 
maždaug trijų savaičių būvyje. Tokiam jo 
tarmeniui pagrindo teikiąs visų vyriausy
bių atsakymuose i jo apeliaciją pabrėžtas 
pageidavimas, kad Berlyno ginčas būtų 
baigtas.

Gailina siusti siuntinius i JAV
Frankfurtas (NZ). Vokiečių pašto vyriau

sioji administracija paskelbė, kad yra leista 
siųsti siuntinius' iš bizonos i JAV.

Siuntinių svoris gaili būti iki 10 kg. Už 
juos rinkliava j JAV (be Aliaskos) yra nu
statyta nuo 1,65 DM už kg iki 12,50 DM už 
10 kg.

Iš bizonos siunčiami paketai prieš per
duodant paštui turi būti nešami patikrinti į 
pašto muitinę.

Tardymui trukdė sovietai
Viena (SUdena). Amerikiečių kariuomenės 

Austrijoje vyriausioji būstinė paskelbė at- 
aiškinimą apie padarytą kvotą dėl Mar- 
shaUio plano misijos nario Austrijoje Irvin- 
go Rosso nužudymo. Ten konstatuojama, 
kad iki šiol dar nėra jokių žudiko identifi
kavimo įrodymų, o taip pat nėra išaiškinta 
ir nužudymo motyvai.

Iš to pranešimo aiškėja, kad žudikai vil
kėjo sovietų uniformomis ir kad jie buvo 
ginkluoti sovietų kilmės ginklais. Kvotos 
vykdymą sunkino sovietai. Jie atsisakė leis
ti ištardyti Rosso palydovę, kurią sovietai 
laiko areštuotą.

*
Pasitraukė Belgijos vyriausybė

Briuselis (Dena/Afp). Lapkričio 19. d. at
sistatydino ministerio pirmininko Spaako 
vadovaujama Belgijos vyriausybė. Vyriau
sybės krizę sukėlė teisingumo ministerio 
Struyės atsistatydinimas. Jis prieš socialis
tų ir liberalų norą suteikė malonę dviem 
mirti pasmerktiem praėjusio karo kolabo
rantams.

De Gaullė neteko diplomatinio 
pajautimo

Paryžius (Dena). Oener. de OauHės pa
reiškimas, kad pagal aplinkybes jis atsisa
kytų nuo Marshatlio plano pagalbos, Pa
ryžiuje buvo sutikto gana nepalankiai.

Jo kalba trijų valstybių diplomatiniuose 
sluogsmiuose vadinama negirdėtu dalyku ir 
pabrėžiama, kad generolas yra netekęs dip
lomatinio pajautimo.

„Humanitė” sako, kad girdint tokius išve
džiojimus reikia, esą, tik stebėtis. „France 
Soir” rašo: Prancūzija dar turi vieną pa
skutinį ginklą: neratifikuoti vakarinės Vo
kietijos konstitucijos tol kol bus atsižvelgta 
J Prancūzijos reikalavimus Ruhro klausimu.

Pranašauja spalvotoj^ 
perversmą

Bombėjus (Dena/Reuteris). Bombėjaus gu
bernatorius Radža Singhas, kuris anksčiau 
buvo Indijos vyriausybės generalinis agen
tas Pietų Afrikoje, pranašauja neeuropiečių 
gyventojų dalies revoliuciją prieš europie
čius Afrikoje.

Europa gaivališka! bijo
Wkshuigtonas (Dena/Reuteris). Marshal- 

lio plano ambasadorius Harrimanas, grįžęs 
iš Europos, čia pareiškė, kad savisaugos 
jausmas nuo agresijos Europos atstatyme 
vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį. Jis 
pats nebijo artimiausioje ateityje jokio ka
ro. Grėsmė Vakarų Europos tautas taip vei
kia, jog jų sielas pavergė baimė. ’

Harrimanas energingai pasmerkė Prancū
zijos angliakasių streiką, kuris, kaip teigia 
visi stebėtojai, yra politinis streikas, kuriuo 
komunistai pasiryžę sužlugdyti Prancūzijos 
anglių produkciją.

Paryžius (NZ). De Gaullės lapkričio 17 
d. pasakytoji kalba savo tariniu ir for
ma užsienyje buvo sutikta labai nepa
lankiai. Washingtone jo išvedžiojimus 
užsienio ir vidaus politikos klausimais 
dabartiniu metu laikoma apgailėtinais 

ir nepageidaujamais.
Washingtono vadovaujančiuose sluogs- 
niuose pabrėžiama, kad pirmiausia de 
Gaullės puolimai bus naudingiausi Eu
ropos komunistams, o vėliau patiks 

JAV izoliacininkams.
Puldamas Briuselio penkių valstybių paktą, 
pasisakydamas prieš ERP ir iškeldamas įta
rimus amerikiečių politikai Ruhro klausimu, 
į komunistų raukas jis įspraudė naujus ar
gumentus.

Žiniomis iš Washingtono, JAV yra pasi- 
ryžusios, nepaisydamos prancūzų protestų, 
laikytis britų amerikiečių nutarimų dėl Rhu- 
ro pramonės perdavimo vokiečių adminis
tracijai.

Ryšium siu tuo viena žymi Amerikos as
menybė nurodė į buv. JAV užsienio reikalų 
ministerio Byrneso atsiminimus, kur pasa
kyta, kad Prancūzija tik Stalino užtarimo 
dėka gavo Vokietijoje okupacinę zoną.

Tik negerovė Prancūzijai ir pasauliui

Washignitono pasisakymas dėl-prancūzų 
protestų prieš Ruhro planą buvo padary
tis dar prieš prancūzų tautinio susirinkimo 
užsienio reikalų komisijos nutarimą reika
lauti tą planą atšaukti.

Ypač JAV pagadino nuotaiką tai, kad de 
Gaullė reikalavo vyriausią Europos gyny
bas vadovybę pavesti Prancūzijai, kadangi 
antraip ji Prancūzijai esanti „nepriimtina”.

De Gaullės kalba apgailestaujama dar 
ir todėl, kad ji dar labiau sujaukė 
Prancūzijos vidaus būklę ir dėl to pa
didėjo tarptautinės būklės netikrumas.
Ir Londone de Gaullės pareiškimai buvo 

sutikti labai nepalankiai. Darbo partijos 
vadovybės narys Footas pareiškė, kad 

jeigu vokiečiams nebūtų leista plėtotis 
ūkiškai ir kurti sau gyvenimo sąlygas, 
tai tikriausiai jie būtų pastūmėti į so
vietų rankas. Ta kryptimi ir nuėjo de

Gaullės siūlymai.
Jeigu jis paimtų valdžią, tai Prancūzijai 

ir Europai tai reikštų didelę negerovę.
Taip pat ir konservatorius Eiliotas pa

reiškė panašią nuomonę, kad 43 mil. gyven
tojų vakarinėse zonose negalima nuolatos 
palikti svetimų valdžioje. Dar praeityje vi
si tokie bandymai yra nepasisekę.

Vokietija turi gauti prideramu 
vieta ,

Berlynas (Dena). Septyni JAV kongreso 
nariai, kurie šiuo metu atvyko į Europą su
sipažinti su „oro tiltu” į Berlyną ir su JAV 
okupacinės zonos kariniais klausimais Vo
kietijoje ir Austrijoje, apsilankė Berlyne.

Tos grupės pirmininkas, respublikininkų 
atstovas D. Shortas spaudos atstovams pa
reiškė, kad

yra būtinai reikalinga, idant Vokietija 
bendrajame Europos atstatymo plane 
gautų kiek galint didesnę paramą. Vo
kietija yra Europos dirbtuvė ir jam at
rodo yra vis tiek, ar Europos tautos 
vokiečiams yra nusiteikę draugiškai, ar 
ne. Vokietijai turi būti pagelbėta, nes 

kitos išeities nėra.
Vienas svarbiausiųjų klausimų, su ku

riais susidurs JAV naujas kongresas, yra 
tai, ar ilgai ir kokia apimtimi Amerika ga
lės remti Europos ūkį. Vokietija negali bū
ti nuolatos Amerikos remiama. Ji pati kiek 
galint greičiau turi pasidaryti vėl savaran
ki. Todėl ypač dėmesys turi būti nukreip
tas į Ruhro srities pramonės išplėtojimą.

Shortas pareiškė esąs įsitikinęs, kad Va
karų Europos ūkinį rėmimą netrukus pa
seks ir karinis rėmimas.

Amerikiečių nuomone, greitas Vokietijos 
okupacijos užbaigimas yra pageidaujamas, 
bet šiuo metu apie kariuomenės atitraukimą 
negali būti kalbos, nes „mums pasitraukus”, 
pareiškė Shortas: „į mūsų vietą Įžengs ru
sai”. To nenori ir patys vokiečiai.

Amerikos kongreso bariai, kurių 6 yra at
stovų rūmų ginkluotųjų pajėgų komisijos 
nariai, Berlyne turės pasitarimus su gener. 
Clayum. Iš Berlyno jie apsilankys Miinche- 
ne, o iš čia vyks į Vieną. Grįždami į JAV, 
jie sustos Paryžiuje ir Londone, kur turės 
pasimatymus su Vakarų Europos Unijos va
dovaujančiais asmenimis.

Nauji sunkumai ir priemonės

Prancūzijos vidaus būklė paskutinėmis 
dienomis pablogėjo, nors angliakasių strei
ko sunkumas ir yra nugalėtas, bet 

komunistų įtakoje esančios profesinės 
sąjungos nutarė lapkričio 22 d. neribo
tam laikui sukelti uostų ir dokų darbi
ninkų streiką. Jau kai kuriuose kanalo 

uostuose streikai prasidėjo.

Susisiekimas tarp Diirikircheno ir Doverio 
buvo nutrauktas ir palaikomas tik per Ca
lais kariuomenės apsaugoje. Dimkircheno 
uostui perimti, kur yra užsibarikadavę dar
bininkai, vyriausybė pasiuntė kariuomenės 
ir policijos.

Atsižvelgiant į tą būklę, Prancūzijos 
teisingumo ministeris Marie parlamente 
paprašė vyriausybei ypatingų įgalioji
mų. Savo kalboje jis pažymėjo, kad vy
riausybė paprašys panaikinti parlamen
to atstovams imunitetą, jeigu kai kurie 
iš jų dalyvaus streike ir sabotažo ak

tuose ir tai galima bus įrodyti.

Prancūzijos tautinis susirinkimas svars
tė komunistų partijos atsakingumą dėl an
gliakasių streiko sukėlimo. Streikas prive
dė prie to, kad Prancūzija turėjo įsivežti 
iš JAV 2 mil. to anglies.' Kadangi anglys 
turėjo būti apmokėtos doleriais, tai turėjo 
būti sumažintas žaliavų ir maisto dalykų 
įvežimas iš užsienio, kurie irgi turi būti 
apmokami doleriais.

Ministeris pirmininkas Queui1lė pareiškė, 
kad ryšium su balsavimais dėl nepaprastų 
įgaliojimų vyriausybei lapkričio 23 d. par
lamente bus iškeltas pasitikėjimo klausimas.

Dar naujas pleištas Berlynui
Berlynas (Dena/Afp). Sovietų karinis gu

bernatorius Vokietijoje maršalas Sokolovs
kis patvarkė, kad nuo š. m. grupdžio 1 d. 
visoje sovietų zonoje ir visuose keturiuose 
Berlyno sektoriuose turi būti įvesti „vieno
di Reicho pasai”.

Tie pasai bus duodami visiems Vokietijos 
piliečiams, bevaLstybiams ir užsieniečiams, 
kuriems jie galios kaip apsigyvenimo leidi
mas. Tuos pasus turės įsigyti visi gyvento
jai nuo 15 m. amžiaus ir nuolatos turės tu
rėti su savimi.

Pagal potvarkį visi tie, kurie tokio paso 
neturės, negalės įeiti į sovietų zoną ir į so
vietų Berlyno sektorių. Prasilenkusiems su 
tuo nuostatu numatyta 150 markių bauda.

Anglų ir amerikiečių įstaigos Berlyne 
yra nusistačiusios prieš tą sovietų įsakymą. 
J jį žiūrima kaip į keturių valstybių sutar
ties sulaužymą, kadangi sąjungininkai apie 
tą sovietų ketinimą nebuvo iš anksto pain
formuoti.

Amerikiečių karinis komendantas Berlyne 
pulk. L. Howleys tuo reikalu pareiškė, kad

Vasilevskis diriguos Kinijai?
Munchenas (NZ). Į Vakarų Vokietiją pa

bėgę sovietų karininkai pastebi, kad mar
šalo Vasilevskio atšaukimas iš generalinio 
štabo viršininko pareigų negali būti aiški
namas įvykęs dėl politinių priežasčių.

Vasilevskis jau 1940 m., reorganizuoda
mas sovietų kariuomenę prieš Suomijos 
antpuolį, įsiteikia Stalinui ir yra politiškai 
patikimiausias sovietų kariuomenės kari
ninkas. Ne be tikslo jis buvęs paskirtas ka
riuomenės politinio aparato viršininku ir 
krašto apsaugos ministerio pavaduotoju.

Rusų karininkai laiko esant tikriausia, kad 
Vasilevskis bus pasiųstas į Kiniją kaip 
slaptas Kinijos komunistų kariuomenės tarė
jas. Be to, manoma, kad Vasilevskis, kuris 
1945 m. vadovavo sovietų armijoms, užėmu-, 
sioms Mandžuriją ir šiaurinę Korėją, savo 
veikla yra prisidėjęs prie paskutiniųjų ki
niečių komunistų laimėjimų. Yra teigiama, 
kad bendradarbiaudamas su maršalu Žuko
vu jis ruošiąs sovietų teritorijoje centrinė
je Azijoje kiniečių ir rusų dalinius panau
doti Kinijoje. Iš dalies tą teigimą patvirti
na tai, kad tuo pačiu metu su Vasilevskio 
atleidimu iš generalinio štabo viršininko pa
reigų Odesos komendantu buvo paskirtas 
generolas Pachovas. Iki šiol oficialiai tas 
pareigas ėjo Žukovas. Savo laiku buvo spė
liojama, kad jis iš Odesos darė įtaką suki
lėlių vedamai kovai Graikijoje. Jau prieš 
Vasilevskio atšaukimą pietinės Amerikos 
laikraščiuose buvo pasirodę pranešimų, ku

tų pasų įvedimas dar labiau paaštrina Ber
lyno suskaldymą, ko sovietai jau kelius mė
nesius sistemingai siekė.

Ir Berlyno magistratas kovoja

Berlynas (NZ). Rinktasis Berlyno vyr. 
burmistras profesorius Reuteris miesto par
lamente pareiškė, kad vakarinių Berlyno 
sektorių gyventojų aprūpinimas vandeniu ir 
šviečiamomis dujomis yra garantuotas ir 
po galimo visiško sovietų sektoriaus atsiri
bojimo.

Tas pareiškimas buvo padarytas po to, kai 
SĖD .pirmininkas Ulbrichtas viename dide
liame mitinge sovietų sektoriaus darbinin
kams siūlė kovoti su karo nusikaltėliais va
kariniuose sektoriuose ir ragino ruoštis į 
„liaudies rankas” perimti tų „koncernų 
viešpačių” įmones. Ulbrichtas dar pareiškė, 
kad po gruodžio 5. d. vakariniuose sekto
riuose įvykdytų rinkimų, rytiniame Berly
no sektoriuje bus sudarytas naujas miesto 
parlamentas, kuris pasisakys ir dėl naujų 
rinkimų.

riuose buvo kalbama apie jo perkėlimą į 
centrinę Aziją.

Daugelio sovietų štabo karininkų pakėli
mas į aukštesnį laipsnį, apie ką paskelbė 
Maskvos radijas, taip pat turi ryšį su ko
munistų pasisekimais Kinijoje.

Kinija; pranešamas naujas laimėjimas

Nankingas (Dena). Kinijos tautinė vy
riausybė, pasak Reuterio, teigia, kad į pie
tus nuo Hsuečavo, svarbaus vyriausybės 
kariuomenės atramos taško,

vyriausybės kariuomenė prieš komunis-
x tus turėjo naują laimėjimą. 20.000 sti

prumo komunistų kariuomenės buvo 
pulta koncentruotu būdu žeme ir iš oro 

ir buvo visiškai sumušta.
Užsienio stebėtojai Nankinge į tą vyriau

sybės paskelbtą laimėjimą žiūri labai skep
tiškai, manydami, kad žinios yra per anks
tyvos.

Šiauriniame fronte tuo tarpu yra ramu. 
Kovojama tikt/r-Sausio provincijoje ir Pao- 
tingo srityje.

Vienas kiniečių vyriausybės informatorius 
patvirtino, kad maršalas Ciangkaišekas pa
siuntė prezidentui Trumanui atsišaukimą. 
Tačiau jis atsisakė ką nors pareikšti arba 
dementuoti pasklidusias žinias, pasak ku
rių, esą, Ciangkaišekas prašęs Trumaną 
atsiųsti į Kinijos uostus amerikiečių laivus 
ir tiesiogiai amerikiečius dalyvauti kovoje 
su kiniečių komunistais.

užsienio reikalų ministerijos valstybės pa- 
sekretorius Mayhew žemuosiuose rūmuose 
pranešė, kad D. Britanija šiuo metu svars
to atsisakyti nuo 1939 m. rugpjūčio 25. d. 
Britanijos Lenkijos savitarpio pagalbos 
pakto.

Britų užsienio reikalų ministerijos infor
matorius pareiškė, kad tas paktas sudarytas 
ypatingose sąlygose, kurios dabar nebeeg
zistuoja. Tame pakte buvo numatyta savi
tarpio pagalba tais atvejais, jeigu viena 
„Europos valstybė” užpultų D. Britaniją ar
ba Lenkiją. To pakto protokole įsakmiai pa
žymėta, kad pasakymu „Europos valstybė” 
suprantama yna Vokietija.

Lenkijos vakarinių sienų pastumėjimas į 
Vakarus duoda pagrindo tam, kad ta su
tartis nebegali būti taikoma. Toliau sutar
tyje buvo numatyta, kad ji pradeda veikti, 
jeigu užpuolimą vykdytų „kuri kita valsty
bė” būtent — Lietuva, Latvija, Estija, ku
rios nuo 1939 m. yra sovietų suverenumo 
ribose.

Nėra kam skirti taikos premijos
Oslo (UP). Šiais metais jau dešimtą kar

tą nuo pirmosios taikos premijos paskyri
mo 1901 m. ji niekam nebus paskirta. To 
nusistatymo priežastys, kaip ir visada, lai
komos paslaptyje.

500 vokiečių galės mokytis demokratijos
NUrnbergas (UP). Amerikos vyriausybė 

yra numačiusi dar šiais finansiniais metais 
paskirti apie pusę milijono dolerių 500 vo
kiečių veikėjų, kad jie galėtų atvykę į JAV 
vietoje susipažinti su amerikietiška demo
kratija.

1 ,

Gyvieji 
laisvės paminklai

Pastarasis mūsų istorijos šimtmetis — 
dinamiškas, gausus džiaugsmingais ir liūd
nais įvykiais. Devynioliktojo amžiaus an
trojoje pusėje prasidėjęs mūsų tau
tos kultūrinis renesansas vedė Lietuvą į 
kultūrinę ir politinę laisvę. Nesėkmingi 
1831 ir 1863 metų sukilimai prieš rusų vai-, 
džią skatino mūsų tautą laisvės siekti kul
tūras priemonėmis. Keturiasdešimt metų 
trukusi kova dėl spaudos laisvės išugdė' 
mūsų tautoje pasiryžimą ir kovos dvasią, 
Spauda tapo ne tik kultūrinė priemonė, bet 
ir išmėgintas ginklas kovoje dėl tautos Jais-' 
vės. To ginklo joks priešas nepajėgė mums, 
išmušti iš rankų. >

Spauda mūsų tautoje išugdė tvirtą tikėji
mą, kad priespauda, vergija ir smurtas pa
saulyje laikini reiškiniai, kuriuos naikina 
laisvam gyvenimui pasiryžusios tautos.’ 
Pirmojo pasaulinio karo metu subyrėjo dvi 
galybės pavergusios Lietuva — caristinė 
Rusijos imperija ir kaizerinė Vokietija. Lie
tuva iš karo griuvėsių kėlės laisvam gyve
nimui. Tą jos apsisprendimą ir ryžtą rei
kėjo išsikovoti ginklu, ir visa tauta sava
noriškai stojo prie ginklo už savo tautos 
laisvę. Prie ginklo stojo ir vos gyveniman 
žengiąs jaunuolis, ir gyvenimo naštos pa
lenktas senis. Ir ūkininkas, ir darbininkas. 
Ir aukštąjį mokslą baigęs, ir beraštis. Vi
sus lietuvius į laisvės kovos žygį jungė tė
vynė, tas, anot P. Montagacca, šventas žo
dis, kuris atplėšia ūkininką nuo arklo, dar
bininką — nuo darbo, mokslininką — nuo 
knygos; kuris ištraukia jaunikaitį iš myli
mosios ar sužadėtinės rankų ir visus• žmo
nes surenka prie vienos vėliavos, J kurią jie 
žiūri didvyrio drąsumu ir kankinio meile. 
Tokiomis nuotaikomis lietuvių tauta prieš 
trisdešimt metų išėjo J laisvės kovų žygį ir 
jį vainikavo laimėjimu.

Laisvė reikalauja aukų, ir mūsų tauta jai 
tų aukų niekad nesigailėjo ir nesigaili. Sa
vo tautos laisvei mes esame daug atikų su
dėję, o šiandien jų dar daugiau dedame. Kas 
myli laisvę, tas negali nemylėti ir laisvės 
kovų veteranų, tų, kurie dėl savo tautos 
laisvės paaukojo sveikatą. Nepriklausomoje 
Lietuvoje tautinių švenčių iškilmėse aušri
ninkus, varpininkus, knygnešius... sodin
davome garbingiausioje vietoje. Tai buvo 
gyvieji mūsų tautos laisvės kovų žygių pa
minklai. Tai buvo tie, kurie gūdžią slogios 
priespaudos naktį skelbė artėjančios laisvės 
aušrą, kurie nelenkė galvos prieš savo tau
tos pavergėjus, kurie, anot Vinco Kudirkos, 
dėl trupinio aukso ar gardaus valgio šaukš
to' neišsižadėjo tautos idealų, bet kovojo dėl 
jų, nebijodami nei kalėjimų, nei tolimojo 
šaltojo Sibiro.

Ir šiandien mes savo tarpe turime gyvųjų 
laisvės paminklų, tai mūsų nepriklausomy
bės' kovų karo invalidai, nepriklausomybės 
kovų kariai savanoriai, bolševikų ir nacių 
kalėjimų bei kacetų kankiniai, tai visi tie, 
kurie dėl mūsų tautos laisvės kovojo ir ken
tėjo. Taip. Tai vieninteliai mūsų laisvės 
paminklai. Kol savo tarpe turėsime laisvės
kovų veteranų ir kankinių, tol laisvės idėja 
bus gyva ne tik mūsų lopuose, bet širdyse. 
Pavergtoje tėvynėje mūsų laisvės kovų pa
minklai priešo išnaikinti, o, gal būt, ir su
naikinti. Tad dar didesnė mūsų pagarba ir 
meilė tenka gyviesiems laisvės paminklams, 
kurie draug su mumis kenčia sunkią trem
tinio dalią. Minėdami trisdešimties metų 
sukaktį, kai buvo pradėta organizuoti mū
sų kariuomenė, mes su pagarba minime ir 
savo laisvės kovotojus bei kankinius.

Minėdami savo laisvės kovotojus ir kan
kinius, negalime ir neturime šiandien pa
miršti jiems ir savo pareigos. Šiandien mes 
gyvename emigraciniais rūpesčiais. Noras 
kuo greičiausiai ištrūkti iš DP stovyklų rr 
pradėti užjūriuose pastovesnį gyvenimą yra 
toks didelis ir tiek nerimo keliąs, jog, at
rodo, lyg kitokių rūpesčių nebeturėtume. 
Emigracija tiek daug rūpesčių ir nerimo 
mumyse daugiausia kelia dėl to, kad ji 
vyksta ne taip, kaip mes norėtume ir kaip 
ji iš tikrųjų turėtų vykti, jei pasaulis bū
tų rikiuodamas meilės ir žmoniškumo priu- 
cipais. Mes vertinami ne kaip žmonės, ku
rie, nepakęsdami smurto bei vergijos, pa
sirinkome tremtį, kad joje surastume laisvę, 
bet kaip paprasčiausia darbo jėga. Žmones 
vertinami pagal raumenis.

Koks gi likimas bus tų, kurie nebeturi 
raumenų, kurie besveikačiai, kurie savo 
sveikatos neteko kovodami dėl to, kas že- 

(Nukelta Į 4 puri.)
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=TiUlirilS zwos=
AUSTRALIJA

♦ Australijos imigracijos ministeris 
Calwellis pareiškė, kad kai tiktai pasiseks 
nugalėti laivų susisiekimo sunkumus, j 
Australiją bus priimti vokiečių našlaičiai. 
Pradžioje, kol jiems bus atrasti patėviai, jie 
bus perduoti labdaringoms įstaigoms. (D/R)

/ AUSTRIJA
♦ Amerikiečių okupacinės įstaigos Aus

trijoje, pasiremdamos Tasso pranešimu apie 
tai, kad JAV naikintuvai padarė tariamąjį 
antpuolį ant Amstetteno miesto sovietų zo
noje, pradėjo tuo reikalu kvotą. (D/Afp).

BELGIJA
♦ Belgijos vyriausybės informatorius 

'dementavo gandus, kad po Montgomerio 
pasikalbėjimo su Belgijos krašto apsaugos 
ministeriu dėl Vakarų Europos gynimo Bel
gijos kariuomenė nustojusi savarankumo. 
Būklė esanti pasikeitusi. Dabar Belgija gins 
kraštą už savo teritorijos ribų. Mūsų ka
riuomenė stovi prie Reino ir tenai kovos. 
Montgomerys tarėsi dėl ginklų standartiza
vimo. (D/R).

ČEKOSLOVAKIJA
♦ Bratižtavoje suimti ir perduoti teis

mui du tariami amerikiečių šnipai. (D/R).
♦ Istorinė Vaclovo aikštė Prahoje, pa

sak Alpenlando radijo, bus pavadinta „Rau
donąja aikšte”. (D/Afp).

D. BRITANIJA
♦ Buvęs britų iždo kancleris Daltonas 

vadovaus britų delegacijai Europos vienin-
i gumo problemai tirti komisijoje. Ta komi
sija šeštadienį Paryžiuje susirinko posėdžio.

♦ Britų vyriausybė netrukus svarstys 
įstatymo projektą, pagal kurį numatoma ka
ro prievolę pailginti nuo 12 į 18 mėn. arba 
net ir 24 mėn. (D/R).

♦ Britų kriminalinės policijos valdinin
kai vienų namų sode rytų Londone trečia
dienį atkasė deimantų, vertų 10.000 svarų, 
kuriuos prieš trejus metus buvo pavogęs 
vienas vagis. (D/R).

EGIPTAS
$ JAV ambasada Kaire pradėjo kvotą 

dėl amerikiečių prekybos laivo „Flying 
Trader” sulaikymo ir to laivo krovimo kon
fiskavimo. Egiptiečių įstaigos teigia, kad 
larve buvo 38 šarvuočiai, kurie važtaraš
čiuose buvo atžymėti kaip traktoriai, ir 
šaudmenys, kurie, spėjama, buvo skirti žy
dų daliniams Palestinoje. (D/R).

♦ Egipto parlamento naujos sesijos ati
darymo proga pasakytoje kalboje ministeris 
pirmininkas Paša pareiškė, kad tarp arabų 
kraštų vyrauja didžiausia vienybė dėl „sio
nistų agresijos”. (D/Alp).

INDIJA
♦ Indijoje Gango upėje apsivertė pilnai 

pakrautas laivas. Paskendo apie 500 žmo
nių ir apie 100 galvijų. (D/R).

IS VISUR
♦ Pietų Afrikos Unijos gyventojams tu

ri būti duodami nauji pasai, kuriuose bus 
įrašoma jų rasė. Kiekvienas asmuo, kuris 
senelių tarpe turėjo spalvotą, bus irgi pri
skirtas prie spalvotųjų. (D/R).

♦ Gruodžio viduryje pagal sutartį su 
Indija laukiama 'pirmųjų arbatos siuntų. 
Reikalaujama, kad arbatai būtų panaikintas 
racionavimas ir sumažinti muito mokesčiai.

♦ Vakarų Europos Unijos laivyno vy
riausias vadas prancūzų admirolas Jaujard 
atvyko vizito į Olandiją. _(D/AIp).

♦ Sudane rinkimuose į steigiamąjį sei
mą aiškią daugumą gavo „nepriklausomasis 
frontas”. (D/Afp).

ITALIJA
♦ Grazianio byloje vienas buv. Italu po

grindžio veikėjas pareiškė, kad karo metu 
Grazianis yra išsitaręs, kad intensyviau 
būtų kovojama su partizanais. Jis dar nu
rodė eilę atsitikimų, kur Grazianio vado
vaujami daliniai labai žiauriai elgėsi su 
pasipriešinimo kovotojais. (D/Alp).

♦ Italijos ministeris pirmininkas de Oas- 
peris atvyks į Briuselį, kur skaitys paskai
tas apie moralinius demokratijos pagrindus.

♦ Daugiausia sėkmės turėjęs Italijos 
viešbučių vagis Cavalieris pagaliau polici
jos suimtas. (D/R).

PRANCŪZIJA
♦ Prancūzijos vyriausybė ištrėmė iš sa

vo krašto Čekoslovakijos ambasados preky
bos tarėjo pavaduotoją Paryžiuje Dr. Gre- 
gorą. Prancūzijos įstaigos įtarė, kad jis į 
Prancūziją gabeno kominformo pinigus.

♦ Prancūzijos krašto apsaugos ministe
rija dementavo Franco teigimą, kad - tarp 
Ispanijos ir Prancūzijos karininkų buvo bet 
kokie pasitarimai dėl prancūzų kariuome
nės peržygiavimo per Ispaniją. Tokių ne
oficialių pasitarimų visai nebūta. (D/Afp).

♦ Prancūzų tautinio susirinkimo užsie- 
.tiio reikalų komisijoje pasmerkė britų ame
rikiečių nusistatymą Ruhro krašte svarbiau
sias pramonės šakas perduoti į vokiečių 
rankas. (D/Afp).

VENGRIJA
+ Vengrijos katalikų eklezijos primas 

kardinolas Mnidszentys padarė pareiškimą, 
kuriame labai griežtai užsipuolė Vengrijos 
vyriausybę. Kardinolas pareiškė, kad jis 
esąs „vienintelis tikras baisas”, kuriuo 
vengrų tauta gali reikšti savo aimanas. 
Vengrų įstaigos konfiskavo katalikų laik
raštį, kuriame tas kardinolo pareiškimas 
buvo išspausdintas. (D/R).

VOKIETIJA
♦ Miinchene kriminalinė policija išaiški

no pasikėsinimą su sprogstama medžiaga 
prieš‘vieną susirinkimą. Susirinkimo daly
viai buvo išgąsdinti degančio blckfordo 
šniūro. Tas pastebėjimas įgalino laiku iš
vengti nelaimės. Kriminalinė policija apie 
įvykį smulkmenų nepateikia. (D).

♦ Oro koridoriuje dėl gedimo ar kitų 
priežasčių nukrito vienas Dakotos tipo lėk
tuvas. Du įgulos nariai užsimušė ir du sen- 
kiai sužeisti. Britų Įstaigos paprašė sovietų 
leisti į įvykio vietą pasiųsti sanitarinį au
tą ir britų tardymo komisiją. (D).

♦ į Vokietiją lapkričio 22 d. atvyks 
Anglijos profesinių sąjungų delegacija, ku
ri susipažins su vokiečių profesinių sąjungų 
veikia. (D/R),

Niekados nepasisotinančių imperialistų 
skelbtas ir nuosekliai gyvendintas devizas, 
kad teisybė to, kas turi galią, dar vis „te
bespindi” tarptautinių konferencijų tribūno
se. Kad tos sufalsifikuotos teisybės vardan 
Sovietų Sąjunga primetė Lietuvai ir jos 
kaimynėms šlykščiausią vergiją, kad ji pa
darė iš jų pirmuosius genocido eksperimen
tus, kad jj išprievartavo jų istoriją, jų kul
tūrą ir jų nacionalinę sąmonę — apie tai 
mes iki šioį beveik nieko nesame girdėję 
garsingose tarptautinių susitikimų kalbose. 
Jau seniai buvo paskelbti faktai; skaičiai ir 
datos apie sovietinio režimo siautėjimus 
Lietuvoje, apie jų nusižengimus elementa
riausioms žmoniškumo taisyklėms. Bet di
džioji egoizmo tyla, gimusi ir palaikoma iš 
baimės ir dėl baimės, iki šiol vis dar te
belaiko apgaubusi ir prislėgusi laisvojo pa
saulio balsą. Net toks išbandytas ir, gal 
būt, nuviltas teisybės karys, kaip Wlnstonas 
Churchillis, nepajėgia savo idėjomis prasi
skverbti giliau už „geležinės uždangos” ir 
surasti Baltijos tragedijoj pavyzdžių, taip 
reikalingų Sovietų Sąjungos klastingosios 
politikos demaskavimui prieš pasaulinę opi
niją.

Ne tuščio nacionalinio išdidumo jausmas, 
ne paikaus pasididžiavimo geismas ir ne 
kokios kentėjimų aureolės troškimas verčia 
mus atvirai pasipiktinti tuo sąmokslu, kokį 
mes regime šių dienų politinėj veikloj, kada 
ji garbina Sovietų aukas už hitlerinės tiro
nijos panaikinimą ir nutyli nuostabiai di
delį Baltijos tautų įnašą teisingam ir pasi
baisėtinam Sovietų politikos pažinimui. Ar 
tai nėra pažeminimas pačios teisybės, kai ji 
padaloma į gerąją ir blogąją? Ar tai nėra 
savęs ir kitų apgaudinėjimas, kai garbina
mi sužeistieji ir paniekinami mirusieji už 
vieną ir tą patį idealą? Randama naudinga 
ir reikalinga pasipiktinti Sovietų Sąjungos 
darbais Lenkijoj, Čekoslovakijoj, Vengri
joj etc. Savo politiniams nusistatymams pa
remti ir pailiustruoti Vakarų sąjungininkai 
ieško pavyzdžių Balkanuse, Kinijoj ar Ar
timuose Rytuose. Kad mažoji lietuvių tau
ta ir jos mažosios kaimynės šaukia šimtais 
pavyzdžių apie sovietų politikos klastingu
mą nuo pradžios iki galo — tam teisybės 
šauksmui pasaulio sąžinė’ Meka kurčia ir 
nebylė.

4. Lietuvos juridinė gyvybė .
Įrodinėjimas, kad Lietuva tiek valstybinės, 

tiek tarptautinės teisės atžvilgiu išliko gy
va ir po sovietų okupacijos, daugeliui gali 
atrodyti dalykas, priklausąs niekam neįdo
mių ir jokios oraktinės vertės neturinčių

Julės Moeho privatus karas
Kremliui šį rudenį prireikė stambių ne

ramumų Prancūzijoje. Kodėd? Lengva įs
pėti. Visų pirma jų reikalavo noras iš ri
kiuotės išvesti svarbi} Marshallio plano 
kraštą ir V. Europos Unijos narį, antra — 
ne pro šalį pademonstruoti savo galią Pa
ryžiuje posėdžiaujančiam JT visuotiniam 
susirinkimui. Kaip tarė — taip padarė.

Sukurstyti streiką Prancūzijoje labai leng
va. Juk vos per paskutinius 20 mėnesių gy
venimo kaštai pakilo 140’/o, o algos ir at
lyginimai — tik 70%. Išvada — iš darbo 
gyvenantieji vis blogiau ir blogiau jaučiasi. 
Ir tai yra vanduo Maskvos malūnui.

Dabartinė streiko bange prasidėjo spalio 
4. d. Penktą streiko dieną jame dalyvavo 
335.000 darbininkų — daugiausia angliaka
sių. Jei tai būtų paprastas streikas, gal 
būtų buvę lengva rasti išeitį. Bet šį sykį už 

‘jo slėpėsi politiniai sumetimai. Komunistai 
prasitarė, kad jie baigtų streiką, tik juos 
priėmus į vyriausybę su visomis iš to iš
plaukiančiomis pasekmėmis.

H. Queuiiie, ministeris pirmininkas, pro
fesijos yra gydytojas. Jam pasidarė aišku, 
kad šio negalavimo milteliais neišgydys! — 
reikia šauktis chirurgo. Praplauti komu
nizmu apkrėstą votį turėjo vidaus reikalų 
ministeris. Jules Mocbas, socialistas, Leono 
Biumo sūnėnas. Jis pradėjo pasiruošimus. 
O streikas vyko toliau. Į kai kurias nepri
žiūrimas kasyklas įsiveržė vanduo. Pagaliau 
16. streiko dieną Mochas išsiuntinėjo ši
fruotą telegramą;

„Charles atsikėlė 4 valandą”
Tos pačios dienos popietę buvo praneš

ta spaudai:
„Sį rytą 4. vai. mūsų policijos dali

niai įžygiavo į šiaurinės Prancūzijos 
anglių sritį (Valenciennes — Douai) ir 
pradėjo užiminėti kasyklas, kurias sau
gojo streikininkų sargybos. Pažymėti
no pasipriešinimo nesutikta...”

Tai buvo COT (Confederation Oėneral du 
Travail — komunistų prof, sąjungų) tvirto
vės puolimas. CGT vadovietė buvo Lenso 
mieste, netoli belgų sienos. Visa sritis pa
dalyta Į 13 rajonų, o šie buvo suskirstyti 
į celes ir turėjo savo smogiamuosius būrius. 
Ta sritis buvo „liaudies respublika” 4. 
Prancūzijos respublikoje.

Pastangos 4. Respublikai gelbėti
Mochas savo puolimui parinko tinkamą 

psichinį momentą. Pirmosios streiko savai
tės ištuštino prof, sąjungų iždus. Kominfor
mo žadėtoji pagalba laiku neatvyko. Neuž
tenka surinkti „solidarumo” mokestį iš Uk
rainos, Lenkijos ar Čekoslovakijos anglia
kasių. Reikia dar tuos rublius, zlotus ar 
kronas pakeisti į tvirtą valiutą (o gal ne
tikrų frankų gamyba nesisekė). Kad ir kaip 
būtų, darbininkai, nesulaukė pakankamos 
pašalpos, pradėjo dairytis darbo. Jie netu
rėjo didelio noro priešintis policijos ir ka
riuomenės daliniams. Mocho armija, turinti 
apie 100.000 vyrų, be didesnių incidentų 
užėmė visą sritį. Prasidėjo darbas. Komu
nistai pralaimėjo vieną mūšį, bet ginklų dar 
nepadėjo. Mochas turi toliau varyti savo 
privatų karą. Ant kortos stovi „trečioji jė
ga” ir visa 4. Respublika!

Rinkimai į respublikos tarybą įrodė, kad 
Mochas pasitikėjimo „trečiąja jėga” negrą
žino. Prancūzai vis labiau ir labiau žvalgo
si į de Gaulfę. Angliakasių streikas padarė 
milžiniškų nuostolių, - ERP ambasadorius 
Harrimanas konstatavo, kad Prancūzija iš 
visų Marshallio plano paliestų valstybių 
padarė mažiausią pažangą, o bizoną — di
džiausią. Kasyklų produkcija pasiekė tik 
70% priešstreikinio dydžio. Dėl komunistų 
sabotažo! Mochas įteikė seimui įstatymo 
projektą kovai su komunistų sabotažu. Kal

Spalvų konfliktas P. Afrikoje
Pretoria (Dena). Pietų Afrikos unijos mi

nisteris pirmininkas Dr. Malanas, pasak 
BBC, Traps valio nacionalistų kongrese pa
reiškė, kad jo kraštas greičiau pasitrauktų 
iš JT, negu leistų kištis Į Pietų Afrikos 
vidaus reikalus. Kraštų ministerial tame 
kongrese pažymėjo, kad nors Pietų Afrika 
ir yra respublika, bet vyriausybės aukščiau
sias uždavinys yra laiduoti baltųjų primatą.

Transvalio indų kongreso pirmininkas 
Dadoo spaudos atstovams pareiškė, kad 
Pietų Afrikos vyriausybė stovi tikriausia
me kelyje į fašizmą. Tai geriausiai įrodo Ma- 
lano vyriausybės taikomos priemonės. Visi 
fašistai ir jų šalininkai, kurie už krašto iš
davimą buvo pasmerkti, dabar yra paleisti 

Lietuva šaukia teisybės / Dr. B. Dirmeikis ®
teorijų sričiai. Juk ne juridinėmis, o gry
nai politinių „būtinybių” kategorijomis iki 
šiol formavosi pokarinis pasaulis. Ne teisė, 
ne tarptautiniai įstatymai ir ne pasižadėjimai 
lėmė valstybių santykius — ypač didžiųjų 
valstybių santykius — o jėgos, materialinių 
vertybių ir tikslingumo apskaičiavimai. Jei 
tokiais keliais ir toliau kursis tautų ir vals
tybių istorijos, tai, žinoma, visos pastangos 
ką nors laimėti juridiniais ginklais iš anksto 
yra pasmerktos ir neprasmingos. Laimė, vi
siškas ir objektyvus supratimas visų poli
tinių veiksnių, kurie apspręs tarptautinės 
bendruomenės vystymosi kryptis, ne tik lei
džia, bet ir verčia mus tikėti, kad būtinai 
ateis diena, kada šalia jėgos ims kalbėti ir 
teisė, kada šalia fizinės stiprybės turės sa
vo vietą ir juridinė valstybių gyvybė.

Tarptautinės teisės doktrina ir praktika 
pripažįsta kiekvienai valstybei teisę gintis. 
Sovietų Sąjunga savo ultimatume Lietuvos 
vyriausybei apkaltino ją nelojalumu, iš ku
rio eventualiai galėtų atsirasti realūs pa
vojai Sovietų valstybės saugumui. Tuo pa
grindu ji pateikė savo ultimatume atitinka
mas direktyvas Lietuvos vyriausybei ir pa
pildomu kariuomenės—- įvedimu teritorijon 
pasisavino sau visas konstitucines teises ul- 
timatumuj vykdyti ir jo vykdymui kontro
liuoti. Tp o faktu Sovietų Sąjunga flagran- 
tišku būdu įsikišo į Lietuvos vidaus reika
lus jėga paimdama savo dispozicijon ulti
matumo'vykdymą Ir tuo pačiu panaikinda
ma Lietuvos valdžios konstitucinių organų 
suvereninę galią. Toks Maskvos pasielgi
mas prilygo agresijos aktui ir reiškė pažei
dimą sutarčių, kuriomis buvo pripažintas 
Lietuvos suverenumas, teritorinis integra
lumas ir politinė nepriklausomybė. (Taikos 
Sutartis 1. str.; Nepuolimo Sutartis 2. ir 5. 
str. str.; Savitarpinės Pagalbos Sutartis 7. 
str., Tautų Sąjungos Pakto 10. str.).

Sovietų Sąjunga pakaltino Lietuvos vy
riausybę nusižengus Savitarpinės Pagalbos 
Sutarties klauzulėms. Bet tokiu atveju ji tu
rėjo pasinaudoti procedūra, numatyta Nepuo
limo Sutarties 5. straipsnyj, kuriame aptartos 
taikingos priemonės savitarpio ginčams lik
viduoti. Gi Sovietų Sąjungos vyriausybės 
pasirinktos priemonės atsiradusiems nesu
sipratimams su Lietuva išaiškinti... toli 
pralenkė patį juridinį ir politinį nesusipra
timų objektą ir jį panaudojo tik kaip pre
tekstą agresijai pridengti. Lietuvos vyriau
sybė atkartotinai išreiškė sutikimą pavesti 
klausimą taikingai sutartyse numatytai pro- 
cedūrai. Bet Maskvai rūpėjo ne pats ginčo 
klausimas, o tik būdas, kaip panaikinti Lie

bėdamas seime jis aiškiai pasakė, kas stovi 
už streikininkų ir kas juos finansuoja. Ko
munistai jį išvadino „melagiu profesionalu”. 
Nekomunistinė spauda jam pritaria, tačiau 
abejoja, ar jam užteks energijos laimingai 
baigti privatų karą. Pralaimėjus mūšį an
gliakasių prof, sąjungoms, komunistai į 
pirmąsias linijas išvedė savo gvardiją — 
uostų darbininkų prof, sąjungas. Sį pirma
dienį ketina prasidėti uostų darbininkų 
streikas. Tad visuotinio streiko slogutis dar 
nepraėjo.

Kominformas žino, jog jis to karo nelai
mės, bet guodžiasi, kad ir Mochas jo ne
pergyvens — turės užleisti savo vietą de 
Gauliei. Kaip tai atsilieps į prancūzų dar
bininkų gyvenimą, kominformui mažai terū
pi. Juo blogiau — juo geriau. Jam patik
tų, kad valdžios perėmimas būtų kiek ga
lint kruvinesnis. Jį vilioja de Gaullės už
sienio politikos siekimai, kurie sukeltų try- 
nimąsi su amerikiečiais ir anglais. Mat, 
generolas turi sunkiai sugyvenamo žmogaus 
vardą. Jo užsienio politikos koncepcija — 
pasaulio padalijimas i tris sferas, Europą 
paliekant Prancūzijai vadovauti, o JAV rū
pintųsi Tolimaisiais Rytais, gi D. Britanija 
— Artimaisiais Rytais, — vargu ar ras 
greito pritarimo Londone ir Washingtone. 
Tuo tarpu Mochas veda savo karą toliau.

Lo.

ir organizuoja naujas fašistų organizacijas. 
Jam norint išskristi iš Pietų Afrikos, val
džios įstaigos konfiskavo jo pasą, tr tai lei
džia kelti piliečio teisių klausimą common- 
wealthe.

Tikriausiai vyriausybė mus pavadins agi
tatoriais. Bet tai nėra jokiu būdu agitaci
ja-kelti Jungtinėse Tautose rasinio diskri
minavimo klausimą, nes JT garantuoja vi
siems lygias teises, neatsižvelgdama nei į 
spalvą, nei į rasę, nei į religiją.

Buvęs Pietų Afrikos unijos ministeris pir
mininkas gener. Smutsas pareiškė, kad jis 
negali ramiai žiūrėti, kaip jo kraštas bus 
įstumtas į nelaimę.

tuvos nepriklausomybę. Ir birželio 14. die
nos ultimatumas Lietuvai buvo ne kas ki
ta, kaip pradžia agresijos, užbaigtos visiš
ku Lietuvos inkorporavimu į Sovietų Sąjun
gą. Tai nebuvo joks saviginos bei sarisau- 
gos aktas, pateisinamas realiu pavojumi 
Sovietų Sąjungai iš .Lietuvos pusės, o tik 
paprasčiausioji agresija, Įvilkta į „taikin
gas formas”.

Pats Sovietų ultimatumas tiek turiniu, 
tiek ir forma reiškė pažeidimą pozityvio
sios tarptautinės teisės, nes jis reikalavo 
iš Lietuvos vyrausybės, kąd ji atsisakytų 
nuo savo kontitucinių prerogatyvų," ir tą 
reikalavimą rėmė jėga, sutraukdama prie 
Lietuvos sienos apie 300.000 kariuomenės. 
Ultimatumo priėtrfimas ar atmetimas netu
rėjo jokios reikšmės tolimesnei Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos juridinių santykių evoliu
cijai: reali ir iminenti Sovietų jėga, kuri rė
mė ir lydėjo ultimatumą, buvo sunaikinusi 
Lietuvos vyriausybės valią. Faktas, kad 
birželio 15. aieną Lietuvos vyriausybė bal
sų dauguma pasisakė 'už ultimatumo pri
ėmimą, išeina už konstitucinės teisės ri
bų ir priklauso prie svetimos valstybės tie*. 
slogintų diktatų. Taigi, Lietuvos vyriausy
bė nebuvo kompetetinga ultimatumą priimti, 
nes pagal Konstitucijos 1. ir 4. st. str. ji 
negali niekam perleisti suvereninių teisių, 
priklausančių tautai. Bet ultimatumo pri
ėmimas — kaip minėjome — buvo išreika
lautas realia jėga, ir kaip toks jis negali 
turėti jokių juridinių pasekmių: Lietuvos 
juridinė gyvybė pasiliko nepaliesta.

Sovietinio imperializmo propagandistai, 
siekdami pristatyti pasauliui Baltijos tau
tų pavergimą, kaip aktą, išplaukiantį iš 
laisvos, nevaržomos ir konstitucinės tų tau
tų valios, nepaliauja tvirtinę, kad pvz. Lie
tuva per savo „laisvai ir demokratiškiau
siai” išrinktus atstovus Hepos 21. dieną pa
ti pasiprašė priimama į Sovietų Sąjungą ir 
pati nė kieno neverčiama pasisakė už savo, 
nepriklausomybės panaikinimą. Mes turime 
pakankamai medžiagos, objektyviai įrodan
čios, kad klastinga buvo balsavimo proce
dūra, kad rinkimai buvo perdėm antidemo
kratiški ir kad išrinktieji atstovai buvo tik 
komunistų partijos agentai, o ne tikrosios 
krašto valios reiškėjai. Žinomas tarptauti
nės teisės profesorius De la Pradellė, at
sakydamas į tuos „juridinius” sovietų ar
gumentus, šitaip kalba: „Lietuvoj, o taip pat 
Estijoj ir Latvijoj Nepuolimo sutartimis ir 
savitarpinės pagalbos paktais Sovietų Są
junga įsipareigojo respektuoti tų kraštų ne
priklausomybę ir integralumą. Kad bent iš
oriškai būtų išlaikyta ištikimybė tokiam

Tarptautinė padėtis

Atsakymai
Žodžiais.
Į Dr. Evatto ir Trygvės Lie raginimą 

tiesioginėmis derybomis išspręsti Berlyno 
problemą, Marshallis, - Schumanas ir Mc 
Neitas (vietoje atostogaujančio Bevino) at
sakė, kad tiesioginės derybos su sovietais 
įmanomos tik tuo atveju, jei sovietai at
šauktų savo blokadą. Jie visi nurodė, kad 
visa byla yra Saugumo Tarybos kompeten
cijoje. Sovietai paraginimu apsidžiaugė ir 
atkartojo seną giesmelę apie ST netinkamu
mą šiai bylai. Po to Evattas ir Lie pareiškė 
vilties, kad visos 4 valstybės parems ST 
pirmininko Dr. Bramuglios tolimesnes tar
pininkavimo pastangas. Žodžiu, visa byla 
atsidūrė toje pačioje vietoje, kur buvo, ją 
įnešus į ST.

Darbais.
O gyvenimo į tą pačią vietą negrąžino. 

Oro tiltas dė] rūkų pradėjo kiek šlubuoti, 
nors tikimasi, kad tai laikinis reiškinys. So
vietai Berlyno vakarinius sektorius vis la
biau atskiria nuo likusiojo Berlyno ir jo 
apylinkių. Jie vis daugiau ir daugiau daro 
kliūčių bendrajai savivaldybei veikti savo 
sektoriuje, o gruodžio 1. d. nori suteikti jai 
mirštamą smūgį. Tą dieną jie įsakė visiems 
savo sektoriaus ir zonos gyventojams išsi
imti naujus pasus. Iki šiol visi berlyniečiai 
turėjo bendrus pasus. Dabar vakarų berly
niečiai be naujų pasų nedrįs pasirodyti už 
savo sektoriaus ribų. Gruodžio 5. d. vaka
riniai sektoriai rinks naują miesto savi
valdybę. Sovietai jų rinkimų ir legalumo 
nepripažįsta. Tokiu būdu gruodžio mėn. jau 
formaliai turėsime du Berlynus — raudoną 
ir baltą. Baltasis pasų sistemos dėka bus 
izoliuotas ir turės ilgainiui uždusti.

Magija
O Dr. Bramuglia stengiasi rast! stebu

klingą formulę, kuri įgalintų be orumo 
nuostolių atstatyti seną padėtį. Londoniškis 
„Times” ketvirtadienį rašė, kad, norint už
siimti magija, visų pirma reikia turėti bur
tininko cilinder], iš kurio galėtum pagal 
reikalą ištraukti triušį ar paleisti karvelinę. 
Atrodo, kad Dr. Evattas ir Lie bandė už
siimti magija be to stebuklingo cilinderio, 
ir rezultatas buvo menkas. Užtat dabar Dr. 
BramugMa nori iš savo cilinderio ištraukti 
formulę, kaip Berlyne įvesti ostmarkę, kad 
sutiktų ir Vakarai. JT finansų specialistai 
prakaituoja. Jie nori tam reikalui sudaryti 
planą ir gauti visų keturių sutikimą, žino
ma, privačiai. Dėl to sijsitarus, sovietai 
atšauks savo blokadą, o kartu bus jau vie
šai paskelbtas valiutinis susitarimas. Tuo 
atveju gal ir bus atidarytas sausumos ke
lias iš vakarų Berlyno į vakarų zonas, bet 
tik tam, kad išsikrausčius, nes iki to laiko 
aplink baltąjį Berlyną bus įsvesta geležinės 
uždangos kopija. Ilgainiui ten ir orumo su
metimais pasilikti bus neįdomu.

Išvados
BBC oficialiai aiškina, kad sovietai norė

jo Berlyno blokada „išspausti” derybas dėl 
visos Vokietijos ir jose išsiderėti sau daly
vavimą Ruhro krašto kontrolėje, kad ir ten 
pastatytų savo, kt>ją. Oro tiltas tas viltis 
pavertė niekais. Londone vykstanti Ruhro 
konferencija tą problemą išspręs sovietams 
nedalyvaujant. (Tik greitas de Gaullės atė
jimas į valdžią galėtų kurį laiką nutraukti 
tą procesą). Šiaip ar taip sovietai turi atsi
sveikinti su svajone Ruhrą paversti savo 
baze, todėl jie dar su didesniu įniršimu 
puls Vakarų atsparos punktą — baltąjį 
Berlyną. Magija negali pakeisti tikrovės, ji 
tik gali apgauti. VM.

įsipareigojimui, sovietai pritaikė tokią pro
cedūrą, kuri tariamai sukėlusi iniciatyvą 
vadinamam „spontaniam atsisakymui” nuo 
nepriklausomybės. Tiesą pasakius, sovietų 
juristai labai mėgsta operuoti suverenumo 
savivaržos doktrina. Jei vidaus politikos at
žvilgiu ir turėtų kokios reikšmės karinės 
okupacijos priedangoje atliktieji rinkimai, 
tai vis dėlto jie / jokiu būdu negali būti lai
komi plebiscitiniais, vertinant juos tarptau
tiniu atžvilgiu./ Sovietų Sąjunga, taip rū- , 
pestingai taikydama savo ypatingą proce
dūrą tautų apsisprendimui, tuo pačiu pasi
sako, kad „aneksijos teisės” ji nelaiko ga
liojančia tarptautinėj pozityvioj teisėj. Toks 
jos pasisakymas yra vertas didelio dėmesio: 
Vartodama ypatingas procedūras užmaska
vimui to, kas yra laikoma nusikaltimu, So
vietų Sąjunga pati pasmerkia savo aktus.” 
(cit. Henry de Chambon, „La Tragedie dės 
Nations Baltiques,” psi. 191—92).

i, 
1940 metais liepos mėnesį dar buvo daug 

geros valioj žmonių, kurie Sovietų įvykdy
tą aneksiją Baltijos kraštuose laikė dalyku, 
visai galimu pagal tautų laisvo apsispren
dimo teisę. Kad Lietuvos ir jos kaimynų 
inkorporacija Sovietų Sąjungon reiškė prie
vartos aktą ir brutališkiausiai įvykdytą 
aneksiją, — tatai suprasti ne daug kas te
norėjo. (Bus pabaiga)

J
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Žmonės - tautos simboliai z Rašo Stasys Yla
Grosse Menschen sind tatgewordene 
Wiinschc ihres Volkes.

Hans S c h e m m.

ftutos gyvena lobiu, kurį sukrovė didieji 
jos žmonės; stiprėja idėjomis, kurias šie 
apreiškė, už kurias kovojo, kurioms save 
pašventė. Gyvi jie ar4 amžių glūdumą nuė
ję, spinduliuoja savai tautai, kaip žiburiai, 
kaitina jos sąmonę, kursto jos valią, žavi ją.

Žmogiškas genijus turi begales būdų ir 
kelių save apreikšti. Galios, kurias jis ap- 
v.aisina, yra tokios įvairios. Kiekviena didi 
asmenybė pasirodo mums vis kitokiu pavi
dalu, vis kitokią idėją išreiškia. Kaip Mol
jero Tartufas, kaip Servanteso Don-Kicho- 
tas, Bairono Don-Juatias yra virtę vardais, 
reiškiančiais tam tikrą sąvoką, — taip są
vokom, idėjom, simboliais tampa didieji 
tautos vardai. Kai mes juos tariam, prisi
mena mums ne jų asmuo — kasdieniškas ir 
žmogiškas — bet jų sukurtas dvasinis 
charakteris. Sitam jų 'charaktery reiškiasi 
šalia vienas antro du dalykai kūrėjo as
menybė ir kūrybinė aplinka. Aplinka paža
dina kūrybines galias, įžiebia nerimasties 
kibirkštį kūrėjo dvasion, nuspalvina ją. 
Tauta veikia į juos savo troškimais, rūpes
čiais, negalėmis, kovomis ir jie pasidaro 
šitų jos rūpesčių, troškimų, kovų reiškėjai. 
Kaip meno galerijoj, sukurtoj pęr ilgus me
tus, išreiškiamas meninis tautos i skonis ir 
lygis, taip didžiųjų žmonių asmenybėje ap
sireiškia tautos troškimai, jos valia.

Naujos tautos kartos, kurios nori žinoti, 
kas yra jų tautos didysis ilgesys, turi pra
skleisti gyvųjų savo simbolių knygą. Tiesa, 
jos lapuose yra -tiek daug vardų, kad visus 
juos sunku ir apibūdinti. Imkim tik pačius 
ryškiausius.

Štai istorinė Lietuva. Mindaugas/iš- 
kyla prieš mūsų akis kaip tautinės vieny
bės reiškėjas, vienybės, reikalingos tautos 
didybei. Šita didybė vainikuojama karališka 
garite ir vienybe, pagrindžiama giliausiom 
priežastim — pačia trinitarinę vienybe (tau
tos krikštas), jis yra pirmasis ryškiausias 
tautinės vienybės įgyvendytojas ir kartu 
pirmoji tautinių vaidų auka.

Su Gedimino vardu rišasi mu
sų tautos veržimasis į plačiąsias erdves, į 
valstybinę didybę ir taiką. Jo laikais ir jo 
genijaus dėka mūsų valstybė pasiekė apo- 
gejinės didybės ir kartu gyveno taikingiau
sius laikus.

Algirdas mums kaip valstybinė 
išmintis, kuriai nusilenkia ir paklusta 
net svetimieji. Jo gebėjimas sujungti 
priešingiausių interesų junginius vienoje 
valstybėje, juos patobulinti ir kartu nepa
mesti iš akių savo tautos didžiųjų uždavi
nių, neturi sau lygaus mūsų istorijoje.

Kęstutis — karys be baimės ir dėmės, 
be klastos ir melo; jis tautos tiesumo ir 
atkaklaus jos teisių gyvenimo reiškėjas.

Ir abu.broliai — Algirdas ir Kęstu
tis — yra kaip broliškas tautos sutarimas 
politiniame- darbe, kaip darnus tarpusavis 
bendradarbiavimas.

Vytautas mūsų tautai kaip nenu
maldoma kūrimo jėga, paženklinta žal
čio' gudrumu ir kieta kardo ranka, 

jfėga, niekad pusiaukelėj nesustojanti, nie
kad henusivilianti pralaimėjimuos.

Septynioliktas šimtmetis duoda mums 
naują galeriją vyrų. Jonas-Karolis Kat

kus iškyla kaip tautos karžygiškumo dva
sia. , Penkis kart skaitligesnis priešas su
tramdomas jo sumanumo ir drąsos galia; 
tauta apsaugoma nuo naikinančio švedų 
antplūdžio. —

Jonušas Radvila IX - sis nu
traukia ryšius su Lenkija ir savo kovose 
išreiškia didžiausią mūsų nepriklausomybės 
ilgesį. —

Radvila Perkamas — nepalaužia
mas atkaklumas kovose; kovoj rytuose jis 
pasiekia Volgą, šiaurėje jis gina Rygą, pie
tuose atsiriboja nuo lenkų; Lietuvos patrio
tas — nepalenkiamas, staigus sprendimuo
se, drąsus jų vykdyme.

Kristupas Pacas — meno vertybių kū
rimas: „wart Pac palaca a palac Paca”.

Pirmoje tautinio atgimimo pradžioje išau
ga nauji vardai. Mykalojus Daukša 
prabyla kaip lietuviškas žodis, iš • amžių 
glūdumos iškilęs; pilnas žavumo praskamba 
jis didikų galionuose ir dvarų verandose, ir 
nebenutyla iki antros atgimimo bangos, nors 
ir kaip,slopinamas svetimo žodžio.

Merkelis Giedraitis atsistoja 
suskaldytos Lietuvos lauke, kaip idėjinė re
liginė jos jungtis; teisybės ir taikingumo 
vardan jis vienija besivaiidan-čius vadus, 
buria į vieną avidę liaudį.

Priešaušryje ir Aušros gadynėj prabyla 
nauji tautos simboliai. Daukantas — 
kaip lietuviškoji rašto kūryba, kukli, įvai
riais nežinomais vardais paženklinta, bet be 
galo kruopšti ir vis į praeiti nusikreipusi, 
iš ten įkvėpimą semianti.

Valančius — religinių tautos tradicijų 
saugojimas, tautinio santūrumo ir atsparu
mo ugdymas, Bažnyčios jungtis su tauta.

Basanavičius kaip tautinė aušra, 
tolima, bet žavi, kaip tautos praeitis, kurią 
jis tu tokia meile tyrinėjo; kaip apyaušris, 
kuris paruošia kelią dienai, bet vis dėlto su 
ja nesusilieja — jis pasiliks ant ribos mū
sų praeities ir ateities; į naujosios Lietu
vos gyvenimą jis nebeįsilies — liks stovėti 
nuošaliai gyvos kasdienybės ir dėlto atro
dys mums toks nekasdieniškas. —'

Kudirka kaip skambantis varpas šauks 
išbųsti, kvies budėti, žadins dirbti. „Kelki
tės, kelkitės!” belsis jo žodžiai, kaip varpo 
dūžiai, į pavargusiųjų širdis. „Nei atvangai 
nesustokit dirbę, nebokit ribotų savo jėgų, 
nežiūrėkit pavojų, verkit budriai kovokit.”'

Maironis mūsų tautai kaip skambanti 
atgimimo giesmė, kaip pavasario balsas, 
keliąs iš miego jaunąją Lietuvą, žadinąs iš 
miįžinkapių tautos didvyrius, verčiąs pra
bilti upes ir kalnelius, miškus ir pilių griu
vėsius; ne iš knygų, bet iš skausmo se
mias žodį, Dievo žaibui lygų.

Tarnas Vaižgatitas — krištolinė 
tautos sąžinė, kelianti tautinį, entuziazmą, 
iš menkystos renkanti lobį — visad judri ir 
laki, žaisminga ir šilta. Kai žmonių dva
sioje ima telktis neviltis, kai vidaus pertų 
nematyti, tada pasirodo šviesūs pragiedru
liai, ir viskas ima keistis — visa atgyja. 
Toks mūsų tautos padangėj Tumo — 
Vaižganto pasirodymas, kaip pragiedrulio, 
kaip šviesos spindulio.

Jakštas - Dambrauskas kaip tau
tinė mintis — kieta, rūsti, žmonių neatsi- 
žiūrinti, bet tiesi ir brangi. Tai tautinė 
dvasios blaivybė, Druskiaus sūrumu sū
danti visa, kas pūsta ar gali pūti.

Šliupas — nerami dvasia, besiblaš
kanti tarp įvairių priešingybių, greitai su- 
sižaviniti naujanybėm ir vėl nusivilianti, 
kovojanti su idėjiniu — religinu formaliz
mu, bet per mažai žiūrinti dalykų esmės, 
jautriai reaguojanti j visokius neigiamumus, 
bet ir per mažai savo pozityvaus kelio 
ieškanti.

Ir vėl vardai iš laikotarpio po spaudos 
atgavimo: Čiurlionis — psichologinės 
tautos formos reiškėjas; šviesioji tautos vi
zija, paslaptinga, kaip pasakų pilys ir di
dinga, kaip Reksų pasaulis, ir žaisminga, 
kaip mišiko ošimas ir jūros simfonija; iš
kilęs jis virš mūsų žemės, kaip paslaptin
gas aukuras. —

Jurgis Baltruš'aitis — savy su
sikaupusi senoviška lietuviška išmintis, per
sisunkusi giliu , Rūpintojėlio religingumu. 
„Giliai patyriau ir seniai, ką žemės kurmi 
išmanai ir ką žinai ir ką turi, taip auksą 
išrašyk širdy.” Baltrušaitis — prisirišimas 
prie savos žemės; „iš bakūžėlės arčiau J 
dangų”, „stiprus trinytis nors ir nedryžas, 
kuo ne karalius kas pina vyžas” ... Mūsų 
merginos neaudžia šilko, jas Viešpats Die
vas grožiu apvilko.”

Vydūnas — dvasios skaistybė, tautos 
energijos šaltinių saugojimas, praamžinos 
ugnies gaivinimas.

Krėve — lietuviškas padavimas, klasiš
kas ir romantiškas tautinio gyvenimo apsi
reiškimas.

Kovų už nepriklausomybę lapuose įrašyti 
kraujo aukų vardai. — Eimutis — išti
kimybė tautos sargyboj, ištikimybė parei
gai — kietai, bet garbingai, pirmaeilei ir 
geriausių aukų reikalaujančiai. —

Juozapavičius ir S a m u 1 i o n- i s 
— gyvieji tautos tiltai, pašvęsti kraujo auka, 
jungią tautos vaikus, gyvenančius Nemuno 
ir Vilijos žemėse — tiltai, per kuriuos ne
praeis joks svetimasis, nesutepęs sau rankų 
nekaltu krauju.

Darius ir Girėnas — sparnuotas 
tėvynės ilgesys, besireiškiąs mūsų išeivijoj, 
nenumaldomai vedąs į tautos kamieną ir, 
nofs ne visuomet iki jo atvedąs, bet taip 
didingas, kad be jo vargu tauta gebėtų 
kilti į savo dvasines erdves, vargu apvaldy
tų okeanines pavojų bangas. Tai heroizmas 
per nežinomą kelią ...

Iš nepriklausomybės meto žavi ypač trys, 
apėjusios jau užgęsti, asmenybės. Jurgis 
Matulevičius — dvasinis tautos atsi
naujinimas, tylus — iš kančios ir mąstymo 
išaugęs, neieškąis asmeninio pritarimo, ir 
nelaukiąs atpildo, nebojęs pažeminimų ir 
ištrėmimuos nenuleidžiąs rankų.

Stasys Šalkauskis — ugdomoji 
tautos mintis, gili, gyva, kūrybinė, sutel
kianti savy rytų ir vakarų išmintį, ją per
tarianti lietuviškom lytim.

Marija Pečkauskaitė — mūsų 
žemės žvilgsnis amžinajan gėrin.

Tautos simbolių knyga nebaigta. Daug 
naujų vardų, paženklintų nauja mintim, 
nauju jausmu bręsta dar nūnai. Ir jie pra
turtins dvasinį tautos lobyną, išryškins nau
jus mūsų genijaus bruožus. Kietos bandy
mo dienos nuspalvins didžiuosius veidus 
naujom spalvom, ir mes juos įvesim, kaip 
naujus kūrinius, į tautos simbolių galeriją.

Lietuvos laisvės kovų dalyviu sluogą kuriant
Tremtyje yra daug asmenų, kurie kovoje 

dėl tėvynės laisvės yra ypač daug nudirbę 
ir sudėję nemaža aukų. Tai gyvieji kovų 
dalyviai užgrūdinti laisvės kovose ir nusi
pelnę visos tautos darbe dėkingumą.

Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai, 
Nepriklausomybės laisvės kovų dalyviai, 
Klaipėdos krašto vaduotojai, partizanai, ko
voje prieš raudonąją okupaciją 1941 m. re
zistencinio judėjimo dalyviai per abi oku
pacijas, koncentracijų stovyklose kentėją už 
politinius įsitikinimus, rinktinės kariai, ka
ro invalidai ir dar visa eilė kovotojų, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu, be politinių įs- 
tikinimų skirtumo kovojo ar tebekovoja už 
Lietuvos laisvę. Šie žmonės yra daugiausia 
tiesioginiai prisidėję prie mūsų tautos lais
vės saugojimo ir jų nuopelnai šiandien tu
rėtų būti minimi su pagarba.,,

Aukščiau paminėtos kovotojų grupes iki 
šiol turėjo savo organizacijas. Tačiau veiks- 
mingesniam darbui išvystyti jau 1948 m. va
sario mėn. 15—16 d. d. įvykusiame Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių suvažiavime 
buvo iškelta mintis, kad šias organizacijas 
reikėtų sujungti į vieną nepolitinį sambūrį 
— Lietuvos Laisvės Kovų Dalyvių Sąjungą. 
Šis reikalas buvo pavestas LKKS Sąjungos* 
Centro Valdybai įgyvendyti. Spalio mėn. vi

Klaidinga informacija apie Australiją
LAIŠKAS Iš AUSTRALIJOS

Lietuvių spaudos konferencijoje Dnlinge- 
ne VIII, 20. d. p. Gaidžiūnas, informuoda
mas apie emigracijai tinkamus kraštus, apie 
Australiją šitaip pasakė (.Mintis” Nr. 88, 
VIII. 25 d.).

„Australijoje, turimomis žiniomis yra ne
blogi uždarbiai, bet darbo sąlygos sunkios 
ir gresia nutautinimo pavojus. Ypač pavo
jingas yra mišrių šeimų kūrimas. Iki šiol 
jau net 2.'stud£fitai vedė australes. Didžiąją 
dalį išemigravusių reikia nurašyti tautai į 

i nuostolius, nes iš ten jau jie niekada į sa- 
> vo tėvynę nesugrįš. Lietuviams reikia emi
gruoti į tuos kraštus, iš kur galima lengvai 
grįžti į savo kraštą.”

Mums atrodo, kad p. Oaidžiūno turimos 
apie Australiją žinios yra tikrai vienšališ-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

KAREIVIO PASAKA
Ant upės kranto jie sėdėjo trys; 
Suva, piemuo ir sužeistas karys.

— Pirma iš daugelio diena tokia rami, — 
Ne lūpom tarė jis, ne žodžiais, širdimi.
— Aš prasimušęs tris kartus esu 
Pro ugnį artilerijos ir apkasų, 
Pro partizanų kerštą ir kratas
Pro sprogstančias lėktuvų bombas, granatas, 
Pro kūnus kritusių karštoj kovoj draugų 
(Dabar jie miega amžinu miegu) 
Ir pro likimo valandas sunkias 
Gyvybės kaip išganymo šaukiąs.

Kai po kovos ilsėjaus vakare, 
Kaskart arčiau alsavo man girta,. 1 
Tėvų laukai kvepėjo medumi 
Ir pievos ūžė kaip giesmė graudi.
Ir pro aliarmų pavogtus sapnus 
Vaidenos metų žaidžiantis sūnus, ' 
Žmona, namai ir pasakos jaunys...

Ir prie jų kojų sprogo sviedinys.
(Iš „Svetimi Kalnai”). ■ 

duryje vienoje stovykloje, gavus vadovau
jančių veiksnių pritarimą, buvo sukviestas 
minėtų organizacijų atstovų pasitarimas, 
kuriame dar labiau išryškėjo tokios sąjun
gos steigimo reikalas ir buvo nutarta lap
kričio mėn. 23 d. Hanau stovykloje sušauk
ti visų paminėtų grupių atstovų suvažiavi
mą, kuris priimtų sąjungos įstatus ir for
maliai suburtų visus kovojusius dėl Lietu
vos laisvės į stiprią organizaciją. Šiam su
važiavimui reikėtų tinkamai pasiruošti ir 
visų grupių atstovai turėtų aktyviai daly
vauti. ši naujoji sąjunga turi gražių tikslų, 
yra nepolitinė organizacija ir reikia many
ti, kad šiems žmonėms, išėjusiems ugnies ir 
kraujo kančiomis nusagstytus kelius kovo
je dėl Lietuvos laisvės rūpės bendri ir pa
tys svarbiausieji mūsų tautos reikalai.

Suvažiavimui buvo parinkta mūsų kariuo
menės šventės simbolinė diena. Siame su
važiavime turėtų iškelti naujų minčių apie 
nepalaužiamą ryžtą kovoti visais ginklais 
dėl savo tautos egzistencijos.

Laisvės kovų dalyviai, tikėkime, šią min
tį puikiai supranta ir tremties kelyj- išlika 
tikrais kovotojais, nes jų keliai ir siekimai 

^eda plačiuoju kovos vieškeliu į bepriklau
somą Lietuvą. ’ Jurgis Varganas 

kos, o jo tvirtinimai neteisingi.
Darbo sąlygos kai kur nelengvos, bet dau

gumoje jos nėra sunkios ir jokiu būdu ne
sunkesnės, kaip Kanadoje, JAV ar kitur. 
Čia australai iš viso nelinkę dirbti „ameri
koniškais tempais”. Tik įvairūs „mamos sū
neliai” bei „poniutės” visus velnius verčia 
Australijai, nes jiems reikia dirbti...

Dar kladingesnig tvirtinimas, kad čia nu- 
tautimo'pavojus yra labai didelis. Esą, net 
du studentai (mes manome, kad daugiau) 
jau vedė australes. O kaip — gi kitur? Ar 
vienas vedė vokietaitę, kanadietę, gal ang
lę? Ar jie grįš į tėvynę? Taigi, nutautėji
mo pavojus nėra didesnis.

Tačiau visai klaidingas tvirtinimas, kad 
iš Australijos niekados lietuviai negrįš į 
savo tėvynę ir reikia juos nurašyti į nuosto
lius. Mums, Australijoj gyvenantietns lietu
viams, tiesiog tai nesuprantama. Kodėl? 
Kiekvienas lietuvis, kuris jau čia dirba 3— 
4 mėnesius, jau turi arba nedaug betrūksta 
einamoje sąskaitoje pinigų, kurie reikalin
gi apmokėti kelionei į Europą. Kas grįžti 
nemano, kas girtuokliauja arba pralošia, tas 
iš niekur negrįš, tačiau kas1 tik norės 
grįžti, tai jam nebus sunkiau, kaip grįžti iš 
Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos ar kitur. 
Nereikia užmiršti, kad Šiuo laiku atstumas 
nevaidina jokio vaidmens. Iš Vokietijos 
laiškus mes gauname per 8—11 dienų.

Mes manome, kad,, emigruoti į Australi
ją lygiai neblogiau, kaip emigruoti į JAV, 
Kanadą ar kitur. Kūrimosi ir gyvenimo 
sąlygos puikios, tik reikia nepamiršti, kad 
2 metus (Dabar jau tik 1,5 metų. Red.) ten
ka dirbti imigracinių įstaigų nurodytąjį fi
zinį darbą. Per 2 metus susitaupome pa
kankamai pinigų ir, jei tėvynė taps laisva, 
galėsime grįžti į tėvynę, dargi netuščiais 
kišeniais, o kas grįžti nepanorės (jo juk 
laisva valia), galės čia puikiausiai įsikurti, 
nes Australija ir plati, ir turtinga, ir laisva.

J. Glušauskas
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Petr. Tarutis

Simas Kurkulgis ir kiti
Apysaka

6. tęsinys.
O jeigu ką ir sumanytum reikti, argi ga

lima ką pakeisti? Beviltiška ir neįveikiama 
toji aplinka. Nes gi tu pats jauties, kad esi 
nelyginant tas baslys giliai-giliai į dirvą 
visom jėgom įkaltas. Neištrūksi, neišsirausi, 
nepajudėsi net! O aplinkui visi daiktai tave 
apstoję, kietai laiko. Visur štai auga me
džiai. Medžiai savo šaknimis, kiekvienas 
medis tūkstančiais didesniųjų ir tomis ma
žytėmis, lyg plaukas šaknelėmis į savo 
motiną žemę įsikibę laikosi kol gyvi savo 
vietose. Kiekviena kalva išdidi, kaip aukšto 
pareigūno sugulovė, nekrusters iš savo vie
ną kartą pasirinktos vietos! ...

Tie trobesiai ir jie greičiau sutrūnys, po 
vieną nematomą dulkelę dešimtmečiais by
rės, arba vietoje supus-suzmeks atgal į 
žemę, pasiduos kirminams ir nežinomoms 
bakterijoms gudruolėms, negu kaip nors 
ir kada nors pakeis savo padėtį ... O štai 
dar atslinko juodas debesis-įsiutusio žvė
ries puolančio ramų žmogų arši akis! Ap
dengia juodasis debesis ir tave ir medžius 
ir kalvas ir trobesius... Bet paskutinę, pa
čią beviltiškąją minutę nelauktas, neįtiki
mas, sakytum pramanytas, žiūrėk—karvelis! 
Juodžiausiame debesio dugne, lyg kreidos 
brūkšniais, baltais jautriai kartu su tavo 
širdimi plasdančiais sparnais išrašo jis iš- 
mislingą nelaukto polėkio braižą. Ir ūmai 
prašvinta tau akys, tu vėl laimingas, tau 

gimė išganinga mintis, atsirado naujas 
troškimas ir viltis. Maža vilties kibirkštėlė. 
Ir tu jau užmiršai visa ... kas buvo blo
go ... *

Simas Kurkulgis banke sėdėdavo greta 
Prano Stasiuko. Jie abu ateidavo rytą, pa
sisveikindavo, atsisėsdavo, pasilenkdavo prie 
savo stalų. Maža buvo tarp jų žodžių. Jie 
ir ilgai greta išsėdėję menkai vienas antrą 
pažino. Tik retkarčiais Kurkulgis įsistebei
lijęs žiūrinėdavo į akmeninį darbo metu 
Stasiulio veidą. Ir, atvirai pasakius, šis neį
prastas kaimynas - Stasiulis patiko Kurkul- 
giui.

Kurkulgio akyse Stasiulis — tas šaunus 
vyras, atrodė žmogus iš kito pasaulio, daug 
turtingesnio, įdomesnio ir Kurkulgiui nie
kados nepasiekiamo pasaulio. Jau iš pirmo 
žviigniso jam Stasiulis priminė kažkokį už
sienietį atsitiktinai partekusi į jų* nuobo
džią aplinką. Taip visu kuo jis išsiskyrė iš 
visų 'kitų. Elegantiškas, veidas stilingas, 
kaklaraišiai — nė vienas tokių neturi. Kut- 
kulgis pats sau vienas kartais pagalvodavo, 
kad kaž kaip netinka tokiam šauniam vyrui 
tokia eilinė, paprastutė- pavardė — Stasiu
lis.

Kurkulgis žinojo, kad Stasiulis kaž ką 
bendro turėjo su diplomatine tarnyba ir il
gus metus gyveno užsienyje, įvairiuos kraš
tuos, didžiulėse sostinėse. Tarnautojai saky

davo, kad jis moka daug svetimų kalbų, 
kad net septyniom kalbom skaito ir rašo. 
Kurkulgis stebėjos ir negalėjo suprasti, kaip 
jis pradžioje daręs puikią karjerą, staiga 
palūžo, — nei iš šio, nei iš to ėmė smukti. 
Kurkulgiui buvo nesuprantama, kodėl jis 
taip dažnai ir daug geria, kodėl jis toks 
įdomus kalboje, sutinka su tokiu savęs pa
žeminimu, 'kokio susilaukė savotiška draus
me sukaustytų banko tarnautojų tarpe.

Kurkulgis girdėjo daug pasakojimų iš 
Stasiulio praeities. Pasakojo, kad Stasiulis 
atleistas iš savo ankstyvesnės, tiek daug 
garbės ir gerovės teikusios tarnybos ilgoką 
laiką vaikštinėjo Laisvės alėja nieko ne
veikdamas, vis dar išdidus ir elegantiškas. 
Paskui kažin kokios'įtakingos poniutės iš
rūpino jam šią menką tarnybėlę banke.

O čia Stasiulis visų viršininkų ir direkto
rių žvilgsniu buvo šaltai abejingas. Bet 
su mažesniais tarnautojais jis elgėsi žaviai 
mandagiai. Su Kurkulgiu, jei jis daug ir 
nekalbėdavo, tai visados sveikindavosi, kaip 
su pagarbos vertu asmeniu. Kurkulgis kar
tais bet parausdavo ir vis norėjo sau per 
petį pažiūrėti, ar Stasiulis šiuo metu kaip 
tik nesisveikina su kuo kitu, daug už jį 
pranašesniu, jo užpakalyje stovinčiu.

Atsitikdavo taip, kad Stasiulis pavėluo
ja į darbą, arba net dvi-tris dienas banke 
nesirodo. Tada viršininkai šaukdavo jį aiš
kintis. Kurkulgis su užuojauta tada žiūrė- 
dayo į Stasiulį. Bet šis eidavo į kabinetą 
paprastu žingsniu, lyg pasivaikščiodamas ir 
grįždavo su ta pačia šypsena veide, kartais 
cigarą rūkydamas. Kai kada banke kalbėda
vo, kad Stasiulį, nors jis ir stiprią protek
ciją turi, vis dėlto iš tarnybos atleis.

Taigi, suprantama, kad Stasiuiiui algos 
nepridėjo. Bet jam — Kurkulgiui? Čia jau 
nebetelpanti galvoje likimo bausmė! Kur
kulgis galvojo, kad kiekvienas žmogus ten, 
kaž kur, dausose, turi savo globėją: vienas 
angelą — sargą, kitas gal velniūkštį. O 
Kurkulgio globėjas, jam taip atrodė, yra 
piktas išdaigininkas. Jis viską daro tyčia, ir 
ne taip, kaip reikia. O paskui nubėga už 
kampo ir uodegą paspaudęs, tokius atkak
lius ragučius pastatęs, ilgą raudoną liežu
vį iškišęs chi-chi kvatojas. Toks mažas, nie
ko nevertas velniūkštis!

*
Besibaigiant darbo valandoms pats bu

halteris apėjo visus tarnautojus ir asmeniš
kai įteikė kvietimus į pokylį, kurs buvo 
ruošiamas banko jubiliejaus proga. Buhalte
ris priėjo ir prie Kurkulgio. Sį kartą buvo 
labai lipšnus, visai kitoks, negu kasdien.

— Na, kaip sekasi, ponas Kurkulgi? Staii 
bent kartą ir mes su tamsta atsikvėpsime 
nuo to... darbo! — Kaip buhalteris šį 
sykį norėjo apibūdinti jų darbą. Kurkulgiui 
liko neaišku, bet jas jautė,- kad buhalteris 
šiandien stojo jo pusėje ir suprato kaip 
nuobodus ir įkyrus tas darbas. — Štai kvie
timas j mūsų ba-nkietą, apie kurį tiek daug 
kalbų buvo. Gal kai kas ateis smokingais ir 
frakais pasipuošę. Na, mums, ponas Kur- 
kulgi, pakaks tamsaus kostiumo. Jeigu 
taip... būtų juodas švarkas. Mums pakaks.

Buhalteris juk puikiai žinojo, kad Kur
kulgis nei frako, nei smokingo neturėjo. Bet 
jis laikė savo pareiga visus įspėti, kad ne
ateitų į pokylį kokiais dryžais ar rudais 
kostiumais ir nedarkytų bendro pokylio 
vnizdo. Labiausia iam rūpėjo, kad tas po

kylis atrodytų ^kultūringai”, kaip buvo 
kalbama rengėjų tarpe.

— Na, tai lig pasimatymo rytoj, — pasa
kė buhalteris ir nuėjo prie kitų.

Kurkulgiui tas kvietimas lyg staigmena 
atrodė. Jis net buvo manęs, kad jį ir šiuo 
syk užmirš, Jis susijaudino ir čia pat sau 
priekaištaudamas, nervingas, linkčiojo bu
halteriui, mirksėjo, kaip nuo staigios švie
sos. Paskui graužėsi, kad be reikalo ir be 
prasmės buvo nužemintas ir pataikaująs.

Bet vis dėl to šis kvietimas jo nuotaiką 
tuojau pakeitė. Kurkulgis apsižvalgė: visi 
tarnautojai gyvai kalbėjosi, skaitė baltame 
gražiame popieriaus keturkampyje kursyvu 
išspausdintą kvietimą, kurio viršuje buvo 
parašyta kiekvieno pavardė. Ir Kurkulgis 
bent kelis kartus perskaitė: „Didž. Gerbia
mam S. Kurkulgiui” ... Banko direkcija tu
ri gšrbės ir tt. Labai iškilminga. Pilna pa
garbos. Ir jis, vadinas, Kurkulgis: „Didž. 
Gerbiamas”... Taip. Kurkulgis, kaip mažas 
berniukas, džiaugėsi. Net rankas delnais 
viena į kitą patrynė. Paskui susigavo ir su
mišo. Atsisėdo, ir lyg kuo liusikaltęs, galvą 
pakreipęs dar pasilenkė prie savo knygos, 
nors jau girdėjo, kad tarnautojai garsiai už
darinėja stalčius, užrakinėję spintas, ruošia
si namo.

— Ponas Kurkulgi, — šypsodamasis pa
sakė Stasiulis, — mes būtinai turime ateiti 
j tą bankietą, kad „ante” jaustųsi tuo, kuo 
jie įsivaizdina esą. Juk be mūsų — kas 
jie? Niekis! Mes visados, ponas Kurkulgi, 
jiems esame reikalingi. Neužmirškit

Kurkulgiui net tris kartus teko sumirk
sėti savo nuolaidžiom akim, nes jis visai 
nenusimanė ką galima atsakyti į tokius 
keistus Stasiulio žodžius. (B. d>
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Susirūpinta lietuvių kalbos grynumu AKIMIRKSNIU KRONIKA
Diepholzaa. — Atsiliepdami į Kult. 

Tarnybos Vadovo, Vliko narių bei švietimo 
vyr. inspektoriaus M. Kriščiūno paragini
mą kreipti didesnį dėmesį į lietuvių kalbos 
grynumą tremtyje, stovyklos kultūrininkai 
pasiryžę suruošti visą eilę viešų paskaitų 
apie lietuvių kalbą. Kalbininko Petro Būtė
no paruošti lietuvių kalboje pasitaikančių 
barbarizmų pakaitalai su didesne įžanga 
apie lietuvių kalbos gryninimo reikalą pra
dėti spausdinti stovyklos dienraštyje „Ak
tualiosiose Informacijose”. Skaitančiajai vi
suomenei kasdien patiekiama po keletą lie
tuvišku atitikmenų.

— 2 mėnesiams praslinkus nuo bendro 
stovyklos LTB Komiteto rinkimų, spalio 
mėn. 28 d. gyventojų visuotiniame susirin
kime išripkta kontrolės komisija. Balsavimui 
buvo pateikta tik keturi kandidatai, tat ke
turi ir išrinkti: trys į kontrolės komisiją, o 
ketvirtasis — paliko kandidatu.

— Naujoje vietoje jungtinė gimnazija, 
pradžioje šiek tiek susitrukdžiusi dėl įsikū
rimo darbų, sėkmingai užbaigė antrąjį tri
mestrą. Sukomplektuoti mokytojai, tetrūks
ta tik piešimo mokytojo, tat šį trimestrą, 
nebuvo piešimo pamokų. Mokymo priemoT_, 
nių pagrindinės turimos, tačiau ilgainiui vis 
gausinamos. Štai, neseniai gimnazijai pa
dovanojo A. Janušonis didĮjį J. Barono 
spalvotąjį Lietuvos žemėlapį, šis žemėlapis 
buvo smarkiai pelių apgraužtas Gross He- 
sepės gimnazijoje. Žemėlapį restauravo geo
grafijos mokytojas St. Laniauskas. šiem 
dviem geradariam mokyklinis jaunimas dė
kingas, turėdamas tremtyje retą ir naudin
gą mokslo priemonę.

— Vietinė stovyklos spauda — dienraš
tis „Aktualiosios Informacijos” neseniai iš
leido savo tūkstantąjį numerį, šiuo metu 
„Akt. Inf.” išeina jau šeštoje stovykloje. 
Pradėtas leisti 1945 m.'birželio mėn. vidu
ryje. Dienraštį ir skaitytojus sveikino raš
tu ir žodžiu visa eilė vietos organizacijų ir 
pavienių asmenų.

— Spaustuvėje spausdinamos tremties 
spaudos stovyklon nemažai ateina. Spaudos 
platintojas yra VL Petrauskas, anksčiau il
gai vargęs dėl nepatogių platinimo sąlygų, 
šiuo metu gražiai įsikūręs pašto Įstaigoje, 
kur ir jam pačiam geriau ir žmonėms pa
togiau. Periodiniai leidiniai ir laikraščiai 
platinami premimeratos keliu ir atsitiktinai. 
Prenumeratoriams spauda pristatoma į na-

muš. Šiuo metu stovykloje išplatinama 
„Minties” 90 egz., „Liet. Žodžio” — 75, 
„Mūsų Kelib” — 60 egz. ir „Žiburių” — 
50. Kiti leidiniai plinta įvairiai. Daugiausia 
pasisekimo turi proza.

— Stovyklos paštas, tai populiariausia 
įstaiga. Čia rytais susitinka visi stovyklos 
gyventojai. Pašto įstaigą veda P. Kebleris, 
senas pašto darbuotojas, savo srityje dir
bąs dvidešimtuosius metus. Kasdien stovyk
la išsiunčia vidutiniškai 75 laiškus vien oro 
paštu užsienin. Kitur ir kiti laiškai kasdien 
vidutiniškai siekia iki 120. Kasdien pašto 
ženklų vidutiniškai parduodama už 100 Dm. 
Pašte atliekamos visos pašto operacijos, su
teikiant gyventojams didelį patarnavimą, nes 
j miestelį iš mūrinės stovyklos esama apie 
3 km. kelio. S. N.

Tarpt, skautu biuro dir. J. S. Wilson lanko DP skautus
Tremtiniai skautai, kurie jau iš seniau 

jaučia Tarptautinio Skautų Biuro Londone 
globą, šiomis dienomis susilaukė brangaus 
svečio-rio biuro direktoriaus pulk. J. S. Wil
son, kuris pasiryžo aplankyti tėvynės nete
kusius skautus ir iš arčiau susipažinti su jų 
dabartiniu gyvenimu ir skautiškaja veikla. 
Aukštąjį svečią lydėjo Tarpt. Skautų Biuro 
atstovas DP skautams sktn. Monnet. Lap
kričio 10 d. dir. Wilson atvyko J Augsburgo 
pabaltiečių DP stovyklą, kur jį pasitiko 
kelių tautybių DP ir vokiečių skautai. Lie
tuvius skautus atstovavo ne tik Augsburgo, 
bet ir aplinkinių stovyklų skautai (išKemp- 
teno ir kitur). Su skautiškais šūkiais su

tiktas svečias vėliau aikštėje aplankė kiek
vienos tautybės skautus, kurie rodėsi su 
savo trumpomis programėlėmis: dainomis, 
meniniais ir praktiško skautavimo pasiro
dymais ir kt. ;

Tą pačią dieną dir. Wilson, lydimas sktn. 
Monnet, suspėjo atvykti ir į Esslingeną 
(prie Stuttgarto), kur jį taip pat pasitiko 
kelių tautybių skautų delegacijos. Lietuvius 
čia atstovavo Schwab. Gmūndo ir Fellbacho 
stovyklų skautai, vadovaujami skautininkų 
Žilinsko ir Pažemėno. Čia kiekviena tauty
bė per keletos minučių pasirodymą stengėsi 
išryškinti savo tautines dainas, šokius 
ir pan. Po mažos skautų suruoštos

Laukiama Australijos komisijos
Renttingenas. — Lapkričio 11 d. Pfullin- 

geoo tremtinių stovyklos R. Katalikų baž
nyčioje buvo gedulingos pamaldos už prieš 
devynerhro metus mirusįjį gilios atminties 
buv. Lietuvos Respublikos Minister! Pir
mininką Mykolą Sleževičių. Pamaldas laikė 
vietos kleoonaa kun. Butkus. Pamaldų Jnetu 
giedojo dainininkė Juzė Krikštolaitytė. 
Bažnyčioje matėsi būrėlis artimesnių gar
bingo velion'ies ir jo šeimos draugų.

Sekančiais metais sueina lygiai 10 metų

jos. I šį tolimą kraštą numato registruotis 
daugybė vietos tremtinių.

— Šeštadienio popietės metu Liet. Tremt. 
Žurnalistų S-gos Valdybos narys p. Vincas 
Trumpa kalbėjo apie tremtinių spaudą. Pa
žymėjo šis spaudos atliktą kultūrinį ir po
litinį darbą. Paminėjo jos sunkumus ir pa
sisekimus. Esą 15 % visų tremtinių skaito 
šiuos laikraščius ir jeigu Lietuvoje būtų ši
toks procentas gyventojų laikraščius skai-

parodėlės, kurioje eksponatus — skau
tų darbus išstatė latvių, lietuvių, ukrai
niečių ir vokiečių skautai, apžiūrėjimo dir. 
Wilson, skautų palydėtas šūkiais ir skautiš
komis raketomis, išvyko į Frankfurtą, kur 
padarė vizitą amerikiečių kariniam guber
natoriui Vokietijoje gen. Clay. 1 Direktorius 
J. S. Wilson aplankys taip pat Hanau DP 
stovyklą, o vėliau vyks į prancūzų ir britų 
zonas. Detmolde lietuvių vyriausias sktn. 
dr. Čepas sutiks djr.- Wilsoną ir su juo 
plačiau pasikalbės lietuvius skautus liečian
čiais reikalais. J. Žilvinas.

nuo a. a. Mykolo Sleževičiaus mirties. Ta 
proga rengiamasi išleisti platesnę mono
grafiją, apibūdinančią garbingo velionies 
nuveiktuosius darbus, kaip valstybininko, 
visuomeninko ir pavyzdingo profesionalo — 
advokato. Monografijai medžiagą renka ir 
ją redaguoja p. Mečislovas Mackevičius, 
gyy. (14b) PfuHiogen, SchloBst. 22.

— Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriau
sioji Valdyba nutarė dėl finansinių sunkumų 
nešaukti metinio Liet. Raud. Kr. Draugi
jos skyrių, atstovų susivažiavimo. Rengia-
masi metinę apyskaitą atspausdinti ir iš
siuntinėti skyriams pastaboms' padaryti.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
valdybos pirmininkas Dr. Domas Jasaitis 
išvyko dviem savaitėms Austrijos lietuvių 
kolonijas aplankyti ir su čir veikiančių šal- 

,pos organizacijų darbu susipažinti.
— Išvykti Brazilijon buvo užsirašę 160 

lenkų DP ir 5 latviai. Komisija, peržiūrė
jusi anketas, priėmė vos keletą. Priimti tik 
pavietai stiprūs vyrai ir moterys. Ir Bra
zilijon ne visus įsileidžia ...

Kanadon užsirašė 17 moterų. Greitu lai
ku laukiama atvykstant Australijos komisi-

tęs, tai jų tiražai būtų viršiję 300.000 ...
Kėlė reikalą mūsų laikraščiuose daugiau 
talpinti skaitytojų laiškų ir ypač sustiprinti 
lituanistinius skyrius.

Popietės dalyviai nusiskundė laikraščių 
brangumu, siūlė daugiau rašyti emigraci
niais reikalais. Esą jeigu eitų emigracijos 
reikalams laikraštis, tai visi tremtiniai jį 
prenumeruotų ... Inž. dr. Gimbutas kėlė 
mintį, kad tremtinių laikraščiuose reikia 
esą daugiau rašyti apie kasdieninius rei
kalus, apie DP moterų-šeimininkių vargus 
Tr bėdas, apibūdinti kasdieninį vidutinio
DP gyvenimą ir jo siekimus, šios kalbos 
sulaukė susirinkusiųjų pritarimo.

— PDR įstaiga sušaukė tremtinių susi
rinkimą ir p. P. Guichard pranešė apie 
išlaikymus iš dirbančiųjų atlyginimo. Ta 
proga gražiai įvertinta p. P. Guichard 
pastangos kelti tremtinių gerovę ir paža-
dėta parama jo darbuose. Aptarti ir kiti 
aktualūs vietos tremtiniams reikalai.

— Pfullingeno stovykloje, p. .Strimavičius 
platina lietuviškas knygas, žurnalus ir laik
raščius. Nuolat atsiranda vis daugiau skai
tytojų. Spauda pardavinėjama ir popiečių 
metu. (— K —)

Sportas
LIETUVIAI NUGALĖJO JAV LAIVYNO 

PĖSTININKUS
Londono lietuvių Tauro sporto klubo 

krepšininkai dalyvauja Anglijos krepšinio 
pirmenybių I divizione, kuriame žaidžia 12 
komandų (iš jų 4 amerikiečių). Neseniai 
(vykusiose pirmenybių rungtynėse prieš 
JAV laivyno pėstininkų komandą US Ma
rines lietuviai laimėjo aukšta pasekme 
50—8 (24—3). Taškus pelnė:- Adomavičius 
18, Bušmanas 16, Razminas 10, Dūda 4, 
Masažus 2, Stonys 0, Andriuškevičius 0.

(žlv)
Laimėta stalo tenisas prieš čekus

Schwab. Gmūndo Neries klubo stalo te
nisininkai turėjo rungtynes su vietinės če
kų stovyklos komanda, kuri prieš lietuvius 
pasirodė gaila silpnai, pralaimėdama rung
tynes 1—8. Atskirų susitikimų pasekmės: 
Cernyšovas—Kraus 21—15, 21—42, 21—12; 
Petkevičius — Veil 21—11, 21—11, 21—13; 
Petrušaitis—Krenčėj 21—18, 21—13, 21—8; 
Kriaučiūnas — Barton 21—16, 21—13, 21— 
19; Mackus — Perič 20—22, 21—17, 21-9, 
21—12; Žilinskas —Sochovič 12—21, 19— 
21, 21—23. Visus dvejeto susitikimus laimė
jo lietuviai: Kriaučiūnas—Cernyšovas prieš 
Barton—Kraus 2J-14, 21-9, 21-18; Pet
kevičius—Mackus prieš Perič—Veil 21—8, 
21—11, 21—12; Petrušaitis—Žilinskas prieš 
Sochovič—Krenčėj 21-3, 21-11, 21-10.

Lapkričio 23-čifjją
Du yra tekstai, kurie lietuviui žinotini ir niekad nepamirštini, ir tai žinotini 

vadovautis namuos ir viešumoj, šeimoj ir bendruomenėj, krašte ir užsieniuos, su
manymuos ir sumanymų tesėjimuos. Tatai Vasario 16 d. Deklaracija ir 1918 m.

- mobilizacinis vyriausybės kreipimasis J tautą.
Šit žodžiai, kurie tebegyvi ir plieskiaper visus penkis kontinentus kaip ugnis 

nakties glūdumoj:
„Lietuvos piliečiai! Ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amžiną 

nepakeliamą jungą, bet mūsų Tėvynė nenugalėta. Ji gyva. Lietuvos nepriklauso
mybė neša visiems laisvę ir laimę, tat ginkime Nepriklausomos Lietuvos Valsty
bę. Vienybėje kaip broliai, pasidavę kits kitam rankas, eikime drąsiai į kovą, visi 
kaip vienas stokim už Tėvynę!” 
„Parodykime, jog esame verti amžiais kovotos laisvės. Šiandie Lietuvos likimas 
mūsų pačių rankose. Drąsiai be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, pakelkim 
žygį už Motiną Tėvynę, už Lietuvos Valstybę!”

Kaip iš P. Rusecko redaguotų „Savanorių žygių” ir kt šaltinių žinome, per 
lapkričio šlapdribas ir gruodžio sukaustytus arimus iš visos visutėlės Lietuvos pa
kilo vyrai Tėvynės ginti, ir gynė, ir apgynė ją prie Radviliškio, Kalkūnų, prie Šir
vintų ir prie Giedraičių. Buvo tai valia ir ryžtas laisvi mirti, — laisvi gyventi.

30 metų! — ir privalu pasižvalgyti anų dienų ir mūsų gyvenamojo mero pa
našumuose, idant matytume kurlink žengti ir kaip elgtis šių dienų painiavose.

Anąkart Vakarai, ginklo paliaubas su Vokietija pasirašę, bandė pirmuosius 
žingsnius į taiką, o Pabaltijys žengė savo laisvės ir nepriklausomybės nuo Ta
rybų Sąjungos kariuomenės ir besiformuojančio komunizmo penktosios kolonos 
riaušių ir revoliucijų ginti. Pirmieji esame pakilę kovon prieš. Rylų barbariją. 
Nauji Pabaltijyje kraujo klanai, nauji kapai ir degėsiai. O šiandie? Čia Vakaruos 
JT ir kiti kitokie posėdžiai apie taiką ir gerbūvį, o anapus geležinės uždangos—

— 120 milijonų Tarybų Sąjungos pavergtų žmonių (taip pat,, kaip ir Vaka
rai, mylinčių gerbūvį, taiką, darbą, namus—) trokšta trečiojo pasaulinio karo.

Tretysis pasaulinis karas, atominių ir bakteriologinių ginklų karas. Viešpatie, 
tai katastrofa, kurios žmonijos istorija dar negirdėjo. Tai baisus ^dalykas, tačiau j 
jį numoti ranka negalima. Mes, politiniai emigrantai, esame tų 120 milijonų kan
čios, sielvarto ir laisvės troškimo patikėtiniai čia, laisvuos Vakaruose, ir visa at
sakomybe teigiame:

—Jei tokia 120 milijonų žmonių determinacija čia pat ketvirtaisiais metais 
po antrojo pasaulinio karo, vadinasi, antrasis pasaulinis karas Vakarų laimėtas, 
bet taika pralaimėta komunizmo naudai. Vadinasi, Jaltoje, Teherane ir Potsdame 
suplanuotoji taikos konstrukcija yra trapi, paremta smurtu — tautų iš anapus gele
žinės uždangos valios neatsiklausiant,, ir kaip tokia priešinga elementariesiems 
tarptautinio teisingumo dėsniams, ir ji negalioja.

120 milijonų žmonių į trečiąjį pasaulinį karą žiūri lyg į švyturį, — tai toks 
akivaizdus faktas, jog su juo reikia skaitytu. Mes tremtiniai seniai sakėme ir kar
tojame:

/— Gelbėkite Kremliaus tironijos siaubiamas tautas... be visuotinio trečiojo pa
saulinio karo! \

Bet, jei Rytų ir Vidurio Europoje nebus pjreventyvinėmis priemonėmis atsta
tyta laisvė ir nepriklausomybė, atseit — jei plėšrusis komunizmas nebus nublokš
tas į savo lizdą, — vistiek tretysis pasaulinis karas yra neišvengiamas. Atsako
mybė už praliesimą kraują ir griuvėsius iš anksto pasiųstina kominformo adresu 
į Maskvą.

Lapkričio 23-čiąją turime sau ir pasauliui pasakyti:
— ieškodami laikinio (sikurdinimo galimybių ir svečių šalių mes nieku būdu 

nepasitraukiame iš kovos pozicijų. Jei ginkluotasis Vakarų ir Rytų konfliktas da
lį mūsų užkluptų vakarinėje Europoje — tiesioginiame mūšių lauke — politinis 
emigrantas mokės kautis tolygiai, kaip ir gyventi; jei tektų kovoje prieš komu
nizmą mirti, politinio emigranto rūpestis tebus, vienų vienas — numirti su di
džiausia prasme Tėvynei ir Vakarų demokratijai. Tą patį atliks ir iš Europos iš
kilę Rytų ir Vidurio Europos piliečiai. Vienas tas pats yra sielvartas dėl Tėvynės, 
kurį galime išreikšti kūrėjo B. Sruogos žodžiais;

Vargdienių kraujas dega manyje, 
_ Gimtos pastogės liūdesys klaikus 

Kaip varpas skamba širdyje ir šaukia 
Atkeršyt brolių skaudančią nedalią...

Yra viskam riba, yra riba ir komunizmo pavergtų tautų kantrybei. Tautos 
ribas peržengiančioje kančioje priėjo išvadą (baisią, bet teisingą), kad karas prieš 
raudonąjį fašizmą, kaip ir 1939 m. prieš rudąjį fašizmą, yra šventas karas prieš 
tironiją, už pasaulio laisvę ir tarptautinį teisingumą. Tėvynės valia ir ryžtas -> 
mūsų tremtinių valia ir ryžtas. Tegu sau kominformo agentai viešai ir pašnib
ždomis mus vadina ir plūsta kaip „karo kurstytojus” ir „karo nusikaltėlius”, bei 
mes iš savo sargybos nepasitrauksime. Tai mūsų kaip žmonių teisė, maža to, galima 
sakyti, paskutinis žodis, kuris netgi mirti paskirtajam priklauso kaip neginči
jama privilegija. Mes juk esame mūsų epochos Europoje veidas. Mūsų kartos kū
dikių ir vaikų nekaltą krykštavimą sudrumstė pirmojo pasaulinio karo veiksmai. 
Krimtome namų degėsiuose pelų plutą, mirkytą kraujuje ir ašarose. Caro okupa
ciją pakeitė Kaizerio okupacija. Ėjo alkani ir dejonių metai o kai Vakarai jau 
ragavo taikos duoną, į laisvės ir nepriklausomybės pakylančią Lietuvą krito komu
nistinės Maskvos tautoms žudyti statomų kartuvių šešėlis. Mūsų tėvai ir. broliai 
gyvybės kaina išpirko Lietuvos Valstybės politinį suverenumą. Jei mes patys nes- 
vėrėme, tai matėm, kaip tėvai, broliai, kaimynai nuogom rankom svėrė vergiją ir 
laisvę, ir pasirinko laisvę. Nežinomojo Kareivio kryžiais kaip laivo vairo ranke- * 
nom sukam likimą į Nepriklausomybę. Karo Invalidai ir buvo ir tebėra Laisvės 
Pradėjimo ir gynimo Vėliava. Garbė įnirusiems ir gyviems Savanoriams ir 

artizanams.
Tokia — draugai ir priešai! — mūsų karta. Galite ją mylėti ąr nekęsti, bet 

ji nebepakeičiama, ii ne iš molio, kuris bet vandenyje išskysta, ji-plienas, nes, 
kaip gerai poetas J. Aistis sako: — mes nesame Senegalo negrai ar Malajų sa
lyno tautelė, o senos ir didelės kultūros tauta.

Ak, praėjo 30 metų ir vėl, kaip andai, skardi mobilizacinis šaukimas:
„Drąsiai be baimės, kaip mūsų tėvai ir sentėviai, pakelkim žygį už Motiną 

Tėvynę, už Lietuvos Valstybę”. J. CI C E N A S.
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Eismo auka
Weiaea (Oldenburg). Lapkričio 9 d. ne- 

laipangomis aplinkybėmis eismo auka tapo 
neseniai U OŠttingeno atkeltas į Unterm 
Berg lietuvių stovyklą Vladas Mongirdas. 
Jis buvo tą dieną atvykęs į Wehnen sto
vyklą pas draugus pasisvečiuoti ir grįžda
mas vakare su dviračiu buvo auto suvaži
nėtas prie Wehnen stovyklos. Velionis buvo 
gimęs 1912 metais, kilimo šakietis. Paliko 
žmoną ir du vaikučius.

■ — Stovykloje lankėsi VLIK-o atstovas dr. 
Karvelis, kuris nušvietė stovyklos gyvento
jams svarbiausius' tremties klausimus, ypa
tingai sustodamas ties mūsų aukščiausiųjų 
išlaivinimo veiksnių darbo nedarnumo. Ta

čiau iš patiektų klausimų 'neatrodė, kad 
gyventojai būtų buvę įtikinti kas dėsi to 
pagaliau kaltas ir kas teisus. Wehniečiai 
pareiškė atstovui ypatingą susirūpinimą 
žalinga polemika mūsų spaudoje.

— Literarinis kabaretas „Klumpė” neap
lenkė ir Wehnen lietuvių stovyklos. Lapkri
čio 11 d. jis suteikė tautiečiams ypatingą 
poros valandų dvasinį poilsį. Salė, kaip 
niekados, buvo pilna. Gilaus įspūdžio pa
liko H. Kačinsko lietuvių rašytojų kūrybos 
deklamacijos. Žiūrovai liko patenkinti ir 
„Konsulo” bei „Amerikono” vaidyba, o 
Brinkos „Prikaltas Prometėjus” sukėlė 
gardaus juoko. K. Kem.

Sportas Tarybų Lietuvoje
„Tiesos” laikraštis skelbia, kad „Inkaro” 

futbolo komanda, kurioje žaidžia Jankaus
kas, Mikalauskas, Baltrimavičius ir kiti, 
įveikė respublikos čempioną Šiaulių „El
nią” 4—0 ir antrą vietą pirmenybėse užė
musį Tauragės „Žalgirį” 7—0. — Tarybų 
Lietuvos sportininkai šiemet išlaikė nusta
tytąsias normas ir gavo teisę nešioti ant 
krūtinės PDG („Pasiruošęs darbui ir gy
nybai”)-; ženklelį. Tokį ženklelį įsigijo, kaip 
praneša „Tiesa”, 23 tūkstančiai sportininkų. 
— Zarasuose šiemet įrengtas plaukymo ba
seinas, Klaipėdos mieste atstatytas moto- 
velo trekas bei naujai įrengtos 8 krepšinio 
ir tinklinio aikštelės. 2 bėgimo takai, o ap
skrityje — viena futbolo aikštė ir 26 spor
tinių žaidimų aikštelės, 3 kliūčių ruožai, 6 
bėgimo takai, (žlv).

Taip gimsta lietuv. filmą tremtyje
Pinebergas. šiomis dienomis Pabaltijo 

Universitete, uždaram kviestų svečių rate
liui, jų tarpe dalyvaujant britų CCG (BE) 
pareigūnams Mr. Mr. Corbett ir Vlįire, bu- 
tb pademonstruoti pirmieji 135 metrai fil
mo* „Baltic University”. Tai bendrieji ir 
atskiri Pabaltijo Universiteto vaizdai, stu
dentų vasaros stovykla prie Baltijos jūros, 
poliais, sporiM, initium semestri vakaras ir 
pan. *

Pasikalbėjus su minimos filmos producen- 
tu p. Teof. Kukliu, paaiškėjo, kad vis dėlto 
atitinkanti tremties veiksniai permažai rodo 
saaidomėjimo šios dokumentinės filmos su- 
khnuirfHmos gamintojai beveik nejaučia jo- 
Hn paramos iš šalies. Būtų tikrai gaila,

kad vien tik dėl lėšų stokos turėtų sustoti 
tolimesnis filmos sukimo darbas, juoba, kad 
jau trečdalis nuotraukų turima ir lieka fil
mavimas studentų darbo auditorijose, kabi
netuose, laboratorijose, biblioteka, skaitykla 
ir tt. į A-is.

Ponams

Adolfui ir Onai Dirgelamas 
didelio liadesio valandoje jų sūnui 
ANTANUI tragiškai mirus, reiškia
me užuojautą.

8761 L. S. Co. II br. vyrai.

(Atkelta iš 1 pusi.)
mėje brangiausia — dėl savo tautos lais
vės? Nejaugi mes savo laisvės kovų vete
ranus ir kankinius paliksime sugriautos 
Vokietijos prieglaudose svetimųjų paniekai 
ir lėtai mirčiai? Jei, Dieve gink, mes taip 
pasielgtume, kokią' teisę mes beturėtume 
kalbėti apie savo tautos laisvę? Tai klausi
mas, kurį šiandieną 'kiekvienas iš mūsų tu
rime spręsti pagai savo žmoniškumo ir pa
triotizmo sąžinę. Tai klausimas, kurį kuo 
rūpestingiausiai turi spręsti ir visos tos 
mūsų organzacijos, kurių pagrindinis sie
kimas mūsų tautos išlaisvinimas. Tai klau
simas, kuris turi būti skubiai sprendžiamas 
ir sprendžiamas taip, kad nebūtų pažeista 
mūsų tautos garbė, kad nebūtų paniekintas 
pats žmogus, kuris yra viską pasiryžęs au
koti laisvei.

A. Merkelis

LIETUVIŲ BENDRUOMENES KOMITE
TAMS

Pranešame lietuvių bendruomenės apylin
kių komitetams, kad Istorinės Medžiagos 
Rinkimo Komisija yra pasiruošusi priimti 
archyvinę medžiagą.

Prašome peržiūrėti 1944—47 metų bylas 
ir atrinkti atidavimui raštus bei dokumen- 
tus:

1) kurie liečia santykius su globėjais (ka
rinė valdžia, UNRRA, PCIRO, skryningų 
komisijas) ir vietiniais gyventojais bei įs
taigomis;

2) kurie liečia aprūpinimą: maitinimas, 
patalpos, apšildymas, šviesa;

3) kurie liečia vidaus tvarkymąsi: komi
tetai, administracija, policija, teismai, dar
bai, visuotiniai susirinkimai, statutai, tai- 
syki ės J

4) kurie liečia švietimą ir kultūrinį veiki
mą: mokyklos, kursai, pramogos, organiza
cijos, stovyklos laikraščiai bei leidiniai ir Lt.

5) Taip pat prašoma atiduoti kronikas, 
istorines apžvalgas, protokolų knygas ir ki
tus dokumentus. Ir visa tai,' kas yra vertin
ga ateities istorijai. Jei kiltų abejonė dėl 
rašto ar dokumento tikrosios vertės, patar
tina laikytis tos nuomonės, kad geriau pra
stesnį atiduoti, negu gerą palikti.

Jei minėtų (1944—1947) metų protoko
luose būtų tokių nutarimų, kurie reikalingi 
tolimesniam stovyklos gyvenimui, siūloma 
tų protokolų pasidaryti sau nuorašus.

Visą atrinktą archyvinę medžiagą reikia 
surūšiuoti, lapus, sunumeruoti, įrišti į bylas 
(papkes), gale parašyti lapų skaičių ir pa
sirašyti. Ant bylų viršelių įrašyti atatinka
mus užrašus ir išsiųsti Komisijai šiuo ad
resu: Istorinės Medžiagos Rinkimo Komi
sija, (13a) Eichstatt, DP Camp Rebdorl. Ko
misija jas atitinkamai parengs ir išsiųs l 
JAV apsaugai.

Kviečiame minėtą medžiagą nedelsiant at
siųsti. LTB Centro Komitetas jau atsiuntė 
labai gražiai sutvarkytą ir labai vertingą 
medžiagą; skryningai, bendruomenės atsto
vų suvažiavimai ir kt.

Istorinės Medžiagos Rinkimo Komisija

Ponams

Adolfui ir Onai Dirgelamas 
didžiausio liūdėseio valandoje tra
giškai mirus jų sūnui ANTANUI, 
reiškiame užuojautų ir kartu liūdime.

Veronika ir Petras Vaitkunai.
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